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Розділ 1
АРХІВНА СПРАВА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

УДК 930.253-049.34-047.36(477)«2015/2018»

Людмила Дідух, Оксана Гула, Володимир Кітам
МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ ВПРОДОВЖ 2015–2018 рр.
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ АРХІВНОЇ СПРАВИ
ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА)
У статті досліджено основні результати моніторингу стану архівосховищ та документів НАФ у державних
архівних установах, що проводився протягом 2015–2018 рр. спеціалістами УНДІАСД. Розглянуто ключові параметри, за якими проводився цей моніторинг. Виокремлено головні види біопошкоджень архівосховищ та
документів Національного архівного фонду. За результатами аналізу проведеного дослідження розроблено примірні рекомендації щодо покращення фізичного стану архівних документів.
Ключові слова: архівна установа, моніторинг, архівосховище, документи НАФ, стан збереженості, біодеструктори.

Комплекс проблем, пов’язаний із впливом біологічних факторів на збереженість архівних документів, є надзвичайно актуальним для сучасної архівної практики. Одне з головних завдань
сьогодення для державних архівних установ
України – забезпечення збереженості документів
Національного архівного фонду (далі – НАФ) –
значною мірою залежить від матеріально-технічної бази архівів. Її незадовільний стан, порушення режимів зберігання документів НАФ через
багаторічне недостатнє фінансування державних
архівів створює серйозну загрозу пошкодження
та втрати національного культурного надбання.
Працівники вітчизняних державних архівних установ постійно стикаються з потребою
захисту документів від шкідливого впливу біодеструкторів, а також – з необхідністю їхнього
знешкодження та знезараження архівосховищ,
підтримування сталого температурно-вологісного режиму в них тощо. Умови зберігання
документів в державних архівних установах є
неоднорідні, що обумовлено, насамперед, специфікою архівних будівель, а також регіональними
особливостями клімату та мікроклімату в архівосховищах. Частина державних архівних установ
розміщується у будинках з різними технічними
характеристиками, конструктивними особливостями, специфічним плануванням, організацією
внутрішнього простору тощо. Більшість сучасних архівосховищ оснащені централізованими
системами опалення, що виключає можливість
регулювання в них мікроклімату. Наслідком цьо-

го стає надмірна сухість повітря, а це призводить
до появи комах, які за таких умов виступають
основним фактором біопошкоджень документів.
Або в архівосховищах з’являється загроза підвищення вологості повітря, конденсації вологи та
появи в результаті коливання температури сирих
ділянок на стінах, стелі, у кутках, що сприяє розвитку шкідливих мікроорганізмів.
Зважаючи зазначене, досить актуальним є
комплексне і детальне дослідження усіх чинників, що впливають на стан збереженості архівних документів, виявлення існуючих проблем та
розроблення, впровадження таких методик, що
сприятимуть тривалому та якісному зберіганню
документів. Упродовж 2015–2018 рр. наукові працівники відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства
(далі – УНДІАСД) виконували науково-дослідну
роботу (далі – НДР) «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та
документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів
Національного архівного фонду», метою якої є
формування сучасної системи біозахисту та профілактики біоуражень архівосховищ та документів державних архівів. Фактично це дослідження
започаткувало та продовжує щорічну перевірку
збереженості документів НАФ. Його результатами є емпіричні дані, викладені у звітах про НДР
© Людмила Дідух, Оксана Гула,
Володимир Кітам, 2019
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І. Архівна справа: історія та сучасність

з актами обстежень державних архівних установ
за переліком, визначеним Державною архівною
службою України (далі – Укрдержархів), та рекомендації щодо проведення заходів, спрямованих
на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів.
Основними завданнями цієї статті є узагальнення та аналізування результатів щорічного моніторингу стану архівосховищ та збереженості
документів НАФ у державних архівних установах України; встановлення чинників, що впливають на стан збереженості архівних документів;
окреслення основних заходів, які проводили архівні установи з метою знешкодження наявних
біодеструкторів; узагальнення основних рекомендації, що надавалися архівним установам з
метою проведення профілактики біоуражень архівосховищ і документів НАФ.
Питання щодо вирішення проблем забезпечення належних умов зберігання архівних документів у своїх дослідженнях неодноразово
порушували наукові працівники УНДІАСД, аналізуючи основні прояви біологічного ураження
архівних документів з паперовою основою та
надаючи рекомендації щодо максимально точної
ідентифікації видів і родів мікроорганізмів, що
пошкодили документну основу1.
Щорічний моніторинг стану збереженості документів НАФ та надання основних рекомендації щодо профілактики біоуражень архівосховищ
та архівних документів здійснюється відповідно
до основних положень методичних рекомендацій
«Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів»2 щодо проведення превентивних
та профілактично-контрольних заходів для захисту
документів НАФ від біодеструкції, розроблених
співробітниками УНДІАСД у 2013 р. У цьому методичному документі, зокрема, констатується, що
серед факторів, що негативно впливають на збереженість архівних документів з паперовою основою, особливе місце посідають біологічні, що призводять до біопошкоджень документів. Основними
джерелами таких пошкоджень є мікроорганізми
(бактерії, плісеневі гриби (мікроміцети), комахи,
гризуни, здатні за короткий термін зруйнувати матеріальну основу архівного документа. Кімнатні
рослини, дерева та чагарники безпосередньо не пошкоджують архівних документів, однак слугують
притулком для більшості біологічних агентів, чим
сприяють біоураженню документів.
Джерелами дослідження стали нормативно-правові документи, стандарти, тощо. Так,
стаття 13 Закону України «Про Національний
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архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами)3 констатує,
що власники документів НАФ або уповноважені ними юридичні чи фізичні особи зобов’язані
утримувати в належному стані будівлі і приміщення архівних установ, підтримувати в них
необхідний технологічний режим, іншим чином
забезпечувати їх збереженість.
У національних стандартах4 та Положенні про
умови зберігання документів Національного архівного фонду, затвердженим наказом Міністерства
юстиції України від 02 березня 2015 р. № 296/5,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
04 березня 2015 р. за № 250/266955, встановлені
правила для загального і багаторазового застосування, загальні принципи або характеристики, які
стосуються діяльності чи її результатів, висвітлено головні правила зберігання паперових та аудіовізуальних документів НАФ.
Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення
їх обліку, а також доступу до документів національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними
особами приватного права, затверджений наказом
Державного комітету архівів України від 30 липня
2007 р. № 113, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 грудня 2007 р. за № 1331/14598
(зі змінами)6, визначає основні вимоги щодо здійснення контролю державними архівними установами за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання,
порядку ведення їх обліку, наявності обладнаних
архівосховищ, дотримання приватною архівною
установою строків зберігання архівних документів, не внесених до НАФ, фізичного стану документів, а також доступу до документів НАФ.
Розділ VIII Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених
наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 22 червня 2015 р. за № 736/271817,
встановлює єдині вимоги щодо порядку архівного
зберігання документів в державних органах, органах місцевого самоврядування та ін. Крім того,
визначає вимоги до приміщень архіву, температурно-вологісного, санітарно-гігієнічного і світлового
режимів в його архівосховищах.
Основою роботи джерельної бази цієї роботи
стали щорічні звіти УНДІАСД про виконання у
2015–2018 рр. НДР «Дослідження мікробіологіч-
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ного та ентомологічного стану архівосховищ та
документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану збереженості документів
Національного архівного фонду» з актами обстежень державних архівних установ за переліком,
визначеним Укрдержархівом на 2015–2018 рр.,
та рекомендаціями щодо проведення заходів,
спрямованих на знешкодження біодеструкторів
та профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівних установ8. У цих
документах було здійснено оцінку мікроклімату
архівосховищ, їх загальний мікробіологічний та
ентомологічний стан, а також проведено вибіркове дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівних документів. Отримані результати були оформлені у вигляді актів обстеження
із рекомендаціями стосовно методів покращення
загального стану архівосховищ та окремих документів. Вивчення отриманих даних обстежень
дозволило порівняти їх із загальними вимогами та
проаналізувати ключові параметри, за якими оцінюється стан збереженості. Так, для кожної обстеженої державної архівної установи емпіричні дані
було структуровано щодо параметрів мікроклімату архівосховища (температура та вологість повітря); біологічного стану поверхонь – стін, стелі,
підлоги, стелажів, шаф, архівних коробок (плями
плісняви, відшарування фарби, сліди підтікань,
комах, гризунів); мікробіологічного стану повітря
та архівних документів (наявність життєздатних,
патогенних мікроорганізмів, швидкість їх росту);
ентомологічний стан архівосховища та документів (наявність живих комах чи їх личинок).
При підготовці цієї статті автори використали
комплекс загальнонаукових методів. Метод аналізу і синтезу як емпірико-теоретичний базується на
послідовному розчленуванні об’єкту на елементи
чи властивості (аналіз) та з’єднанні окремих його
частин в єдине ціле (синтез). Його було використано при опрацюванні актів обстеження архівосховищ. Вибір конкретних методів дослідження
продиктований характером фактичного матеріалу,
умовами і завданнями дослідження. Зокрема, використано методи для оброблення отриманої інформації, встановлення залежності кількісних та
якісних показників аналізу, інтерпретацію їхнього
змісту. Метод систематизації дозволив згрупувати
архівні установи за частотою обстеження, а проаналізовану в актах обстеження інформацію – за
тематикою та проблематикою. З метою об’єктивної демонстрації змін стану архівосховищ та
збереженості документів також застосовувався
ретроспективний метод, зокрема, при ретроспекції рекомендацій, наданих архівним установам

у 2015–2018 рр. Використання методу узагальнення сприяло відображенню основних результатів дослідження, зафіксованих у висновках.
Статистичний метод забезпечив вивчення кількісних показників – статистику обстежених архівних
установ, кількість отриманих актів обстеження
архівосховищ тощо. Застосування порівняльного
методу забезпечило зрівняння результатів моніторингів 2015–2018 рр. Метод класифікації застосовувався, наприклад, при формуванні огляду
історіографії, адже дозволив виділити як загальні
тенденції у дослідженні проблеми, так і особливості підходу до дослідження кожного окремого
випадку. Для формулювання пропозицій щодо подальшого вдосконалення забезпечення збереженості документів НАФ в архівних установах було
використано метод прогнозування.
За період 2015–2018 рр. наукові працівники
УНДІАСД здійснили 34 обстеження державних
архівних установ. Обстеження архівосховищ
державних архівів проводилося відповідно до
вимог, викладених у методичних рекомендаціях
«Вплив біологічних факторів на збереженість
архівних документів»9, і повинно було відбуватися двічі на рік – восени, перед опалювальним
сезоном та навесні, після його завершення. Через
недостатнє фінансування, зокрема для здійснення відряджень до державних архівних установ
областей, а також через відсутність в УНДІАСД
окремого лабораторного приміщення, обстеження державних архівних установ за визначеною
схемою не проводилося. Частіше оглядалися ті
архівосховища і документи державних архівних установ, що розміщуються територіально
ближче до УНДІАСД. Тому огляд окремих приміщень проводився два рази на рік – на початку
опалювального сезону та після його закінчення,
а інших – один раз на рік або взагалі один раз на
кілька років (Таблиця 1).
Відповідно до періодичності обстеження у
2015–2018 рр. державні архівні установи було
поділено на такі категорії:
І категорія – ті, що обстежувалися регулярно
щорічно два рази на рік до та після опалювального сезону – всього: один архів;
ІІ категорія – обстежені регулярно щорічно
один раз на рік – всього: один архів;
ІІІ категорія – обстежені нерегулярно за 2015–
2018 рр., два рази за період – всього: чотири архіви;
ІV категорія – обстежені нерегулярно за 2015–
2018 рр., один раз за період – всього: сімнадцять
архівів;
V категорія – необстежені за період 2015–
2018 рр. – всього: десять архівів.
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Таблиця 1. Список обстежених / необстежених у 2015–2018 рр.
державних архівних установ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва держ. арх. уст.

Рік
обстеж.
21.07.2015
–
–
–
16.06.2015
–
–
–
–
–
–
–
–
15.07.2015
–

Рік/Повт.
обстеж.
–
–
–
–
–
–
–
–
02.08.2016

Державний архів Вінницької області
Державний архів Житомирської області
Державний архів Закарпатської області
Державний архів м. Києва
Державний архів Київської області
Державний архів Львівської області
Державний архів Одеської області
Державний архів Полтавської області
Державний архів Рівненської області
Державний архів Тернопільської області
23.11.2017
Державний архів Харківської області
17.10.2016
–
Державний архів Херсонської області
–
–
Державний архів Хмельницької області
08.08.2016
–
Державний архів Черкаської області
–
–
Державний архів Чернігівської області
17.06.2016
14.12.2017
Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України
02.06.2015
–
–
(ЦДАВО України)
Центральний державний архів громад14.07.2015
–
–
ських об’єднань України (ЦДАГО України)
Центральний державний архів зарубіжної
23.06.2015
–
–
україніки (ЦДАЗУ)
Центральний державний історичний
22.05.2015
–
–
архів України, м. Київ (ЦДІАК України)
Центральний державний історичний
–
–
17.08.2017
архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України)
Центральний державний
кінофотофоноархів ім. Г.С.Пшеничного
09.06.2015
–
01.12.2017
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)
Центральний державний архів-музей
14.04.2017 /
літератури і мистецтва України
08.07.2015 30.11.2016
повторно
(ЦДАМЛМ України)
21.11.2017
Центральний державний науково-техніч–
14.10.2016
–
ний архів України (ЦДНТА України)
Необстежені державні архівні установи станом на 31.12.2018 р.
Державний архів Чернівецької області
Державний архів Волинської області
Державний архів Запорізької області
Державний архів Донецької області
Державний архів Дніпропетровської
області
Державний архів Івано-Франківської
області
Державний архів Кіровоградської області
Державний архів Луганської області
Державний архів Миколаївської області
Державний архів Сумської області

Умовні позначення: «–» – в цей рік обстеження не проводилося
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Рік/Повт.
обстеж.
08.06.2017
–
17.08.2017
–
–
17.08.2017
–
21.06.2017

Рік/Повт.
обстеж.
–
22.11.2018
–
03.05.2018
03.07.2018
–
27.11.2018
–
–
–
–
22.11.2018
–
–
–
–
–
25.06.2018
–
–
14.12.2018
03.05.2018 /
повторно
02.11.2018
–
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За період 2015–2018 рр. було обстежено архівосховища 23-х державних архівних установ
за низкою параметрів. Так, здійснено оцінку
мікроклімату архівосховищ, вивчено їх загальний мікробіологічний та ентомологічний стан.
Проведено також вибіркове дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану окремих
архівних документів, відібраних працівниками
архівних установ. За результатами досліджень
були оформлені акти обстеження, які констатували реальний мікробіологічний та ентомологічний стан обстежених архівосховищ та документів і містили рекомендації щодо застосування
методів їх покращення.
Мікроклімат архівосховища – це сукупність
параметрів повітря у приміщенні. Основними
параметрами мікроклімату є температура повітря, швидкість його руху та відносна вологість.
Параметри мікроклімату архівосховища норУ разі вимушеного утримання документів
з різними носіями в одному сховищі, слід дотримуватися найнижчих значень температури і
відносної вологості. Температурно-вологісний
режим потрібно постійно контролювати та регулювати за допомогою приладів вентиляції чи кондиціонування, провітрювання, зволоження тощо.
Проведення мікробіологічного аналізу повітря
архівосховищ є ще однією важливою складовою
забезпечення збереженості архівних документів.
Відповідно до показників, що містяться у актах обстеження, було відслідкувано дотримання
чи порушення умов зберігання документів НАФ.

муються залежно від періоду року: а) теплий
(середньодобова температура навколишнього
повітря більше +10°С); б) холодний (середньодобова температура навколишнього повітря менше
+10°С).
Також, відповідно до технічних вимог зберігання документів НАФ10, оптимальною температурою повітря архівосховища документів з паперовими носіями є температура у межах від 17°С
до 19°С та відносна вологість повітря від 50% до
55%. Такі умови є ідеальними для забезпечення
тривалого зберігання архівних документів та захисту їх від біоуражень.
Дещо інші вимоги висуваються до зберігання аудіовізуальних документів (Таблиця 2), для
кожного виду цих специфічних документів розроблено конкретні вимоги щодо дотримання
температурно-вологісного режиму при їх зберіганні11.
Серед обстежених архівів незначні відхилення від температурної норми мали архівосховища Державного архіву (далі – ДА) Вінницької
обл., ДА Рівненської обл., ДА Черкаської обл.,
ДА Хмельницької обл., ЦДАВО України,
ЦДАГО України, ЦДІАК України. Тут температура повітря перевищувала норму лише на
2–3ºС. У ДА Київської обл. при перевірці температурного режиму у 2015 р. (по вул. Мельникова,
38) показники були 25–26,3°С, перевірка 2018 р.
(по вул. Солом’янській, 24) засвідчила температуру у архівосховищі 19,8–19,9°С. Позитивна
зміна спостерігається в архівосховищах ЦДАЗУ:

Таблиця 2. Вимоги до зберігання аудіовізуальних документів
Вид документа
Кінодокументи
     на плівці з триацетатною основою
Фотодокументи:
     на плівці з триацетатною основою
     на плівці з лавсановою основою
     фотопластини (скло)
     позитиви (фотопапір)
Фонодокументи:
     на магнітній плівці
     граморигінали
     грамплатівки
Відеодокументи
Страховий фонд і фонд користування:
     документів з паперовою основою
(мікрофільми)
     кінофотодокументів
     фонодокументів

чорно-білі
12

Темп., °С

15–20
15–20
15–20
15–20

кольорові
-5
-5±2
-5±2
–
2–4

Вол. пов., %
45±5
40–50
40–50
40–50
40–50

8–18
8–18
8–18
18±2

45–65
45–65
45–65
55±10

12

50±5

12
18±2

50±5
60±5

9

І. Архівна справа: історія та сучасність

якщо в акті за 2015 р. констатувалася 20,9–22°С,
то при перевірці у 2018 р. температурний режим
доведено до ідеального – 17–19°С. Результати
моніторингу архівосховищ ЦДАМЛМ України
демонструють поступову тенденцію до покращення температурного режиму – від 20–24°С у
2015 р. до 10,5–12°С у 2016 р., 14–16°С у 2018 р.
та до стабільних 16–22°С у 2019 р.
У архівосховищах ЦДНТА України теж досягнуто температурної норми – при моніторингу
архівосховищ там було 19°С, що є позитивним
для тривалого зберігання документів НАФ.
Натомість у декількох перевірених архівних установах спостерігалася понижена температура повітря архівосховищ, серед них:
ДА Житомирської обл., ДА Полтавської обл.,
ДА Тернопільської обл., ДА Харківської обл.,
ДА Херсонської обл. Тут температура повітря
була на 5–6°С нижча від норми.
Стосовно відносної вологості повітря, то у
ДА Київської обл., ЦДІАК України, ЦДАВО
України вона значно нижча від норми – 35–38%.
Натомість у ДА Полтавської обл., ДА Харківської
обл., ДА Черкаської обл., ЦДАЗУ вологість у
книгосховищах у межах норми. Найбільшою ж
проблемою при зберіганні документів НАФ в
усіх інших обстежених архівах є підвищена вологість повітря архівосховищ. У ДА Вінницької
обл. та ЦДАМЛМ України показники були критичними і доходили до 80–90%.
В архівосховищах ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного температурні показники
відрізнялися від норми на 3–4°С, натомість у
архівосховищах кінодокументів у 2015 р. спостерігалася підвищена всередньому на 15–20%
вологість повітря, але при моніторингу у 2018 р.
показники вже були в межах норми і лише в деяких сховищах на кілька відсотків перевищували
вказані у нормах дані.
Біологічний стан поверхонь має ключове значення для тривалого і якісного зберігання документів НАФ. При аналізі біологічного стану
поверхонь звертається увага на стіни (відшарування фарби чи штукатурки, плями плісеневих
грибів, сліди підтікань), стелю (відшарування
фарби чи штукатурки, плями плісеневих грибів,
сліди підтікань), підлогу (відшарування фарби
чи пошкодження покриття, плями плісеневих
грибів, сліди підтікань, сліди комах, сліди гризунів), стелажі (плями плісеневих грибів, сліди
підтікань, сліди комах, сліди гризунів), шафи
(плями плісеневих грибів, сліди комах, сліди
гризунів), архівні коробки (плями плісеневих
грибів, сліди комах, сліди гризунів). За цими ос-
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новними параметрами і проводилося обстеження архівосховищ.
У 2015 р. це були архівосховища 9-ти державних
архівних установ. Обстеження ЦДІАК України
показало, що стан архівосховищ тут підтримувався на належному рівні – стіни, стеля, підлога,
стелажі не мали жодних слідів підтікань, відшарувань фарби тощо. У ЦДАВО України єдиним
порушенням було наявне плямування плісневих грибів на архівних коробках. У ЦДКФФА
України ім. Г. С. Пшеничного та ЦДАМЛМ
України – на стінах та стелі відшарувалася фарба/штукатурка, наявні були плями плісняви та
підтікань. Сховища ДА Київської обл. мали на
підлозі, стелажах та шафах сліди комах, підтікання та відшарування фарби/штукатурки на стінах.
Моніторинг
архівосховищ
ЦДАЗУ,
ЦДАГО України показав їх ідеальний стан без
жодних порушень. Огляд ДА Черкаської обл. продемонстрував наявність на стінах, стелі, стелажах
і архівних коробках плям плісеневих грибів, на
стінах і стелі – слідів підтікань та відшарування
фарби/штукатурки, на архівних коробках – слідів
комах. В архівосховищах ДА Вінницької обл. на
стінах, стелі, підлозі, стелажах, шафах і архівних
коробках знайдено сліди плям плісневих грибів,
на стінах, стелі, підлозі – слідів підтікань та відшарування фарби/штукатурки.
У 2016 р. було обстежено 6 державних архівних
установ. Так, в архівосховищах ДА Чернігівської
обл., ДА Хмельницької обл., ЦДНТА України,
ЦДАМЛМ України не виявлено жодних слідів
біодеструкторів на поверхнях. В ДА Харківської
обл. – лише незначне відшарування фарби чи
штукатурки. У сховищах ДА Рівненської обл.
наявними були плями плісневих грибів на стінах
та архівних коробках, а також на стінах спостерігалося відшарування фарби чи штукатурки та
підтікання.
Протягом 2017 р. спеціалісти УНДІАСД оглянули 9 державних архівів та зроблено відповідні аналізи біологічного стану поверхонь. В
архівосховищах ЦДІАЛ України не знайдено
серйозних порушень, наявним було лише відшарування фарби чи штукатурки та плями плісеневих грибів на стінах. Як і в попередні роки, у
сховищах ЦДАМЛМ України, ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного, ДА Чернігівської обл. не
виявлено було жодних слідів біодеструкторів на
обстежуваних поверхнях.
Натомість у ДА Вінницької обл. на стінах,
підлозі та стелі відшарувалася фарба/штукатурка, наявні були плями плісняви і підтікань.
Плями плісеневих грибів спостерігалися та-
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кож і на стелажах, шафах, архівних коробках.
У ДА Закарпатської обл. наявними були плями
плісеневих грибів на шафах, архівних коробках
та стелажах. На останніх присутні були сліди комах. У ДА Львівської обл., ДА Полтавської обл.
із порушень біологічних показників були лише
плями плісеневих грибів на архівних коробках. В
архівосховищах ДА Тернопільської обл. на стелі
і стінах спостерігалося відшарування фарби чи
штукатурки, плями плісеневих грибів та сліди
підтікань.
За 2018 р. було обстежено 8 державних архівних установ. У ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ,
ДА Київської обл., ДА Житомирської обл. –
жодних пошкоджень. При повторному огляді
ЦДАМЛМ України було виявлено лише плями
плісневих грибів у сховищі № 2, а у ЦДКФФА
України ім. Г. С. Пшеничного – у боксах №№ 6,
8, 9. У ДАК, ДА Одеської обл., ДА Херсонської
обл. – на стелі і стінах спостерігалося відшарування фарби чи штукатурки, плями плісеневих
грибів та сліди підтікань.
Зазначимо, що у процесі щорічного моніторингу стану поверхонь архівосховищ майже в
усіх обстежених архівах головною проблемою
було відшарування фарби чи штукатурки, плями
плісеневих грибів та сліди підтікань. Сліди комах
було виявлено лише у декількох архівосховищах.
Мікробіологічний огляд включає результати
перевірки повітря архівосховища на наявність
життєздатних мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників архівної установи та деструктивної активності мікроорганізмів (швидкості їх росту).
Здійснивши комплексний аналіз моніторингу мікробіологічного стану архівосховищ можна сказати, що майже в усіх обстежених архівах повітря було заражене міксоміцетами роду
Cladosporium sp. Представники даного роду є
одними з найбільш розповсюджених на Землі видів плісняви, вони характеризуються здатністю
біодетерувати фарби, шпаклівки та інші подібні
оздоблювальні матеріали. Здатні рости та функціонувати на поверхні металевих повітроводів
(за наявності пилу та сконденсованих краплин
вологи). Зазначена пліснява становить небезпеку
для здоров’я людини через високу токсичність
спор і здатна спричиняти різноманітні запалення
та алергічні реакції на шкірі, слизових оболонках, в легенях. Однак, вплив представників цього
роду на паперові носії інформації майже відсутній або опосередкований.
Спори представників роду Chaetomium sp.,
що також було виявлено у повітрі деяких уста-

нов, становлять значну небезпеку для здоров’я
людини, оскільки викликають запалення шкіри,
слизових оболонок, спричиняють численні алергічні реакції та часто є причиною захворювань
дихальних шляхів та легень.
Ентомологічний стан – це наявність живих
комах або їхніх личинок (огляд місця їх локалізації). Зауважимо, що ентомологічний стан усіх
обстежених архівних установ був задовільним.
Лише в декількох випадках було виявлено наявність жуків – представників виду Stegobium
paniceum (хлібний точильник), занесених ззовні.
Щодо стану збереженості архівних документів, то зазначимо, що температура і вологість –
ключові фактори їхнього старіння. Небезпечним
є підвищення температури архівосховища, адже
це у 2–3 рази активізує хімічні реакції старіння
паперу. Негативною під час збереження документів НАФ є також низька і висока вологість
повітря. При низькій вологості папір втрачає
еластичність, міцність, стає жорстким, крихким
і при використанні швидше пошкоджується. За
високої вологості зростає пористість паперу, він
стає більш відкритим для проникнення хімічних
речовин. Вологий папір в більшій мірі схильний
до деформації. Підвищена вологість сприяє розвитку пліснявих грибів та появі комах, якими супроводжується цей процес.
Обстеження архівних документів проводилося вибірково, враховуючи наявність підозрілих
плям чи слідів на оправах, внутрішніх аркушах
справ.
У 2015 р. проводилося вибіркове обстеження
документів ЦДІАК – було виявлено життєздатні
мікроорганізми – культури грибів Cladosporium
sp, Chaetomium sp. та патогенні мікроорганізми, шкідливі для здоров’я працівників архіву.
Проте, це – сліди минулого ураження, в тому
числі внаслідок пошкодження паперу водою.
Поодинокі свіжі спори привнесені ззовні та не є
ознаками зараження. Так, на документах знайдено спори, занесені з вентиляцією (Cladosporium
sp.). Результати огляду архівних документів у
ЦДАВО України засвідчили сліди минулого
ураження, в тому числі внаслідок пошкодження паперу водою (Chaetomium sp.). На документах знайдено спори, занесені з вентиляцією
(Cladosporium sp.) та людиною (Alternaria sp.).
Також на одному з документів виявлено спори Stemonitis sp. разом із спорангієм та гіфами
(ймовірно документи клали на гнилу деревину,
оскільки на папері даний вид не живе).
Обстеження ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше
ничного засвідчило наявність на документах
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спор, занесених з вентиляцією – Cladosporium
sp., також у закритих коробках і боксах виявлено аероспори, а також в 9 боксі виявлено вбиті
в ході обробки приміщення ультрафіолетом, колонії Penicillum sp. Висока вологість та велика
концентрація спор у повітрі і на поверхнях стін
та полиць в подальшому може стати причиною
надзвичайно сильного зараження. Загалом живих клітин чи гіф не виявлено.
При вибірковому обстеженні документів
ДА Київської обл. знайдено численні старі мертві гіфи та спори Chaetomium sp. на документах
вказують на їх старе ураження водою (у деяких
випадках гіфи повністю пронизують папір роблячи його занадто ламким і чутливим до умов
зберігання та роботи), крім того деякі документи
потребують ретельного знепилення через високу
кількість спор між аркушами (спори Chaetomium
sp. є токсичними для людини). Обстежені документи у ЦДАЗУ знаходилися в майже ідеальному стані. Виключення становили лише недавно
отримані документи, що на той час ще не пройшли обробку. Відсутні сліди зараження документів мікроміцетами і у ЦДАМЛМ України –
лише на торці однієї підшивки було виявлено
сліди застарілого ураження Chaetomium sp. При
огляді стану документів ЦДАГО України не
було виявлено активного зараження документів
пліснявою та/чи комахами. Знайдено старі мертві гіфи та старі й частково дегідратовані спори.
При обстеженні архівних коробок та документів
було виявлено сліди застарілих заражень (мертві
гіфи та їх уламки, спори Chaetomium sp. та характерні плями від вологи). Необхідно відмітити
наявність плям клейстеру, в яких були присутні
гіфи грибків (точніше важко розрізнити через занадто сильне забарвлення, оскільки фарбування
за Люголем спрямоване на проявлення крохмалю
та декстранів (та їх похідних) на препараті).
У ДА Черкаської обл. необхідно звернути
увагу на застаріле зараження низки документів
Chaetomium sp. (гіфи мертві, спори нерідко дегідратовані). Такі документи можуть становити
небезпеку для людини через високу токсичність
спор (викликає почервоніння шкіри та шкодить
дихальній системі). Наявне ураження низки документів жуком хлібним точильником, який
здатен довгий час залишатись непомітним та
завдавати значної шкоди архівним документам.
Обстеження ДА Вінницької обл. засвідчило, що
майже всі обстежені документи були уражені
Chaetomium sp. Спостерігалося активне зараження, були знайдені живі гіфи, спорангії та спори.
Даний рід плісняви уражає, в основному, воло-
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гий папір, проте, у зв’язку із високою вологістю у
приміщеннях, пліснява активно розросталася на
документах.
У 2016 р. стан архівних документів аналізувався вибірково, враховуючи наявність підозрілих
плям чи слідів на оправах чи внутрішніх аркушах
справ. Були оглянуті документи ДА Чернігівської
обл., ЦДНТА України, ДА Харківської обл.,
ЦДАМЛМ України – документи знаходилися у
відмінному стані; ДА Рівненської обл. – на деяких коробках було знайдено повноцінні живі колонії (гіфи та спорангії зі спорами) Chaetomium
sp.; ДА Хмельницької обл. – на оглянутих документах (підозрілі плями) було виявлено старі
деформовані спори та гіфи (це вказує на якісну
попередню обробку перевірених документів).
Найчастіше причиною біодетерації документів виступали представники плісеневих грибів
роду Chaetomium sp. Подекуди ця пліснява майже повністю заміщала целюлозу. На папері її діяльність проявлялася у вигляді жовтуватих плям
та біло-попелястих слідів (спори даної мікроміцети часто плутають із залишками дусту). В
першу чергу представники роду Chaetomium sp.
уражають вологий папір, що є особливо небезпечно в приміщеннях із підвищеною вологістю.
Розростання цієї плісняви на паперових документах призводить до високої ламкості аркушів,
відшарування друкарської фарби тощо.
Вибірковий аналіз архівних документів продовжився і у 2017 р. При обстеженні ЦДІАЛ,
ЦДАМЛМ України, ДА Тернопільської обл.,
ДА Чернігівської обл. не було виявлено жодних ознак зараження документів. Натомість у
ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного в ході мікроскопічного обстеження позитивів було виявлено
характерні ознаки (численні гіфи та спори) їх
зараження Chaetomium sp. Виявлені гіфи профарбовувались синім, що свідчило про їх життєздатність та активний ріст пліснявого грибка на
поверхні обстежених позитивів.
Повторний аналіз архівних документів
ДА Вінницької обл. знову показав наявність грибів
Cladosporium sp. та високу швидкість їх деструктивного росту. В ході обстеження ДА Закарпатської
обл. було виявлено активний ріст Penicillium sp.
на корінцях папок з архівними документами.
Представники цієї родини пліснявих грибків часто
вражають штучну шкіру (матеріал, з якого зроблено більшість корінців папок та книг) за підвищеної
вологості. Безпосередньої загрози паперовим архівним матеріалам даний грибок не становить.
Документи ДА Львівської обл. були уражені
представниками роду Chaetomium sp., також була
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підозра на ураження цих документів Aspergillus
nigger, проте не підтвердилась (характерні чорні плями на документах). Так мікроскопічне
дослідження взятих зразків дозволило ідентифікувати цю плісняву як один із представників
роду Chaetomium sp., що є менш токсичними і
позбутися їх значно легше, в тому числі зберігши документи. Ураження документів пліснявими
грибами Chaetomium sp. у ДА Полтавської обл.
було локальним і стосувалося лише окремих документів.
У 2018 р. було вибірково обстежено документи восьми архівних установ. Так, у доброму мікробіологічному стані знаходилися документи
ЦДАМЛМ України, ДАК, ЦДАЗУ, ДА Київської
обл., ДА Житомирської обл., ЦДКФФА
ім. Г. С. Пшеничного. Натомість у ДА Одеської
обл. документи мали ознаки зараження плісеневими грибами Chaetomium sp., а також були присутні активні живі гіфи та спори із спорангіями
Penicillium sp. При обстеженні ДА Херсонської
обл. було виявлено активне зараження ряду архівних коробок Penicillum sp. Даний рід пліснявих грибів не пошкоджує архівні документи на
пряму, проте становить небезпеку для здоров’я
людини.
Отже, найчастіше причиною біодетерації
документів виступають представники плісеневих грибів роду Chaetomium sp. Подекуди дана
пліснява майже повністю заміщала целюлозу.
На папері її діяльність проявляється у вигляді
жовтуватих плям та біло-попелястих слідів (спори даної мікроміцети часто плутають із залишками дусту). В першу чергу представники роду
Chaetomium sp. уражають вологий папір, що є
особливо небезпечно в приміщеннях із підвищеною вологістю. Розростання цієї плісняви на паперових документах призводить до високої ламкості аркушів, відшарування друкарської фарби
та подальшої втрати документа.
Відповідно до результатів проведеного моніторингу наведемо основні рекомендації щодо
знешкодження біодеструкторів та профілактики
біоуражень у державних архівних установах.
Заходи щодо знешкодження плісняви
У ході обстежень архівосховищ та обраних документів державних архівних установ було встановлено, що основні біопорушення стін, стелі,
підлоги, а подекуди й стелажів спричиненні мікроміцетами роду Cladosporium sp. Представники
даного роду є одними з найбільш розповсюджених на землі видів плісняви. Характеризуються
здатністю біодетерувати фарби, шпаклівки та
інші подібні оздоблювальні матеріали. Можуть

рости та функціонувати на поверхні металевих
повітроводів (за наявності пилу та сконденсованих краплин вологи). Зазначена пліснява становить небезпеку для здоров’я людини через
високу токсичність спор і здатна спричиняти різноманітні запалення та алергічні реакції на шкірі, слизових оболонках, в легенях. Однак, вплив
представників цього роду на паперові носії інформації майже відсутній або опосередкований.
Обстеження архівних документів проводилося вибірково, враховуючи наявність підозрілих
плям, слідів на оправах чи внутрішніх аркушах
справ. Найчастіше причиною ураження документів виступають представники плісеневих грибів
роду Chaetomium sp. На папері їх діяльність проявляється у вигляді жовтуватих плям та біло-попелястих слідів (спори даної мікроміцети часто
плутають із залишками дусту). В першу чергу
представники роду Chaetomium sp. уражають
вологий папір, що є особливо небезпечно в приміщеннях із підвищеною вологістю. Розростання
цієї плісняви на паперових документах призводить до високої ламкості аркушів, відшарування
друкарської фарби тощо. Спори представників
роду Chaetomium sp. становлять значну небезпеку для здоров’я людини, оскільки викликають
запалення шкіри, слизових оболонок, спричиняють численні алергічні реакції та часто є причиною захворювань дихальних шляхів та легень.
Документи з виявленими живими колоніями
Chaetomium sp. рекомендувалося обробити ультрафіолетом та підсушити в окремому приміщенні (наявність живих грибків вказує на зайву
вологу в самому папері документів). За наявності сильних уражень, такі місця можна обережно
обробити ватними тампонами змоченими перекисом водню. Підсушені та оброблені ультрафіолетом документи рекомендувалося додатково
обезпилити, щоб позбутися залишків спор та
грибків.
Також документи, в яких було виявлено сліди зараження Chaetomium sp., варто ретельно
підсушувати, наприклад, під ультрафіолетовою
лампою (5–8 годин буде достатньо для знищення
активної плісняви зі збереженням типографської
фарби) та обезпилювати пилосмоком (бажано із
водяним та/чи HEPA фільтром, щоб не допустити
подальшого розповсюдження спор із вихідним
повітрям).
Варто зазначити ще й збільшення частоти зараження архівних коробок та папок пліснявими
грибками роду Penicillium sp. Загалом вражаються обкладинки та корінці папок, виготовлені зі
штучної шкіри. Заражені пліснявою приміщен-
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ня та обладнання доцільно щоденно обробляти
ультрафіолетовим промінням (пересувні системи
дозволяють рівномірно обробити всі поверхні, в
тому числі стелажі, підлогу, стелю тощо). Така
обробка дозволяє значно зменшити, а подекуди
й повністю позбутися зараження міксоміцетами.
Звичайно УФ шкодить паперовим носіям, але в
значно меншій мірі ніж пліснява.
Плісеневі гриби, виявлені на оправах справ,
стелажах, пакуванні (коробках) необхідно обробляти розчином перекису водню, який ефективно
знешкоджує не лише живі клітини грибів, але й
їх спори і має мінімальний вплив на людину. В
деяких випадках така обробка повністю вбиває
гіфи та спори грибів і запобігає повторному ураженню, що було підтверджено в ході повторних
досліджень.
Часто відсутність робочої системи вентиляції
та вікон не дозволяє провести обробку приміщення архівосховища окисом сірки (сірчана шашка)
чи парами формальдегіду. Тому архівним установам рекомендувалося провести обробку уражених грибком стін дезінфікуючими розчинами
(наприклад, розчин перхлорної кислоти).
З метою зниження кількості грибкових спор
та пилу в повітрі приміщень архівосховищ необхідно періодично проводити вологе прибирання
із застосуванням антисептиків.
Важливе значення має обезпилення документів, де виявлено уламки грибкових гіф та спор, а
також просушування документів з надмірно зволоженими паперовими носіями.
Тим архівам, де були виявлені біодеструктивні ураження стін, стелі, підлоги, рекомендовано
провести ремонт уражених ділянок із застосуванням будівельних протигрибкових розчинів.
Питання щодо встановлення вентиляційних
систем та регульованих опалювальних систем,
відновлення непрацюючої вентиляції, ремонт
уражених грибами та лишайниками приміщень,
заміну ураженого обладнання, забезпечення гідроізоляції тощо, архівні установи не в змозі вирішити через відсутність належного фінансування,
що не дозволяє їм у повній мірі забезпечувати
відповідні умови зберігання документів, призводить до пошкоджень, руйнування і можливої подальшої втрати.
Заходи щодо знешкодження комах
Середовищем розмноження комах в архівосховищах є палітурки справ, проклеєні тваринним та рослинним клеєм, залишки продуктів та мертвих комах, спор плісеневих грибів.
Найчисельнішими шкідниками для архівних документів з паперовою основою є жуки-шкіроїди.
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В якості поживного субстрату личинки шкіроїдів
використовують папір і ушкоджують його механічно, забруднюють своїми екскрементами та
шкурками личинок. Жуки-точильники живляться переважно деревиною, пошкоджуючи в архівосховищах, головним чином, стелажі. Необхідно
відмітити зараження дерев’яних стелажів точильником меблевим (лат. Anobium punctatum, нар.
«шашель») в архівосховищах ДА Закарпатської
обл. (2017 р.). Головною рекомендацією в цій ситуації стала заміна старих стелажів новими, обробленими спеціальними засобами.
Основними комахами-шкідниками, що становлять загрозу для документів з паперовими
носіями є личинки жуків – хлібних точильників
(Stegobium paniceum). Вони не виводять своїх
ходів на поверхню, а тому на початкових стадіях
ураження виявити їх практично неможливо.
У ДА Київської обл., ДА Черкаської обл. у
2015 р. було наявне ураження низки документів
жуком-хлібним точильником, який здатен довгий
час залишатись непомітним та завдавати значної
шкоди архівним документам. Уражені документи рекомендувалося ретельно обробити дезінсектантами, сірчаною шашкою або спеціальними аерозолями. Крім того, потаємний характер
розмноження та розвитку цих комах потребує
ретельного огляду архівних коробок навколо заражених документів з метою ранньої профілактики та дезінсекції Також варто протягом року
ретельно оглядати коробки з архівними документами, які знаходяться біля уражених комахами, з
метою попередження зараження та вчасно провести повторну дезінфекцію у разі необхідності.
Пошкоджують архівні документи також личинки молі (гусені), які утворюють довгі ходи
у волокнах паперу, пергаменту та харчуються
ними. Личинки вигризають місця на папері точно по контуру плями органічного походження,
наприклад, від масла. Сліди молі легко ідентифікуються – це вигризені отвори значних розмірів. У ході обстеження Музейного сховища № 4
ЦДАМЛМ України у 2015 р. було виявлено живі
личинки та дорослі особини молі платяної (на
шинелі). Ці комахи становлять особливу небезпеку для олійного живопису, зокрема картин, які
знаходяться в тому ж сховищі. Необхідно звернути увагу на зараження та максимально ізолювати
заражену шинель. Обробити приміщення аерозольними засобами проти молі. Ізолювати картини, які зберігаються в тому ж приміщенні.
Надані архівним установам загальні та для
кожного конкретно рекомендації, які вони мали
змогу виконати самостійно (провітрювання, про-
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сушування, обробка документів та приміщень
ультрафіолетом та розчином перекису водню
тощо), дозволили значно зменшити шкідливий
вплив біологічних факторів на стан збереження
архівних документів, що підтвердилося повторним їх обстеження.
Запобігання біоураженням архівосховищ та
документів НАФ
Основною причиною різкого росту плісняви в
приміщеннях обстежених архівосховищ є відсутність або непрацездатність систем вентиляції та
спричинена цим висока вологість. У зв’язку з цим
більшості архівів було рекомендовано замінити
виведені з ладу вентилятори та/або встановити
віконні чи стінові системи провітрювання (на
ринку присутня достатня кількість вентиляторів
та систем). При заміні вентиляції варто звертати
увагу на загальне співвідношення потоку повітря
(м3/год) та рівня споживання електроенергії (так,
вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить
швидкість провітрювання ~9000–10000 м3/год,
що дозволить за кілька годин повністю замінити
повітря у всій будівлі). Крім того, сучасні системи дозволяють встановлення на вході вентиляції
фільтрів та водяних систем обігріву, що є найбільш ефективним та економічним. У приміщеннях, де відсутні вентиляційні труби, доцільно
встановити системи провітрювання (віконну, чи
стінову, обладнані фільтрами).
Фактична відсутність систем вентиляції в ряді
обстежених приміщень призводить до надмірних
коливань рівня температури та вологості, що
може бути причиною подальшого розвитку зараження пліснявою документів. Необхідно відзначити, що використання саме систем вентиляції, а
не кондиціонування повітря, дозволяє зменшити
кількість пилу, спор та залишків гіф у повітрі архівосховищ. Крім того, вказані системи споживають менше електроенергії.
При відсутності в архівосховищах системи
вентиляції, яка дала б змогу підтримувати оптимальний рівень температури та вологи в приміщеннях та з метою мінімізації вірогідності розвитку грибкового зараження (особливо в умовах
підвищеного рівня вологості), рекомендувалося
раз на кілька тижнів проводити обробку сховищ,
стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим
опроміненням. Найоптимальнішим буде використання пересувних ультрафіолетових ламп. Це
дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти розповсюдженню плісеневих грибків.
З метою нівелювання регулярних/сезонних
підвищень вологості в приміщеннях архівосховищ і підмокання зовнішніх стін необхідно на-

лагодити водовідведення талих/дощових вод
(шляхом водовідвідних рівчаків чи дренажних
колодязів). Використовувати будівельні матеріали із водонепроникними/гідрофобними та протигрибковими домішками.
Усім дослідженим архівам було рекомендовано проводити знепилення документів та приміщень, використовуючи пилосмоки із водяними
фільтрами, що дозволило б загалом значно знизити кількість спор та пилу в повітрі та зменшити вірогідність повторного розвитку грибкових
уражень. У зв’язку із наявністю на тканинних
фільтрах вентиляційних систем окремих архівів
не тільки спор, але й живих гіф, пропонується їх
також просочувати розчинами дезінфектантів.
Для захисту фото- і кінодокументів від впливу мікроорганізмів їх потрібно обробляти 1%-м
спиртовим розчином однієї з таких речовин, як
дінітрохлорбензол, дінітротіоціанбензол, тетраметілтіурамдісульфід (тіурам) і 1%-м водним розчином фенолят натрію. Зображення на
чорно-білій плівці при цьому не погіршується.
Негативи для захисту від дії мікроскопічних грибів рекомендується обробляти 1%-м розчином
алкілбензілдіметіламмонійхлориду.
Обробку
можна поєднувати з гідрофобізацією, що запобігає злипанню негативів.
Для зниження та припинення росту плісняви
необхідно щоденно проводити обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити всі поверхні, в тому
числі полиці, підлогу, стелю тощо).
Таким чином, основними рекомендаціями,
наданими архівним установам, було оновлення
систем вентиляції та обробка уражених об’єктів
антисептичними реагентами.
Аналізування основних параметрів обстеження архівосховищ та архівних документів
державних архівів України дало змогу авторам
статті окреслити наступні рекомендації щодо
оптимального забезпечення збереженості документів НАФ з метою покращення їх фізичного
стану:
1. Впровадити комплексну систему постійного моніторингу стану збереженості документів НАФ державних архівних установ, що має
базуватися на науково обґрунтованих критеріях
оцінки такого стану та проводитися фахівцями
УНДІАСД.
2. Поточні мікробіологічні та ентомологічні
обстеження архівосховищ та документів державних архівних установ здійснювати на регулярній основі з більшою кратністю їх проведення.
Рекомендована частота обстеження державно-
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го архіву: щороку, два рази на рік – на початку
опалювального сезону та після його закінчення
з обов’язковою перевіркою виконання архівами
наданих рекомендацій. На сьогодні такі обстеження більшості архівів проводяться нерегулярно, подекуди частково та хаотично.
3. Провести нормативне регулювання процедури моніторингу стану збереженості документів НАФ шляхом підготовки та введення в дію
спеціальних галузевих нормативних актів та методичних документів.
4. Розробити порядок контролю за станом збереженості та систему індикаторів стану збереженості документів НАФ.
5. Внести зміни до Положення про Державну
архівну службу України, передбачивши у ньому
серед завдань – проведення моніторингу стану збереженості документів НАФ. Створити
при профільному структурному підрозділі
Укрдержархіву службу моніторингу (контролю) за станом збереженості документів НАФ.
Безпосередній контроль проводити у разі виявлення за результатами моніторингу ознак порушення архівними установами умов зберігання
документів.
6. Забезпечити достатнє фінансування НДР,
у межах якої проводиться моніторинг, для облаштування на базі УНДІАСД спеціального лабораторного приміщення, закупівлі сучасного
обладнання для проведення обстежень архівів
та повноцінного аналізування його результатів,
необхідних реактивів тощо, для здійснення відряджень до державних архівів, для реалізації
можливості збільшення кількості наукових працівників, що проводитимуть обстеження та аналіз з метою проведення повноцінного і дієвого
моніторингу та реалізації їхньої можливості на
наукове стажування, у тому числі закордонне.
5. Організувати на базі УНДІАСД практичні навчання, теоретичні семінари для працівників архівів щодо виявлення біодеструкторів
та первинної боротьби з ними, ознайомлення з
новітніми технічними та хімічними засобами
знешкодження біодеструкторів, профілактики біоуражень архівосховищ і документів тощо.
6. Щороку під час формування тематики та
підготовки Укрдержахівом Тематичного плану
замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері архівної справи
та страхового фонду документації враховувати
пропозиції державних архівних установ щодо
наявних проблем із проведенням заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та
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профілактику біоуражень архівосховищ і документів архівів, які потребують додаткового наукового дослідження науковими працівниками
УНДІАСД.
Протягом 2015–2018 рр. УНДІАСД проводив
огляд архівосховищ та документів державних
архівних установ України для виявлення ключових проблем у процесі забезпечення умов збереження документів. При цьому здійснювався
забір біопроб методом взяття липкою стрічкою
та проводилося подальше їхнє дослідження і фотографування методом електронної мікроскопії.
Результати моніторингу оформлювалися у спеціальні акти обстеження. Їх було проаналізовано
за такими параметрами: параметри мікроклімату
архівосховища (середньомісячні показники температури повітря і вологості); біологічний стан
поверхонь (стіни, стеля, підлога, стелажі, шафи,
архівні коробки – наявність плям плісеневих грибів, сліди комах чи гризунів); мікробіологічний
стан (повітря архівосховища, архівних документів – наявність життєздатних мікроорганізмів,
види культур грибів (бактерій), деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту));
ентомологічний стан архівосховища та архівних
документів (наявність живих комах (місця їх локалізації), наявність личинок комах). Фактично
такий моніторинг започаткував формування сучасної вітчизняної системи біозахисту та профілактики біоуражень архівосховищ та документів
державних архівних установ.
Узагальнення емпіричних даних, отриманих
під час проведення цих досліджень показало, що
виявлені в архівосховищах біопорушення стін,
стелі, підлоги, а подекуди й стелажів спричиненні
мікроміцетами роду Cladosporium sp. Натомість
вибірковий аналіз документів НАФ, (при виборі
для обстеження враховувались наявність підозрілих плям, слідів на оправах чи внутрішніх аркушах справ, тощо), показав, що їх найчастіше
вражають представники плісеневих грибів роду
Chaetomium sp. Збільшилася частота зараження
архівних коробок та папок пліснявими грибками
роду Penicillium. Загалом вражаються обкладинки та корінці папок, виготовлені із штучної шкіри. Представники цього роду майже не пошкоджують паперові носії інформації, проте їх спори
можуть викликати алергічні реакції.
Було визначено основні чинники біопошкоджень архівосховищ та документів НАФ: найбільше на мікробіологічний стан обстежених
приміщень та окремих документів впливала
наявність та ефективність роботи системи вентиляції повітря та системи опалення (як цен-
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тралізованих, так і суміщених із вентиляційною
системою), часто малоефективних чи взагалі непрацюючих. Порушення вентиляції повітря призводить до зростання температури та вологості
повітря. Такий клімат, в свою чергу, сприяє виникненню та поширенню біологічних шкідників.
З метою усунення загрози появи та розповсюдження грибкових спор архівам надавалися рекомендації зі встановлення системи вентиляції або
ремонтування виведених з ладу з обов’язковим
застосуванням фільтрів. Для очищення й зниження забруднення повітря в архівосховищах, де
знайдено ушкоджені документи, пропонувалося
вмикати на декілька годин пилососи з водяним
фільтром. Для осушення повітря з підвищеною
вологістю можна користуватися осушувачами
повітря.
Усі надані архівним установам рекомендації
враховували їхні технічні та фінансові можливості. Більшість із них вони мали змогу виконати
самостійно (провітрювання, просушування, обробка документів та приміщень ультрафіолетом
та розчином перекису водню, тощо). Повторне
обстеження показувало, що такі методи є дієвими і дозволили значно зменшити шкідливий
вплив біологічних факторів на стан збереження
архівних документів.
Питання щодо встановлення вентиляційних
систем та регульованих опалювальних систем,
відновлення непрацюючої вентиляції, ремонт
уражених грибами та лишайниками приміщень,
заміну ураженого обладнання, забезпечення гідроізоляції тощо архіви часто не в змозі вирішити
через відсутність належного фінансування.
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In the article investigated the basic results of monitoring the depositories and documents of the NAF in state archival
institutions, which was conducted during 2015–2018 by the URIAARK specialists. Archival institutions according to
the periodicity of their depository’s inspection during 2015–2018 were structured. Considered the main parameters of
monitoring the condition of preservation documents. The main types of biodamage of depositories and documents of
the NAF were identified. According to the results of conducted research analysis approximated the recommendations
for improvement the physical condition of archival documents.
Key words: archival institution, monitoring, depository, documents of the NAF, condition of preservation,
biodestructors.
В статье исследуются основные результаты мониторинга состояния хранилищ и документов Национального
архивного фонда в государственных архивных учреждениях, который проводился в течение 2015–2018 гг. специалистами УНИИАДД. Рассмотрены ключевые параметры, по которым проводился данный мониторинг.
Выделены основные виды биоповреждений хранилищ и документов. По результатам анализа проведенного
исследования разработаны примерные рекомендации по улучшению физического состояния архивных документов.
Ключевые слова: архивное учреждение, мониторинг, хранилище, документы НАФ, состояние сохранности,
биодеструкторы.
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВОГО ФОНДУ КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ НАФ (НА МАТЕРІАЛАХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ АРХІВНОЇ
СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА)

Здійснено огляд методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього», призначених для оптимізації функціонування
цифрового фонду користування. Акцентовано увагу на їх характерних особливостях та призначенні.
Ключові слова: цифровий фонд користування; архівна справа; оцифрування; Національний архівний фонд;
методичні рекомендації.

На сьогодні діджиталізація архівної справи
є одним зі світових трендів. При цьому створенню і наданню доступу до цифрових копій
архівних документів відведено особливе місце
у законодавстві і практичній діяльності архівів
багатьох держав світу. Оцифрування документів Національного архівного фонду (НАФ) з подальшим створенням фонду користування ними
є одним зі стратегічних завдань нашої держави
в архівній справі. Це не лише позитивно вплине на збереженість документів-оригіналів і суттєво розширить доступ дослідників до архівної
інформації, але й сприятиме долученню України
до світового інформаційного простору.
Прагнення міжнародної спільноти віднайти
оптимальний підхід до оцифрування культурної спадщини призвело до появи міжнародних
стандартів ISO, що містять рекомендації щодо
різних процедур, пов’язаних зі створенням
цифрових копій документів. У цьому контексті особливе значення відведено стандартові ISO 13028 – «Інформація та документація.
Керівництво з організації оцифровування документів»1. Саме його покладено в основу нормативних документів, спрямованих на впровадження уніфікованого підходу до оцифрування
документів на державному рівні в багатьох
країнах світу. Зокрема, у цьому процесі активно беруть участь найближчі сусіди та партнери
України. Що стосується нашої держави, то відповідно до результатів останніх досліджень2,
у зв’язку з відсутністю єдиної методики створення цифрових копій, обліку, забезпечення
збереженості та доступу до них, а також через
різницю у матеріально-технічному і кадровому забезпеченні, нині процес створення і зберігання цифрових копій у вітчизняних архівах

відбувається вкрай нерівномірно і не завжди
організований у найбільш ефективний спосіб.
Такий стан справ є неприйнятним з огляду на майбутні перспективи, у т. ч., створення
єдиної бази цифрових копій документів НАФ,
яка не лише сприятиме збереженості документів-оригіналів, а й матиме неабиякий вплив на
розвиток наукових студій, істотно спростивши
дослідникам доступ до фахових джерел. Відтак
актуальним і необхідним для архівної діяльності
є напрацювання єдиної нормативно-методичної
бази, яка регулюватиме питання пріоритетів і
послідовності перетворення в цифровий формат
архівних фондів, вибору методів оцифрування,
сканувального та іншого спеціалізованого обладнання, певних вимог як до самого процесу створення цифрових копій, так і до їх обліку, збереження та використання.
Цифровий фонд користування документами
НАФ є сукупністю копій архівних документів,
організованою за певною структурою і створеною шляхом оцифрування паперових та інших
видів аналогових документів для користування
замість оригіналів. Створення цифрового фонду користування документами НАФ повинно
забезпечити збереженість документів, а також
можливість формування електронних ресурсів (у
т. ч. за допомогою Інтернет-технологій), що забезпечують оперативність доступу до архівних
документів. Прикладом подібних вітчизняних
електронних ресурсів є електронна пошукова
система «Архівні фонди України» (далі – АФУ),
базу даних до якої розробляє Центральний
державний електронний архів України (далі –
ЦДЕА України). Передбачається, що база даних
© Людмила Дідух, Наталія Залєток, 2019
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АФУ буде містити відомості про склад документів НАФ та їх цифрові копії. Її ядром має стати
централізований фонд користування, який планується створювати з цифрових копій документів
НАФ, переданих архівними установами України
до ЦДЕА України для забезпечення його збереженості та доступу до цих копій через мережу
Інтернет за принципом «єдиного вікна».
У 2018 р. Український науково-дослідний
інститут архівної справи та документознавства
(далі – УНДІАСД) здійснив спробу унормувати
процеси, пов’язані зі створенням і функціонуванням цифрового фонду користування, результатом
чого стало розроблення методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами
Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього»3.
Цей методичний документ є одним із наукових результатів науково-дослідної роботи
«Дослідження основних технологічних процесів створення цифрового фонду користування
документами Національного архівного фонду
та розроблення методичних засад обліку, зберігання та доступу до цифрових копій», що виконувалася відповідно до наказу Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) від
22.11.2017 р. № 88 «Про організацію виконання
наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2018 році» та у межах Тематичного
плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом
архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету, на 2018 рік
(зі змінами) (державний реєстраційний номер
0118U003218).
Проект методичних рекомендацій було
розглянуто та схвалено на засіданні вченої
ради УНДІАСД (протокол № 5 від 28 грудня
2018 р.), засіданні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву (протокол № 1 від 7 лютого 2019 р.), спільному засіданні Громадської
та Науково-експертної рад при Укрдержархіві
(20 лютого 2019 р.).
Методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» розроблено з метою забезпечення
оптимального та уніфікованого підходу архівних
установ до створення, обліку, зберігання та надання доступу до цифрових копій фонду користування НАФ з урахуванням провідної вітчизняної та зарубіжної практики у цій галузі та наявної
ситуації у сфері матеріально-технічного та кадрового забезпечення архівних установ України.
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Документ дає змогу втілити в життя одну з
провідних тенденцій розвитку архівної справи
та діловодства, а саме – їх цифровізацію шляхом
створення підґрунтя для переходу до автоматизованого управління цифровими копіями. Це підґрунтя буде сформовано за рахунок впровадження перехідного варіанту обліку цифрових копій,
детальний опис якого подано в методичних рекомендаціях. При цьому укладачі, провівши
окреме дослідження щодо наявного стану справ
у сфері створення цифрового фонду користування в Україні і встановивши наявність суттєвого
розриву в матеріально-технічному та кадровому
забезпеченні архівних установ, дійшли висновку,
що підготовка до автоматизації цифрових копій
для деяких архівів має проходити в декілька етапів, адже лише в такий спосіб можна повністю
досягнути кінцевої мети. Саме тому в основу методичних рекомендацій покладено диференційований підхід, втілений у двох варіантах ведення
обліку цифрових копій – процедури, яка відіграє
ключову роль у процесі переходу на автоматизоване управління ними.
Перший (традиційний) варіант є більш спрощеним і розрахованим на ті установи, що наразі
мають суттєві труднощі з технічним оснащенням
і недостатнє кадрове забезпечення. Його застосування передбачає облік справи загалом, а не кожного окремого оцифрованого аркуша. Це надає
можливість залучити до створення цифрового
фонду користування меншу кількість персоналу, але виключає можливість проведення низки
процедур, зокрема гешування з метою більш
надійного забезпечення збереженості цифрових
копій, і унеможливлює експорт облікових даних
до спеціалізованого програмного забезпечення
під час переходу до автоматизованого обліку.
Однак з часом, коли ці архіви матимуть можливість, вони достатньо легко зможуть перейти до
другого варіанту (перехідного), в основу якого
покладено облік кожного оцифрованого аркуша
справи. Відбудеться це за рахунок того, що укладачі передбачили єдину оптимізовану процедуру
найменування файлів, яка відповідає міжнародним стандартам і містить всі необхідні дані для
ідентифікації кожного оцифрованого аркуша.
Методичні рекомендації «Цифровий фонд
користування документами Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та
доступ до нього» мають неабияку практичну значущість, адже охоплюють практично всі процеси, пов’язані з цифровим фондом користування –
підготовку до його створення (відбір, підготовка
та передавання документів НАФ для оцифруван-
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ня), рекомендовані технічні параметри для створення цифрових копій, дооблікову підготовку та
методики обліку, забезпечення збереженості і регулювання доступу працівників архівів до різних
типів цифрових копій. За рахунок впровадження
цих методичних рекомендацій в архівах України
буде уніфіковано процедури, пов’язані зі створенням та функціонуванням цифрового фонду
користування, які до сьогодні не були чітко врегульовані жодним нормативним актом чи методичним документом. Крім того, для державних
архівів відкриються перспективи автоматизації
основних процесів, пов’язаних із функціонуванням цифрового фонду користування, створення
єдиної національної бази документів НАФ та
надання дистанційного доступу користувачам до
цифрових копій документів НАФ (за умови наявності відповідного програмного забезпечення).
Методичні рекомендації складаються зі вступу, 4-х розділів, що містять підрозділи та 23 додатків. У методичних рекомендаціях розглядаються такі питання:
– Розділ 1. Організаційно-технологічна складова процесу формування цифрового фонду користування документами НАФ: мета та загальні
положення створення цифрового фонду користування документами НАФ; склад цифрового
фонду користування; технологічні етапи створення цифрових копій документів НАФ; відбір,
підготовка та передавання документів НАФ для
оцифрування; основні вимоги до технічного обладнання для оцифрування та приміщення, де
воно розташовується.
– Розділ 2. Основні технологічні особливості та параметри оцифрування документів НАФ:
загальні вимоги до оцифрування документів та
особливості оцифрування деяких видів документів; технічні параметри оцифрування документів
НАФ; контроль якості та пост-обробка цифрових
копій.
– Розділ 3. Облік цифрових копій фонду користування документами НАФ: загальні принципи обліку; дооблікова підготовка цифрових
копій; необхідні складові обліку цифрових копій
фонду користування; традиційна та перехідна
методики обліку цифрових копій.
– Розділ 4. Зберігання цифрових копій фонду
користування та доступ до них: основні принципи забезпечення збереженості цифрових копій;
вибір носія інформації для зберігання цифрових
копій; умови зберігання цифрових копій документів НАФ на жорстких дисках, що працюють у
складі RAID-масивів на серверному обладнанні
та на зовнішніх носіях інформації; контроль за

наявністю та технічним станом цифрових копій і
носіїв, на яких вони зберігаються; доступ співробітників архіву до цифрових копій різного призначення.
Вимоги до створення цифрових копій, їх обліку, зберігання та надання доступу до них, встановлені цим методичним документом, базуються
на принципах забезпечення збереженості документів НАФ, забезпечення конституційних прав
і свобод громадян щодо вільного доступу до інформації, гарантії захисту авторського та суміжних прав, права інтелектуальної власності.
Методичні рекомендації призначено для використання в практичній роботі архівних установ,
що створюють цифровий фонд користування документами НАФ.
Наказ Укрдержархіву від 16.04.2019 р. № 36
«Про затвердження та впровадження методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного
фонду: створення, зберігання, облік та доступ
до нього» офіційно затвердив зазначену науково-методичну розробку УНДІАСД та розпочав
процес її впровадження у роботу державних
архівних установ України4. А розробники методичних рекомендацій отримали диплом І ступеня конкурсу науково-методичних розробок і
науково-інформаційних робіт з архівознавства,
документознавства, археографії у 2019 р., який
проводив Укрдержархів5.
Одним з основних перспективних напрямів
і заходів з удосконалення та розвитку діяльності УНДІАСД на короткострокову перспективу
(до 5-ти років) є реалізація першого пріоритету
Укрдержархіву «Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства», зокрема його напрямку «Відкрита наука. Цифрові інновації», що
у т. ч. передбачає організацію та проводження
на базі інституту науково-методичного забезпечення функціонування цифрового фонду користування документами НАФ державних архівних
установ.
Планується, що цей науковий проект матиме
2 ключових завдання, а саме: дослідження стану
оцифрування документів НАФ та науково-довідкового апарату в державних архівних установах
України з метою моніторингу створення цифрового фонду користування; оптимізація процесів,
пов’язаних з функціонуванням цифрового фонду
користування документами НАФ, шляхом удосконалення методичної бази, що регулює організацію його роботи.
Пропоновані шляхи реалізації зазначених завдань є такими:
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– провести опитування державних архівів
щодо стану оцифрування документів НАФ та
науково-довідкового апарату;
– дослідити способи та обсяги оцифрування
науково-довідкового апарату в державних архівах;
– визначити якісні та кількісні показники
оцифрування документів НАФ у державних
архівах;
– з’ясувати масштаби впровадження методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного
фонду: створення, зберігання, облік та доступ
до нього» (Київ, 2019), а також проаналізувати
результати їх апробації;
– за результатами проведеного моніторингу створення цифрового фонду користування, з
урахуванням поточного розвитку ІТ-технологій
та матеріально-технічного забезпечення архівів
України, підготувати оновлений текст методичних рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду:
створення, зберігання, облік та доступ до нього»
з подальшою перспективою підготовки на їх основі відповідного профільного галузевого нормативно-правового акта.
Перспективні очікувані результати пропонованого проекту: розроблення аналітичного
огляду щодо створення цифрового фонду користування в Україні, оцінки поточного стану
оцифрування документів НАФ та науково-довідкового апарату в державних архівних установах України та надання рекомендацій щодо
оптимізації цього процесу в майбутньому на
основі узагальненого емпіричного матеріалу,
одержаного під час проведення дослідження;
підготовка оновлених і доповнених методичних
рекомендацій «Цифровий фонд користування
документами Національного архівного фонду:
створення, зберігання, облік та доступ до нього»
(на його базі – галузевого нормативно-правового акта) для оптимізації процесів, пов’язаних із
функціонуванням цифрового фонду користування документами НАФ.
Новацією пропонованого дослідження має стати розширення наукової проблематики за рахунок
аналізу процесів оцифрування документів НАФ та
науково-довідкового апарату, а також великий обсяг отриманих у результаті аналітичних процедур
статистичних даних, що характеризують оцифрування архівних документів, яке наразі є найбільш
затребуваним суспільством та першим пріоритетом розвитку архівної справи, а також надають
можливість порівняння в динаміці зростання об-
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сягів наповнення цифрового фонду користування.
Отримані результати будуть використані у т. ч.
для надання прогнозів щодо темпів оцифрування архівних документів у найближчі роки,
пропозицій щодо оптимізації, а також удосконалення нормативно-методичної бази, що регулює організацію роботи цифрового фонду
користування документами НАФ. За результатами проведеного моніторингу буде запропоновано зробити його плановим та проводити
раз на 3-5 років з метою дослідження динаміки
створення цифрового фонду користування документами НАФ, а також оперативного впровадження передових технологій, які сприятимуть
оптимізації вказаного процесу.
З метою узгодження пріоритетів тематичних
напрямів наукової діяльності Укрдержархіву у
сфері архівної справи УНДІАСД готовий пропонувати зазначений проект до тематичного плану
замовлення на виконання прикладних наукових
досліджень як перспективну науково-дослідну
роботу.
Таким чином, створення цифрового фонду користування документами НАФ – це один
із необхідних елементів цифровізації архівної
справи в Україні. На сьогодні проводиться активна робота щодо уніфікації та оптимізації всіх
процесів, пов’язаних з його функціонуванням.
На особливу увагу з боку архівних установ, які
беруть безпосередню участь в створенні фонду
користування, заслуговують методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами Національного архівного фонду: створення,
зберігання, облік та доступ до нього». У них була
врахована прогресивна зарубіжна та вітчизняна
практика в архівній галузі та наявна ситуація у
сфері матеріально-технічного та кадрового забезпечення архівних установ України. Загалом,
у випадку його успішного впровадження в практику українських архівів, у найближчій перспективі, за умови наявності спеціалізованого програмного забезпечення, стане можливим перехід
на автоматизоване управління цифровим фондом
користування, а це, в свою чергу, не лише спростить і здешевить його утримання, але й відкриє
можливості щодо дистанційного доступу до архівних документів. Повноцінна ж робота цифрового фонду користування відкриє перед українськими архівами низку важливих перспектив.
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Сергій Зворський
СПІВРОБІТНИЦТВО, ПАРТНЕРСТВО, КООПЕРАЦІЯ АРХІВІВ І БІБЛІОТЕК ЯК
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Розглянуто практичні аспекти взаємодії архівів і бібліотек України як інститутів соціальної пам’яті на
сучасному етапі розвитку соціокомунікаційної сфери. Узагальнено приклади існуючих і запропоновано
потенційно перспективні форми співробітництва між архівами і бібліотеками.
Ключові слова: архівна справа, бібліотечна справа, інтеграційні процеси в соціокомунікаційній сфері, форми
співробітництва.

Динамічний розвиток новітніх інформаційно-документаційних технологій та інтеграційні
процеси в інститутах соціальної пам’яті, дедалі наполегливіше висувають імперативну вимогу взаємної інтеграції галузей, пов’язаних
з отриманням, опрацюванням, аналізуванням
і ефективним використанням документної інформації. Ця вимога особливо актуальною є
для архівної і бібліотечної справи, адже на них
припадає відчутно переважаюча частка загального документного потоку, що продукується
сучасним суспільством та накопиченого попередніми поколіннями. Дана проблема стає предметом вивчень науковців, піднімається у публікаціях Л. Дубровіної, А. Киридон, І. Матяш1,
С. Кулешова2, С. Шемаєва3, М. Чиркової4,
А. Антопольського, О. Атаєвої, В. Серебрякова5,
Г. Боряка6, Т. Майстрович7, Ю. Чорного8 та інших
фахівців, проте розглядається вона здебільшого
у теоретичній площині. Це питання є предметом
уваги і багатьох представників світової гуманітаристики, осмислюється ними і в глобальному
масштабі. Не випадкового у 2004 р. саме цій темі
була присвячена 10-та міжнародна конференція
архівістів Центральної та Східної Європи, що
відбулася у Варшаві. Проте практичним аспектам
співпраці, висвітленню її прикладів і перспективних напрямів уваги майже не приділяється.
Метою статті є визначення шляхів взаємодії архівів і бібліотек України в умовах розвитку
сучасної системи соціальних комунікацій.
Якщо оцінювати архіви і бібліотеки як визначальні складові цивілізаційних, інтелектуальних
здобутків людства, хранителі писемних джерел
світової науки, культури, історії то можна стверджувати, що між є набагато більше спільного,
ніж нарізного – в історичному, технологічному,
управлінському, термінологічному та інших аспектах їх діяльності. Не випадково ще у давнину
вони розглядалися як єдине ціле, без істотного
розмежування між ними. Так, перша бібліотека
на теренах Київської Русі, закладена великим
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князем Ярославом Мудрим у Софійському соборі в Києві, водночас була і сховищем тогочасних
документів державної ваги, зокрема літописів.
Сучасні бібліотеки і архіви виконують багато
функцій, які, власне і є підґрунтям для зміцнення
і розширення інтеграційних зв’язків між ними –
збирають, вивчають та зберігають різноманітні
документні джерела соціальної, історичної та національної пам’яті, організовують їх збереження,
здійснюють наукову, інформаційну та культурну
діяльність шляхом поширення об’єктивних відомостей та науково обґрунтованих знань про
документальну культурну спадщину, а також їх
використання в сучасних інформаційно-аналітичних, меморіальних, суспільно-політичних,
культурно-просвітницьких та інших заходах,
спрямованих на формування і утвердження національної пам’яті. Діяльність бібліотек і архівів,
спрямована на забезпечення об’єктивною інформацією представників органів влади, освітян,
учених, діячів культури. В сучасних умовах інформаційних і економічних воєн бібліотеки і архіви України сприяють протидії тенденційному
тлумаченню історичного процесу, маніпулюванню змістом історичних фактів та соціокультурних чинників, зміцненню економічних підвалин
та обороноздатності держави завдяки накопиченню та використанню потужного інформаційного
потенціалу, формуванню та наповненню різноманітних баз даних, в яких акумулюються не лише
національні, а й світові здобутки і напрацювання
у різних сферах9.
Так, звісно, в архівах і бібліотеках, як соціальних інституціях, що склалися історично і розвивалися протягом століть, крім спільного є і власні (родові) специфічні особливості, спричиненні
відмінностями у покладених на них функцій. Це
і різні канали комплектування, склад і види історичних джерел і культурних цінностей, форми
обліку і особливості зберігання документних ре© Сергій Зворський, 2019
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сурсів, обслуговування користувачів, роботи зі
джерелами тощо. Проте ця специфіка ніяк не є
перешкодою у взаємодії бібліотек та архівів.
Навіть якщо здійснити історичний екскурс у
порівняно недавнє минуле, то ще 100 років тому,
коли уперше на державному рівні постало питання про організацію збереження і примноження історико-культурної спадщини українського
народу, архівна і бібліотечна справа усвідомлювалися як органічно взаємопов’язані і взаємодоповнювані соціальні інституції. Невипадково
перші державні органи управління цими сферами мали спільну назву: Бібліотечно-архівний відділ Генерального секретаріату освіти Української
Центральної Ради (25 вересня 1917 р. – кінець
квітня 1918 р.); Архівно-бібліотечний відділ
Головного управління у справах мистецтв та національної культури Міністерства народної освіти і мистецтв Української Держави / Директорії
УНР (травень 1918 р. – листопад 1919 р.); радянська Архівно-бібліотечна секція Всеукраїнського
комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини – ВУКОПМіСу (лютий 1919 р. – початок
1921 р.).
Проте надалі відбулося кардинальне розмежування архівної і бібліотечної справи, яке
на управлінському рівні залишається незмінним й дотепер. Встановлено й час відліку цього розмежування. У квітні 1921 р. Наркомат
освіти, керуючись постановою Ради Народних
комісарів УСРР від 20 квітня 1920 р. про охорону архівів, ухвалив рішення про виділення зі
складу ВУКОПМіСу Головного архівного управління (нині – Державна архівна служба України,
Укрдержархів), створеного на базі Архівнобібліотечної секції, на чолі з М. Скрипником.
І якщо в архівній сфері вже майже 100 років стабільно маємо керівний орган управління,
тобто Укрдержархів, у сфері впливу якого перебувають 2284 архівні установи, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, реалізовується виважена державна політика, розробляються поточні і
перспективні стратегії розвитку архівної справи,
то у бібліотечній сфері України спостерігається
роз’єднаність, єдиний центр прийняття управлінських рішень відсутній. Існують кілька численних мереж бібліотек за відомчою ознакою –
публічних (раніше – масових), що відносилися
до Міністерства культури України, академічних
у складі закладів НАН України, освітянських,
сільськогосподарських, медичних, науково-технічних, архівних, архітектурно-будівельного
комплексу, військових тощо. У радянські часи
існували також численні профспілкові, колгосп-

ні, заводські та інші книгозбірні, які в умовах
ринкової економіки і роздержавлення виявилися
непотрібними новим власникам і фактично припинили своє існування.
Головним управлінським центром для всіх
бібліотечних мереж є Міністерство культури
України, у підпорядкуванні якого ще донедавна
знаходилася найбільш числення мережа публічних книгозбірень України (зараз вони набувають
статусу комунальних закладів культури і знаходяться у віданні місцевих рад та об’єднаних
територіальних громад), але це керівництво є
формальним. Бо міністерство не має повноважень давати директивні вказівки бібліотекам
інших систем і відомств, обов’язкові для виконання, а лише рекомендаційного характеру, які
на місцях можуть прийматися, а можуть і ігноруватися. Зменшення впливу Міністерства культури України на вироблення загальнодержавної
бібліотечної політики простежується і в його
структурі: якщо раніше існував відділ бібліотек
та інформаційних систем (з дуже невеликим штатом), то нині він ліквідований, його функції після
реорганізації розмито між іншими структурними підрозділами. І якщо в інших країнах є одна,
максимум дві національні бібліотеки, які, власне,
й визначають стратегію і тактику розвитку бібліотечної справи, координують діяльність різних
книгозбірень, репрезентують їх на міжвідомчому
і міжнародному рівнях, то в Україні національних бібліотек – вісім! І немає упевненості, що це
остаточна цифра. І координація між ними – досить умовна.
Відомча роз’єднаність і архаїчність міжвідомчих зв’язків бібліотек України простежується і в діяльності їхніх громадських об’єднань за
професійною ознакою. Їх теж кілька, найбільш
помітними є Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація» (УБА),
Асоціація бібліотек України (АБУ), Українська
асоціація працівників бібліотек для дітей.
Не випадково певна частина бібліотечних фахівців, щоправда, поки що лише на рівні обміну
думками, намагається сформулювати ідею про
створення єдиного позавідомчого бібліотечного
центру, свого роду бібліотечного міністерства чи
державної служби на зразок Укрдержархіву, яка б
виробляла загальні принципи бібліотечної політики в Україні. Ставиться питання і про оновлення окремих положень чинного Закону України
про бібліотеки і бібліотечну справу у контексті
їх модернізації.
За таких умов виникає проблема так з якою
ж організацією, що представляє бібліотечну
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галузь України, має вести предметну розмову
Укрдержархів у площині масштабного співробітництва з питань, які становлять загальний інтерес? З урахуванням викладеного вище на сьогодні реальною є лише ситуативна співпраця з тією
чи іншою бібліотечною установою (здебільшого
національного рівня) чи громадською організацією (УБА, АБУ та ін.). На нашу думку, важливими
комунікаційними каналами і майданчиками для
робочих контактів і дискусій у розгортанні співпраці мають бути насамперед архівні підрозділи,
що функціонують у складі кількох наукових бібліотек України і мають значний кадровий потенціал та чималий досвід у проведенні досліджень
на перетині архівознавства, документознавства
та бібліотекознавства, наприклад, Інститут архівознавства та Інститут рукопису Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, відділ
рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, відділи зберігання архівного фонду, рідкісних видань і рукописів
Одеської національної наукової бібліотеки, науково-дослідний відділ документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, а
також Державна наукова архівна бібліотека.
Між тим напрямів взаємовигідної співпраці
окреслюється досить багато і не можуть обмежуватися лише меморіальними функціями архівної
і бібліотечної сфери. Бо і архіви, і провідні бібліотеки України упродовж десятиліть виробили
свої сильні сторони, напрацювання, позитивний
досвід у розв’язанні тих чи інших практичних завдань. У якихось аспектах безперечно домінують
архіви, в інших – бібліотеки. І їм є чому вчитися
один у одного, запозичувати і творчо використовувати перспективні інновації. Розглянемо деякі
з таких напрямів співпраці.
На сьогодні найбільш актуальним і частково
невирішеним питанням як для архівів, так і бібліотек є визначення власного місця і функцій
в умовах загальнонаціональної адміністративно-територіальної реформи, що розгортається в
Україні. Адже постає питання: чи збережуться в
нових умовах публічні бібліотеки, архівні відділи райдержадміністрацій, міських рад, трудові та
інші архіви, їх матеріально-технічна база, кадри,
яким чином буде здійснюватися їх фінансування
та управління ними в умовах об’єднаних територіальних громад (ОТГ)? На жаль, чіткої відповіді на ці та інші важливі питання ми не маємо
навіть від органів влади. Цілком ймовірно, що
в цих питаннях існуватиме багатоваріантність
управлінських рішень, а вирішальне слово зали-
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шатиметься за ОТГ. Тому обмін між архівістами
і бібліотечними фахівцями думками, напрацьованим досвідом, вироблення спільних підходів в
оптимізації функціонування наявних бібліотек і
архівів без втрати їх інформаційного потенціалу
і контингентів користувачів нині перетворюється
в пріоритетне завдання.
Одним із свідчень зближення архівної та бібліотечної справи стало запропоноване запровадження у навчальних закладах згідно з рішенням
Колегії Міністерства освіти і науки України від
24.04.2018 р. протокол № 4/3-4 нового стандарту
вищої освіти за новою інтегрованою спеціальністю 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа». Це означає, що нові фахівці отримуватимуть знання, які дозволятимуть їм успішно
працювати, без переучування, в архівах, бібліотеках, інформаційних центрах. Можливо нова
спеціальність сприятиме підвищенню престижу
бібліотечної професії, який в останні роки помітно знизився, що простежується у невеликій кількості студентів, що навчаються за цим фахом, у
т. ч. у коледжах / училищах культури і мистецтв.
Ще з 1990-х років серед фахівців час від часу
піднімається питання про запровадження сучасної постійно діючої системи підвищення кваліфікації кадрів працівників архівних установ.
Проте відчутних зрушень тут немає. Водночас у
бібліотечній сфері налагоджено різноманітну за
своїми формами і охопленістю систему набуття
працівниками книгозбірень різноманітних знань
і професійної компетентності: методичні години, вебінари, тренінги, засідання фокус-груп,
школи інноватики, ділові ігри, мультимедійні
презентації, години професійних таємниць чи
взаємопорад, творчі майстерні та багато інших10.
Бібліотечні фахівці призвичаєні до того, що потрібно постійно набувати нових професійних
знань, самовдосконалюватися. З урахуванням
того, що багато навчальних програм можуть бути
корисними і архівістам, перспективним вбачається їх навчання, наприклад, у Головному тренінговому центрі для бібліотекарів при Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв та
регіональних тренінгових центрах на основі відповідних угод між архівними установами і зазначеними центрами.
Так, у системі підвищення кваліфікації основи бібліотечної адвокації, під якою розуміється
комплексна систематична діяльність, спрямована на представництво та захист інтересів бібліотек, бібліотекарів та користувачів, на отримання
підтримки та розуміння з боку влади, громади
та суспільства загалом, а також заходи з пози-
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ціонування, просування бібліотек як важливого
соціального інституту та підвищення іміджу та
ролі книгозбірень в суспільстві. Окремі елементи адвокації можуть застосовуватися і в архівних
установах, які також потребують уваги з боку
суспільства і влади. Так само не будуть зайвими для архівістів і знання з основ маркетингу,
менеджменту, різноманітних інноваційних практик, запровадження автоматизованих інформаційно-пошукових систем, електронних каталогів
тощо, які також викладаються слухачам у системі підвищення кваліфікації.
Перспективною вбачається і співпраця архівознавців, документознавців, бібліотекознавців у наповненні, вдосконаленні та узгодженні
терміносистеми цих наук, зокрема при розробці
чи модернізації чинних державних стандартів з
питань соціокомунікаційної діяльності.
Традиційно бібліотеки зберігають у своїх
фондах документи на паперових носіях – книжки, брошури, ноти, періодичні видання тощо.
Водночас аудіо-, відео-, фото-, кіно-, фонодокументи, оптичні компакт-диски тощо навіть у
великих наукових і спеціалізованих бібліотеках
представлені досить скромно (до 1–5 % від загального обсягу фондів) і їм не приділяється
належної уваги, у т. ч. на організаційному, науковому і методичному рівнях. Тому бібліотекарі,
особливо ті, хто працює у порівняно невеликих
бібліотеках, намагаються уникати формування
збірок і колекцій таких документів, оскільки не
знають, як їх правильно зберігати, обліковувати,
описувати, каталогізувати, популяризувати. Між
тим є стійка тенденція поступового перетворення
публічних бібліотек у медіатеки, культурно-дозвіллєві комплекси, де питома вага електронних
та інших непаперових носіїв інформації значно
зростатиме. Тут у нагоді для бібліотек може бути
досвід діяльності, інструктивні, методичні розробки ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного та
УНДІАСД.
І архіви, і бібліотеки мають значний досвід
виставкової роботи. Якщо архіви, здебільшого,
обмежуються лише експонуванням на стендах
архівних документів (але бракує книжкових і журнальних видань), то в бібліотеках соціокультурна
діяльність набула значних масштабів, у багатьох
з них створено відповідні структурні підрозділи,
що займаються організацією різноманітних заходів. Ця діяльність включає не лише традиційні
виставки різних видів друку, а й експонування
робіт фотомайстрів, митців, народних умільців,
зустрічі з письменниками, політиками, творчими
колективами, видавцями, журналістами, вчени-

ми, громадськими активістами, непересічними
особистостями. Тому перспективним вбачається
проведення спільних бібліотечно-архівних заходів, насамперед виставкових, де є можливість
поєднувати книжкові і архівні документи і тим
самим сприяти вдосконаленню інтелектуального, естетично-духовного, патріотичного стану
суспільства шляхом доведення до свідомості
різних соціальних груп громадян і користувачів
бібліотек і архівів наукових знань, емпіричних
фактів, відображених у документних зібраннях.
Такі виставки, без однобічної переобтяженості
експозицій, викликають інтерес і користувачів
бібліотек, і відвідувачів архівів, учнівської молоді, студентства, громадськості і сприяють популяризації інформаційних ресурсів всіх задіяних
установ. Поки що, попри всю суспільну важливість і корисність таких спільних виставок, особливо приурочених до відзначення річниць важливих в історії України подій, ювілеїв видатних
діячів, наприклад, на рівні держархівів областей і
обласних універсальних наукових бібліотек, проводяться вони досить рідко.
Заслуговує на увагу досвід Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка,
однієї з найбільших і найстаріших в Україні,
яка у рамках щорічного традиційного наукового
форуму під назвою «Короленківські читання» з
2013 р. проводить всеукраїнські науково-практичні конференції «Бібліотеки, архіви, музеї» зі
змінюваною проблематикою: у медіапросторі регіону (2013), формування цифрового регіонального простору (2014), інноваційні моделі розвитку (2015), інтеграція до світового наукового та
історико-культурного простору (2016), динамічний розвиток і пошук нових форматів (2017)11; на
2018 р. заявлена тема «Бібліотеки, архіви, музеї
як центри освіти та саморозвитку особистості».
«Короленківські читання» мають всі підстави
стати ефективною науковою платформою не
лише для апробації нових наукових концепцій,
ідей, узагальненого практичного досвіду, а й для
вироблення узгоджених позицій архівістів і бібліотекарів у багатьох спільних для них Проте
допоки що представництво архівів на цьому науковому форумі є нешироким, у той час як воно
має стати систематичним і активним, за участю
керівників провідних державних архівних установ.
Є й інші приклади спільного обговорення
і оприлюднення бібліотекарями та архівістами питань, що становлять взаємний науковий і
практичний інтерес. Так, Національна історична
бібліотека України за профілем своєї діяльно-
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сті традиційно підтримує контакти з архівними
установами, обмінюється з ними друкованими виданнями, запрошує на свої конференції.
Як приклад, можна навести міжнародну науково-практичну конференцію, приурочену до
70-річчя заснування книгозбірні, що відбулася у
вересні 2009 р. і в рамках якої працювала секція
«Краєзнавча робота як сфера науково-практичної діяльності бібліотек, архівних та музейних
установ». Інший приклад: наукова конференція
«Особисті книжкові колекції та особові фонди
діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України», проведена за ініціативою Наукової
бібліотеки Національного університету «КиєвоМогилянська академія» та Національної парламентської бібліотеки України у 2004 р.12
Як відомо, в архівних установах значна увага приділяється забезпеченню мікробіологічного контролю повітря архівосховищ, належних
температурно-вологісних умов зберігання документів Національного архівного фонду, напрацьовано досвід як проведення превентивних
(моніторингових) заходів з цих питань, так і створення відповідної інструктивно-методичної бази,
на науковому рівні вивчаються процеси старіння
документів із різними носіями та засобів продовження строків їх зберігання, удосконалення методів консервації та реставрації документів. На
відміну від архівів, у бібліотеках обстеженню
фондів на предмет захисту і профілактики від
біоушкоджень достатньої уваги не приділяється,
а відповідний підрозділ діє лише у Національній
бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Кілька
років тому на прохання провідних бібліотек
Києва за участю групи фахівців, у т. ч. з відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень
УНДІАСД було проведено обстеження низки
бібліотечних книгосховищ, за результатами якого підготовлено відповідні рекомендації. Однак
згодом ця співпраця перервалася. Нині є сенс її
відродити на якісно новому рівні.
Великий простір для співпраці бібліотек і архівів розкривається у руслі історико-краєзнавчої
діяльності, розгортання і заохочення краєзнавчого руху, яка знайшла відображення у статутних положеннях про ці установи. Поєднання у
краєзнавчих студіях результатів опрацювання
архівних документів та інформаційних ресурсів з історії того чи іншого регіону уможливлює
створення нових важливих публікацій історико-краєзнавчого змісту. Як приклад можна навести проект «Історична Волинь», який успішно
реалізовується бібліотеками і архівами західних
регіонів України і знаходить вияв у численних
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наукових публікаціях, конференціях, тематичних
читаннях, увічненні пам’яті визначних діячів та
окремих громадських інституцій України тощо13.
У рамках однієї публікації проблематично
окреслити весь обшир потенційних шляхів співробітництва інститутів соціальної пам’яті, адже
одне лише впровадження сучасних інформаційних технологій, оцифровування документних
ресурсів, створення корпоративних баз даних
відкриває безмежне поле для співпраці архівів і
бібліотек. Тому дану статтю слід розглядати як
спробу привернути увагу фахівців до назрілих
питань взаємодії і кооперації бібліотечних і архівних установ задля спільного вирішення споріднених завдань, що покладаються на них суспільством. Застарілий «автократичний» підхід
до діяльності лише у межах своєї соціокомунікаційної сфери давно засвідчив свою безперспективність і шкідливість. Натомість конче потрібна
платформа для дискусій, взаємозацікавлене обговорення назрілих проблем, наприклад, у формі
блогів, тематичної сторінки у популярних соціальних мережах, зокрема у Facebook.
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Анжела Майстренко, Ростислав Романовський
ОЦИФРУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРАЇНАХ БАЛТІЇ
У статті проаналізовано стратегічні, програмні та нормативні документи країн Балтії у галузі оцифрування
культурної спадщини; охарактеризовано основні процеси створення цифрових копій архівних документів у
державних архівах країн Балтії.
Ключові слова: архівні документи, державні архіви, Естонія, Латвія, Литва, нормативні документи, оцифрування.

Одним із ключових напрямів діяльності архівної галузі України є цифровізація усіх процесів
архівної справи та діловодства, зокрема забезпечення технологічних умов для оцифрування
документів НАФ, централізованого зберігання
цифрових копій архівних документів; розроблення єдиних технічних вимог до оцифрування документів НАФ; надання доступу за допомогою
мережі Інтернет до цифрових копій документів
НАФ.
Важливою умовою для реалізації цього напряму є урахування зарубіжного досвіду оцифрування архівних документів.
Балтійські країни (Естонія, Латвія, Литва) мають значний досвід централізованої організації
оцифрування архівних документів та зберігання цифрових копій, розроблення нормативних
документів в галузі оцифрування, забезпечення
доступу до цифрових копій архівних документів.
Метою статті є висвітлення досвіду створення
цифрових копій архівних документів у державних архівах країн Балтії.
Естонія
Одним із пріоритетних напрямів діяльності
уряду Естонської Республіки є розвиток інформаційного суспільства. У «Програмі розвитку
інформаційного суспільства Естонії 2013»1, затвердженої урядом, встановлені загальні межі,
визначені цілі та напрямки діяльності щодо поширення інформаційно-комунікаційних технологій, з метою розвитку наукомісткої економіки
і суспільства в Естонії в 2007–2013 рр. Один із
пріоритетів програми є оцифрування культурної
спадщини, її збереження у цифровому вигляді та
забезпечення он-лайн доступу2.
З метою розвитку інформаційних технологій,
а також для забезпечення збереженості та використання інформації в Національному архіві
Естонії була розроблена «Стратегія електронного
архіву 2005–2010 рр.»3.
Основна мета цієї стратегії полягає в обґрунтуванні необхідності реалізації принципів цифровізації архівної галузі. У стратегії представле-
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но план переведення документів Національного
архіву в електронну форму, визначено конкретні правові, технологічні та організаційні заходи
щодо створення електронного архіву. Стратегія
розроблена на основі принципів розуміння, вимірності та реалізму.
У 2018 р. Міністерство культури Естонії підготувало «План дій з оцифрування культурної
спадщини»4. План дій спрямований на співробітництво та координацію зусиль між установами
пам’яті Естонії (архівами, бібліотеками, музеями) для оцифрування, збереження та надання доступу до культурної спадщини, створення спільної інфраструктури.
Мета цього плану – до 2023 р. зробити доступною в цифровому вигляді третину культурної
спадщини, що зберігається в установах пам’яті
Естонії та модернізувати інфраструктуру зберігання інформації в установах пам’яті.
До 2023 р. в цифровому форматі мають бути
доступні 3% документальної спадщини, 32% артефактів, 60% кіно та фото спадщини, 55% художньої спадщини, 28% друкованої спадщини.
Основна увагу буде приділена оцифруванню
культурної спадщини 1900–1940 рр.
У плані визначені такі основні цілі: забезпечити доступ до 30% культурної спадщини естонських установ пам’яті; розробити консолідовану
архітектуру та сервіс для архівування, тривалого зберігання і резервного копіювання цифрової
спадщини; покращити знання про цифровізацію
та цифрову культурну спадщину в установах
пам’яті, партнерських організаціях, суспільстві;
створити можливості для використання та опрацювання культурної спадщини в різних секторах;
покращити поінформованість та задоволеність
населення електронними послугами у галузі
культури.
Для забезпечення успішної реалізації плану
дій перед початком здійснення підпроектів оциф© Анжела Майстренко,
Ростислав Романовський 2019
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рування має бути проведений правовий аналіз
дотримання авторських прав щодо колекцій, які
планують оцифрувати та підготовлено керівництво для оцифрування на основі передових практик.
Оцифрування архівної спадщини здійснює
Національний архів Естонії, в структурі якого
об’єднані всі державні архіви країни.
Для регламентації процесів оцифрування архівних документів, у 2008 р. були підготовлені
«Технічні принципи оцифрування Національного
архіву»5 (оновлена версія документа опублікована у 2012 р.). У даному документі визначено
технічні вимоги для створення копій архівних
документів (мікрофільмів, документів з паперовою основою, фотографій, аудіодокументів,
відеодокументів, кінофільмів). В документі зазначено параметри оцифрування майстер-копій
(резервних копій, tagatiskoopiate) та копій фонду
користування (kasutuskoopiate), визначено правила надання назв файлів цифрових копій архівних
документів, а також особливості опрацювання
файлів під час їх оцифрування та зберігання.
У розділі «Параметри оцифрування копій
фонду користування» зазначено, що мікрофільми документів Національного архіву Естонії вважаються майстер-копіями. З мікрофільмів можна
створювати цифрові копії з роздільною здатністю 300 dpi у сірій шкалі PNG (8 біт).
Під час створення інших цифрових копій фонду користування, технічні параметри обирають з
урахуванням вимоги щодо оптимального використання цих копій та можливостей програмного
забезпечення.
В розділі «Параметри оцифрування майстер-копій» підкреслено, що параметри оцифрування майстер-копій визначають в залежності від типу та характеристики носія інформації
документа. Метою оцифрування документів з
паперовою основою є створення цифрових майстер-копій того ж розміру, що й оригінал (1:1).
Документи з паперовою основою оцифровують з роздільною здатністю 300 dpi, цифрові копії зберігають у нестисненому форматі TIFF.
Якщо документи містять інформацію, передану кольорами, оцифрування здійснюють з глибиною кольору 24 біт. Якщо документи не містять
кольорів, їх оцифровують у 8-бітній сірій шкалі.
Необхідність та обсяг оцифрування інформації,
переданої кольорами, визначає замовник оцифрування (відповідний структурний підрозділ
Національного архіву або користувач архіву).
Метою оцифрування фотографій (у тому числі фотонегативів на плівці та склі, слайдів, фо-

тонегативів на фотопапері, а також в альбомах,
кінокадрів) є створення цифрових майстер-копій
в розмірі, що забезпечує високоякісний друк у
форматі A3 (розмір не менше 5000 пікселів по
довгій стороні).
Роздільна здатність під час оцифрування фотографій залежить від розміру оригіналу (негативу або позитиву):
Розмір оригіналу
(негативу та позитиву)
35 мм (фотонегатив)
6 x 6 см
6 x 9 см
9 x 12 см
10 x 15 см
13 x 18 см
18 x 24 см
24 x 30 см
30 см та більше

Роздільна здатність
під час сканування
3200 dpi
2400 dpi
2400 dpi
1200 dpi
1200 dpi
720 dpi
600 dpi
600 dpi
600 dpi

Фотографії оцифровують з глибиною кольору
24 біт, кольорова шкала RGB (в тому числі чорно-білі фотографії), цифрові копії фотографій
зберігають у нестисненому форматі TIFF.
Якщо фотографії знаходяться в альбомі або
текстовому документі, вся сторінка повинна бути
оцифрована відповідно до вимог щодо оцифрування документів з паперовою основою. За необхідності, фотографія в альбомі або текстовому
документі може бути оцифрована відповідно до
вимог щодо оцифрування фотографій.
Метою оцифрування аудіоносіїв (в т.ч. аудіокасет, дисків тощо) є створення цифрових майстер-копій, що не змінюють параметри звукової
хвилі, яка передається з аналогового носія, а також не зменшують динамічний діапазон аудіозапису та не додають шумові компоненти.
Аудіоносії оцифровують з частотою дискретизації 96 кГц та 24 біт у форматі PCM WAV.
Метою оцифрування аналогового відео є створення цифрових майстер-копій, які відповідають
параметрам цифрового відео Betacam (швидкість
передавання даних не менше 80 Мбіт / с).
Кіноплівки оцифровують з метою створення
цифрових резервних копій, що мають параметри, які дозволяють цифрове відновлення фільму, створення фільмокопій на плівці, створення
цифрових копій з достатньою якістю. Слід використовувати технології сканування, які мінімально пошкоджують оригінальну плівку.
Кіноплівки оцифровують з роздільною здатністю сканування 2K (корисний розмір кадру
2048x1240 пікселів для 16-мм плівки та 2048x1536
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пікселів для 35-мм плівки). Мінімальна глибина
кольору складає 8 біт у кольоровій шкалі RGB в
одному кольоровому каналі. Кіноплівки оцифровують в одному із наступних форматів: нестиснені TIFF, DPX, SGI або CIN.
Назви файлів цифрових копій документів з
паперовою та пергаментною основою, мікрофільмів включають такі елементи: назва архіву,
номер фонду, номер опису, шифр одиниці зберігання, номер сторінки або кадру, позначення
виду документа, розширення файлу.
Обладнання, яке використовують для оцифрування документів має бути відповідним чином налаштоване для забезпечення правильного
створення та відтворення оцифрованих файлів.
Оброблення оцифрованих майстер-копій не
повинно змінювати файл. Дозволено повертати
зображення на 90 або 180 градусів та обрізати
краї файлу, які не містять оцифроване зображення. Не дозволено обробляти майстер-копії з метою покращення якості зображення. Можна обробляти копії, створені з майстер-копій.
Копії фонду користування, як правило, створюють з майстер-копій автоматично під час процесу оцифрування та зберігання оцифрованих
файлів.
Параметри оцифрування повинні автоматично зберігатися в метаданих оцифрованого файлу.
Оцифровані копії архівних документів (майстер-копії та копії фонду користування) зберігають в електронному архіві Національного архіву
Естонії.
Для забезпечення он-лайн доступу до описань архівних документів та їх цифрових копій,
Національний архів Естонії створив кілька баз
даних, які доступні, зокрема, на веб-порталі архіву6 та у його віртуальному читальному залі7.
Архівна інформаційна система (AIS)8 –
база даних Національного архіву Естонії та
Талліннського міського архіву. Нині в AIS включено інформацію про близько 8,4 млн архівних
документів. Більшість з них – естонською, російською, німецькою та шведською мовами.
Система містить інформацію про документи з
паперовою основою.
У листопаді 2004 р. був започаткований проект «Saaga»9, з метою забезпечення доступу до
електронних копій найважливіших джерел для
генеалогічних досліджень. У 2008 р. мета проекту «Saaga» була переглянута, і зараз в рамках
проекту надано доступ до копій всіх архівних
документів, які оцифровані в Національному архіві Естонії, незалежно від їх теми і потенційної
аудиторії користувачів. Станом на 2018 р. в базі
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даних «Saaga» було розміщено понад 9 мільйонів
цифрових копій документів Національного архіву Естонії, їх кількість постійно збільшується10.
Також на веб-сайті Національного архіву
Естонії представлені інформаційні системи, що
містять описання та оцифровані копії кіно- та аудіо документів (FIS11) і фотодокументів (FOTIS12);
реєстр карт Національного архіву Естонії13;
бази даних фондів, що зберігаються у відділах
Національного архіву в Тарту14 і Таллінні15 тощо.
Важливе значення для реалізації проектів оцифрування має допомога Європейського
Союзу. Так, у 2010–2012 рр. Національний архів
Естонії за фінансової підтримки Європейського
Союзу реалізував шість масштабних проектів з оцифрування фотографій, колекцій пергаментних документів, відеодокументів, карт та
креслень, кіноплівок з нітратною основою, документів про проголошення та відновлення незалежності Естонії16.
Латвія
На початку 2000-х рр. архіви, бібліотеки та
музеї Латвії почали об’єднувати свої зусилля для
оцифрування культурної спадщини. Була створена робоча група для гармонізації стандартів
і розроблення пілотних проектів. Ця ініціатива
була підтримана міністерством культури Латвії і
отримала статус проекту співробітництва на рівні країн Балтії. У 2002 р. був проведений перший
семінар балтійських країн з оцифрування, в якому взяли участь представники бібліотек, архівів і
музеїв Латвії, Литви, Естонії, а також доповідачі
з інших країн.
У 2002–2005 рр. Державний фонд культурного капіталу (State Culture Capital Foundation)
створив цільову програму «Підтримка проектів
співпраці між бібліотеками, архівами та музеями
в електронному середовищі». Мета цієї програми: сприяти створенню моделей співпраці між
бібліотеками, музеями та архівами для забезпечення доступу до інформації національного, регіонального та місцевого значення як у містах,
так і в сільській місцевості. В межах цієї програми національні та регіональні установи пам’яті
почали реалізовувати міжгалузеві спільні проекти з оцифрування. Бібліотеки, музеї та архіви
реалізували близько двадцяти спільних проектів.
Важливим досягненням цієї програми стало вивчення кращого досвіду в галузі оцифрування17.
У 2000-х рр. державні архіви Латвії розпочали реалізацію низки проектів масового оцифровування своїх фондів18. Для науково-методичного забезпечення цієї діяльності, в рамках проекту
Європейського фонду регіонального розвитку
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«2-й етап розроблення та впровадження Єдиної
державної архівної інформаційної системи» у
2010 р. в Латвійській Республіці підготовлено
«Керівництво з оцифрування документів у державних архівах» (далі – Керівництво)19.
У Керівництві подано огляд стану оцифрування документів в державних архівах Латвії
та представлено загальні рекомендації щодо
планування, організації та проведення процесів
оцифрування з метою збереження і забезпечення
доступу до Національної документальної спадщини. Документ складається з розділів:
– «Контекст оцифрування Національної документальної спадщини», який містить огляд стану
оцифрування документів в державних архівах
Латвії та міжнародного досвіду;
– «Керівництво з оцифрування документів»,
в якому представлені загальні настанови щодо
планування оцифрування документів та управління проектами з оцифрування;
– «Керівництво з розроблення тематичних
баз даних», що включає загальні рекомендації
для розроблення тематичних баз даних та вимоги щодо створення тематичних баз в рамках
Єдиної державної архівної інформаційної системи (Vienotā valsts arhīva informācijas sistēma
(VVAIS));
– «Керівництво щодо створення тематичної
бази даних “Реформи місцевого самоврядування
в Латвійській Республіці”».
Кожний розділ може бути використаний як
окремий документ для планування оцифрування документів та створення тематичних баз даних. Керівництво призначено для використання
в Національному архіві Латвії та інших установах, які здійснюють оцифрування Національної
документальної спадщини, а також установами,
що беруть участь у розробленні та впровадженні
2-го етапу проекту VVAIS.
Під час розроблення Керівництва були проаналізовані документація 2-го етапу VVAIS, нормативні акти та галузеві стандарти Європейського
Союзу та Латвійської Республіки, міжнародний
досвід в галузі оцифрування архівних документів, плани та звіти архівів, результати проведених опитувань державних архівів, інтерв’ю з
експертами в галузі архівної справи.
У Керівництві окреслено напрями удосконалення роботи з оцифрування архівних документів: розроблення єдиної політики щодо створення цифрових копій; єдиних стандартів якості для
цифрових копій та необов’язкових метаданих;
поєднання цифрових копій документів та їх описань для використання в мережі Інтернет.

У розділі «Контекст оцифрування Націо
нальної документальної спадщини» визначено
основні цілі оцифрування: розширення доступу до документів; міжнародний обмін інформацією; забезпечення збереженості документів.
Зазначено, що оцифрування документів у державних архівах здійснюється за чотирма напрямками: оцифрування документів в рамках планової роботи архівів; створення цифрових виставок
документів; реалізація проектів оцифрування; за
запитом користувачів.
В документі акцентовано увагу на фінансових аспектах оцифрування архівних документів.
Так, на підставі аналізу бюджетів архівної галузі
2009 та 2010 рр. та проекту бюджету на 2011 р.,
було встановлено, що архіви практично не мають
фінансових можливостей для реалізації нових
проектів з оцифрування, а також існує брак людських ресурсів. За наявного фінансування можна
продовжувати лише заплановане оцифрування
документів у зменшеній кількості. Для реалізації
проектів цифровізації потрібно додаткове фінансування латвійських та міжнародних фондів або
залучення спонсорів.
Наступний розділ містить рекомендації щодо
оцифрування Національної документальної
спадщини. В документі визначено основні принципи планування оцифрування та керування
цифровими копіями документів. Так, в залежності від мети створення електронних копій архівних документів, можна виділити наступні основні напрями оцифрування: забезпечення доступу
(створення тематичних баз даних та віртуальних
читальних залів; оцифрування документів, які
часто використовують або які мають фізичні пошкодження; для публікацій, виставок, в т. ч. онлайн та спільних проектів; виконання запитів
дослідників); забезпечення збереженості (створення резервних копій та копій фонду користування цінних і унікальних документів, фізично
пошкоджених документів та з нестабільними носіями; цифрова реставрація)20.
Оцифрування документів з метою збереження та цифрової реставрації – це планова робота,
яка розрахована на довгострокову перспективу.
Цей вид діяльності виконується відповідно до
наявного фінансування та людських ресурсів.
Виготовлені копії необхідно зберігати та обліковувати відповідно до правил для створення, обліку та зберігання цифрових копій.
Копії архівних документів, що виготовлені на
замовлення дослідників, створюють відповідно
до параметрів копіювання, визначених замовником. Створені цифрові копії зберігають в архіві
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впродовж п’яти років на зовнішніх жорстких
дисках та використовують для виконання замовлень. Якщо була замовлена копія всієї одиниці
зберігання, спочатку має бути зроблена резервна
копія відповідно до визначених параметрів та порядку копіювання. Копія для користування з параметрами, визначеними клієнтом, повинна бути
виготовлена з резервної копії21.
Процес оцифрування документів складається з чотирьох етапів: планування; підготовка документів для оцифрування; оцифрування;
пост-оцифрування (операції з оцифрованими
оригіналами документів та їх цифровими копіями).
У Керівництві підкреслено, що планування є
першим кроком у будь-якому проекті оцифрування. Під час планування визначають мету проекту,
відповідно до пріоритетів оцифрування; з’ясовують, чи потрібно залучати партнерів; визначають
необхідні технічні, фінансові та кадрові ресурси;
досліджують вже реалізовані аналогічні проекти
та досвід інших установ.
Перед оцифруванням оцінюють фізичний
стан документів, якщо необхідно, проводять консерваційне і реставраційне оброблення.
Для забезпечення доступу особливу увагу
приділяють якості описування документів, що
оцифровують. Під час підготовки до оцифрування необхідно переглянути описання документів,
за необхідності оновити та уточнити їх.
Перед початком масового оцифрування проводять тестове сканування для перевірки всіх
етапів та процедур22.
Під час відбору документів для копіювання
застосовують такі критерії:
– зміст документа – цінність інформації документа про події, явища, особи, об’єкти (суспільна значущість, актуальність, унікальність).
Пріоритет надають документам, що представляють інтерес/цінність для цільової аудиторії, а
також містять унікальний контент;
– значущість автора документа (особи, групи
осіб, установи);
– художня цінність аудіовізуальних документів, які можна розглядати в контексті розвитку
фотожурналістики, фотомистецтва, документального та художнього кіно;
– наявні та потенційні користувачі документів – слід вибирати документи, використання інформації яких може суттєво зрости після оцифрування, а також документи, що стосуються
актуальних тенденцій в суспільстві;
– фізичний/технічний стан документа – вибирають документи, що мають значний суспільний
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інтерес, але недоступні через їх поганий фізичний / технічний стан;
– захист персональних даних – документи
становлять значний суспільний інтерес, але доступ до них обмежений законодавством про захист персональних даних. Під час оброблення
оцифрованих документів можна приховати конфіденційні дані, в деяких випадах архів може
оцифрувати документи з обмеженим доступом
для внутрішнього користування;
– авторське право – для оцифрування вибирають документи, що є загальнодоступними, або
для яких немає обмежень, встановлених авторським правом.
Для створення резервних копій пріоритет
надають особливо цінним та унікальним документам, а також документам з фізично нестабільними носіями. Із двох фондів, що є однаково
важливими, в першу чергу виготовляють резервні копії документів, які знаходяться в гіршому
фізичному стані, або які більш інтенсивно використовують23.
Техніка, яку використовують для створення
цифрових копій, не повинна пошкодити документи. Обладнання для оцифрування обирають
залежно від носія та формату документів.
Під час оцифрування створюють резервні копії (майстер-копії) (nodrošinājuma kopiju), робочі
копії (darba kopiju), копії фонду користування
(izmantošanas kopiju).
Майстер-копії створюють відповідно до вимог щодо якості цифрових майстер-копій, вони
не підлягають обробленню та стисненню.
Робоча копія має таку ж якість як і майстер-копія, за потреби її можна обробляти та коригувати,
а також створювати на її основі копії фонду користування.
Якість копій фонду користування та їх оброблення залежать від мети використання – для
публікації в Інтернеті, для доступу в читальному
залі, виставок, публікацій тощо. Всі копії повинні супроводжуватися необхідними метаданими24.
В залежності від технічного обладнання, виділяють два способи оцифрування: сканування та
використання цифрових камер. Цифрові камери
використовують для копіювання документів або
предметів, які неможливо розмістити на пласкій
поверхні сканера.
У Керівництві визначені технічні вимоги щодо
якості цифрових копій документів з паперовою
основою, карт, планів та інших документів великого формату, фотографій. Рекомендована роздільна здатність зображення під час сканування
документів з друкованим текстом (машинопис,
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друк, лазерний друк) складає від 400 до 600 ppi,
мінімальні параметри становлять 300 ppi.
Документи що погано читаються, з нечітким текстом (електрографічні копії, документи на термопапері); документи з напівтоновими зображеннями, фотографіями, рукописними замітками тощо
рекомендовано сканувати у 8-бітній сірій шкалі з
роздільною здатністю 400 ppi. Мінімальні параметри становлять 300 ppi у 8-бітній сірій шкалі.
Документи, що містять кольорові елементи, рекомендовано сканувати у 24-бітній кольоровій
шкалі з роздільною здатністю 400 ppi, мінімальні
параметри – 300 ppi.
Не визначені вимоги до параметрів оцифрування аудіо-, кіно- та відеодокументів – стандарти оцифрування цих документів недостатньо
визначені та деталізовані, щоб рекомендувати їх
державним архівам. Враховуючи незначну кількість таких документів в архівах Латвії та необхідність значних інвестицій в обладнання для
копіювання, автори Керівництва рекомендують
передавати їх оцифрування на аутсорсинг25.
В залежності від мети проекту, оцифрування
включає також контроль якості цифрових копій.
Контроль якості включає перевірку правильності
оцифрування та повноти необхідних метаданих.
Під час планування необхідно визначити точні вимоги та допустимий коефіцієнт помилок для
всіх аспектів оцінки якості. Якщо оцифровують
велику кількість документів, для перевірки файлів та метаданих доцільно застосовувати статистичні методи вибірки.
Як правило, контроль якості включає два
етапи. Працівник, який оцифровує документи,
здійснює контроль під час створення копії, потім
інший співробітник проводить ще одну перевірку. Контроль якості необхідно проводити та документувати на всіх етапах реалізації проекту з
оцифрування26.
Створені цифрові копії надходять на зберігання до сховища електронних документів
Національного архіву Латвії.
Доступ до оцифрованих копій забезпечується
переважно в режимі он-лайн. Для ідентифікації
цифрових копій рекомендують використовувати
водяні знаки.
Он-лайн доступ до інформації про фонди архівів Латвії та до цифрових копій архівних документів забезпечується на порталі
Національного архіву Латвії27, який пропонує
кілька інформаційно-пошукових систем. Від
2004 р. доступна база даних «Центральний реєстр Національного архівного фонду»28, що є
частиною проекту «Національна документальна

спадщина». База даних містить інформацію про
фонди Державного архіву Латвії, Державного
історичного архіву Латвії та регіональних державних архівів. Стислу інформацію про фонди представлено відповідно до стандарту LVS
369:2004 «Архівне описування. Загальні правила» («Arhīviskais apraksts. Vispārīgie principi»).
На порталі розміщено також:
– каталог бібліотеки Національного архіву
Латвії29;
– база даних Державного архіву Латвії30;
– проект Radukarsti – інформаційно-пошукова система з питань генеалогії мешканців
Латвії (представлено метричні книги євангельсько-лютеранських, римсько-католицьких, православних, реформатських, уніатських, баптистських, старообрядницьких парафій, раввінатів
Латвії, ревізькі казки і документи Всеросійського
перепису населення 1897 р. Курляндської,
Ліфляндської і латиської частини Вітебської губернії, розпочата публікація будинкових книг м.
Риги (1854–1918 рр.). Передбачено також включити до даного проекту і інші групи документів31;
– база даних депортованого населення Латвії;
– проект «Бачиш, чуєш Латвію!» – цифровий
архів аудіовізуальних документів Латвійського
державного архіву кінофотофонодокументів32;
– база даних «Студенти Латвійського університету», яка є частиною проекту «Студенти
латвійських вищих навчальних закладів. 1862–
1945». У даний час база даних студентів містить
інформацію про осіб, які з 1919 по 1944 рр. навчалися в Латвійському університеті33;
– Baltic Connection – «Балтійські зв’язки» – міжнародний проект, в рамках якого публікують архівні документи про спільне минуле країн Балтійського моря (Данія, Естонія,
Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща,
Росія і Швеція). Ініціатор проекту – Нідерланди.
Хронологічні рамки проекту 1450–1800 рр.
Основна тематика, якій присвячений проект:
торгівля (товари та купці), судноплавство, дипломатія, фінанси і міграція. Метою створення даного ресурсу є формування комплексу документів,
який стане основою для досліджень різної тематики, пов’язаних з історією Балтійського моря.
Литва
Для збереження культурної спадщини Литви
в умовах розвитку інформаційного суспільства,
урядом Литовської Республіки в 2005 р. була
розроблена «Концепція оцифрування культурної
спадщини Литви»34. Концепція сприяла розвитку
інформаційних ресурсів та доступу до глобальних мереж, з використанням всіх можливостей
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цифрових технологій, а також сприяла створенню єдиного європейського інформаційного простору.
Концепція була розроблена відповідно до основних напрямів політики Європейського Союзу
в галузі оцифрування, визначених у «Лундських
принципах»35 та «Лундському плані дій»36. У
Концепції сформульовані мета, принципи та
завдання оцифрування культурної спадщини
Литви, визначені об’єкти оцифрування, критерії
їх відбору. Загальними критеріями відбору об’єктів культурної спадщини є унікальність, зміст та
цінність, фізичний стан, вік. Культурну спадщину оцифровують відповідно до принципів цілісності, доступності, відкритості та довготривалого збереження оцифрованої інформації.
У документі визначено основні завдання
оцифрування культурної спадщини: створення
інтегрованої системи інформації про культурну
спадщину Литви на основі єдиних стандартів і
угод про використання інформації, забезпечення
довготривалого зберігання та доступу до оцифрованої інформації; сприяння актуалізації та поширенню литовської спадщини в умовах світової
культурної різноманітності; сприяння створенню
єдиного інформаційного простору для культурної спадщини Європи.
Координацію оцифрування культурної спадщини та моніторинг цього процесу здійснюють
Міністерство культури спільно з Міністерством
освіти і науки, Міністерством транспорту та
зв’язку і Службою Головного архівіста Литви.
Міністр культури створює раду з оцифрування,
до складу якої входять 7–9 представників зазначених вище установ та експерти з оцифрування
культурної спадщини.
Концепція забезпечила умови для послідовної та адресної діяльності державних і муніципальних установ з метою збереження культурної
спадщини країни, покращення доступу до культурної спадщини та її оновлення за допомогою
сучасних інформаційних технологій. Даний документ також уможливив розроблення стратегії
оцифрування культурної спадщини, програм та
проектів з оцифрування, координацію та контроль їх реалізації й забезпечив координацію робіт з оцифрування об’єктів культурної спадщини,
які проводять бібліотеки, музеї, архіви та інші
установи галузі культури.
Указом Уряду Литовської Республіки № 493
від 20 травня 2009 р. була схвалена «Стратегія
оцифрування культурної спадщини Литви, зберігання цифрового контенту та доступу до нього»37, розроблена відповідно до рекомендацій
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Європейської комісії щодо оцифрування, онлайн доступу та цифрового збереження культурної спадщини38. Головною метою стратегії
є створення єдиного цифрового інформаційного простору культурної спадщини, сприяння
оцифруванню об’єктів культурної спадщини,
що зберігаються в установах пам’яті, забезпечення збереження культурної спадщини Литви
та її інтеграції у цифровий простір європейської
культурної спадщини. У документі визначені
стратегічні цілі оцифрування: 1) створення цілісної системи оцифрування культурної спадщини,
яка забезпечує зберігання, доступ та інтеграцію
об’єктів культурної спадщини Литви до спільного цифрового європейського простору; 2) сприяння оцифруванню об’єктів культурної спадщини Литви та забезпечення загального доступу
до них. Основні завдання в галузі оцифрування
включають: встановлення правових, організаційних та інших необхідних умов для створення та
функціонування єдиної інфраструктури системи
оцифрування культурної спадщини Литви; розроблення єдиної системи пошуку, зберігання та
доступу до оцифрованої культурної спадщини;
сприяння розвитку професійних компетенцій
в галузі оцифрування; стандартизація процесів
оцифрування, зберігання та доступу до культурної спадщини; поширення та популяризація
оцифрованої культурної спадщини.
Для реалізації положень Стратегії оцифрування культурної спадщини Литви була підготовлена «Програма актуалізації та збереження цифрової культурної спадщини на 2015–2020 рр.»,
затверджена Міністерством культури Литовської
Республіки 4 березня 2015 р.39 Метою програми
є визначення основних напрямів розвитку віртуальної культурної спадщини, розроблення єдиної
системи оцифрування та поширення культурної
спадщини Литви, а також створення системи
довготривалого зберігання цифрового контенту.
У програмі визначено такі основні цілі та
завдання: підвищити цілісність та стійкість
простору віртуальної культурної спадщини
на основі міжвідомчого співробітництва; забезпечити координацію діяльності з оцифрування установ пам’яті та надання послуг з
оцифрування за допомогою центрів компетенції; підвищувати кваліфікацію спеціалістів з
оцифрування; розробити моделі правового регулювання управління та використання цифрового контенту; створити національну систему
довготривалого зберігання культурної спадщини; покращити доступ суспільства до оцифрованої культурної спадщини.
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Для реалізації цілей та завдань, визначених
у Стратегії оцифрування культурної спадщини,
Міністерство культури Литовської Республіки
затвердило низку нормативно-методичних документів.
Для забезпечення сумісності цифрових ресурсів на національному та міжнародному рівні був
затверджений список стандартів та нормативних документів щодо створення, збереження та
доступу до цифрового контенту40. Державним і
муніципальним установам пам’яті рекомендовано застосовувати дані нормативні документи під
час оцифрування своїх фондів.
Базовим документом для установ пам’яті, що
здійснюють оцифрування культурної спадщини, є
«Рекомендації щодо створення цифрового контенту»41. Рекомендації розроблені Міністерством культури Литовської Республіки відповідно до концепції та стратегії оцифрування культурної спадщини
Литви, а також з урахуванням положень європейських керівництв з оцифрування: «Технічного
керівництва для програм створення цифрового
культурного контенту»42, підготовленого в рамках
європейського проекту «Мінерва» та керівництва,
підготовленого в рамках проекту Calimera, фінансованого Європейською комісією43.
У рекомендаціях визначені мета та завдання
створення цифрових колекцій, порядок організації діяльності з оцифрування, вибір об’єктів для
оцифрування; вимоги щодо стандартизації процесів створення цифрового контенту, зберігання
та доступу до нього; вимоги щодо доступу та поширення цифрового контенту.
Зокрема, в рекомендаціях визначена мережа
центрів компетенції з оцифрування культурної
спадщини (склад та функції центрів компетенції були уточнені у «Програмі актуалізації та
збереження цифрової культурної спадщини на
2015–2020 рр.»). Центрами компетенції визначені установи пам’яті, що мають значний досвід в
галузі оцифрування. Мережа центрів компетенції включає:
– національні центри: Служба Головного
архівіста Литви, Литовський художній музей,
Литовська національна бібліотека ім. Мартінаса
Мажвідаса, Центральний державний архів Литви
(до сфери відповідальності архіву належить збереження аудіовізуальної спадщини);
– регіональні центри: Національний художній
музей ім. Чюрльоніса, Литовський морський музей, музей «Аушра», окружні публічні бібліотеки;
– галузеві центри: Бібліотека Вільнюського
університету (сектор академічних бібліо-

тек), Бібліотека Академії наук Литви імені
Врублевських (сектор дослідних центрів та інститутів Литви), Литовське національне радіо та
телебачення (сектор аудіовізуальної спадщини).
Центри компетенції координують діяльність з
оцифрування установ пам’яті та надають послуги з оцифрування установам пам’яті та іншим
установам, які зберігають культурну спадщину;
забезпечують якість та сумісність цифрового
контенту, створеного в установах пам’яті, застосування спільних стандартів для створення,
зберігання та доступу до цифрових ресурсів,
розробляють спільні інструменти для управління інформаційними ресурсами; розвивають
інформаційну систему віртуальної електронної
спадщини (Virtuali elektroninio paveldo sistema,
VEPIS)44, забезпечують доступ до оцифрованої
культурної спадщини та її інтеграцію до цифрової бібліотеки Europeana; здійснюють моніторинг
оцифрування культурної спадщини, щорічно
звітують Міністерству культури про результати
оцифрування45.
Положення рекомендацій Міністерства культури були деталізовані для архівної галузі у документі «Описання порядку створення цифрового контенту та управління ним в державних
архівах», затвердженому Головним архівістом
Литви у 2014 р. (нова редакція документа чинна
від 1 січня 2019 р.)46. У документі визначено цілі
та завдання управління цифровим контентом, вимоги щодо організації діяльності з оцифрування,
відбору документів для оцифрування, збереження, описування, доступу та поширення цифрового контенту.
Зокрема, зазначено, що основними цілями створення та управління цифровим контентом є: збереження частини Національного
документального фонду, що зберігається в
державних архівах, забезпечення поширення
інформації про неї у віртуальному просторі,
створення сприятливих умов для загального
доступу до Національного документального фонду та його використання в наукових,
освітніх та інших цілях.
Цілі передбачають виконання наступних
завдань: оцифрувати документи, що зберігаються в державних архівах; доповнити частину Національного документального фонду, що
зберігається в державних архівах, цифровими
копіями документів, які зберігають інші юридичні або фізичні особи; описати оцифровані
документи, що зберігаються в державних архівах; забезпечити збереження та облік цифрових
копій документів, що зберігаються в державних
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архівах; забезпечити можливість отримувати
інформацію, що зберігається в державних архівах, засобами інформаційних технологій; популяризувати цифрові ресурси державних архівах;
надавати електронні послуги користувачам; забезпечити сумісність оцифрованого контенту з
національними та міжнародними інформаційними системами культурної спадщини; створювати
та зміцнювати матеріальну базу, необхідну для
здійснення оцифрування, забезпечувати професійний розвиток фахівців у цій галузі.
Система оцифрування документів литовських
державних архівів є складовою системи оцифрування культурної спадщини Литви. Система
включає Службу Головного архівіста Литви,
що виконує функції Національного центру
компетенції в галузі оцифрування для архівів,
Національний центр оцифрування аудіовізуальної спадщини та державні архіви.
Служба Головного архівіста Литви здійснює,
зокрема, такі завдання: представляє інтереси
державних архівів в рамках реалізації концепції
оцифрування культурної спадщини Литви; готує
або ініціює розроблення нормативно-правових
актів щодо оцифрування архівних документів,
збереження цифрового контенту та доступу до
нього; координує діяльність державних архівів з
оцифрування тощо.
Державні архіви оцифровують документи, що
зберігаються в їх фондах, управляють цифровим контентом, відповідно до своєї компетенції
забезпечують його інтеграцію в інформаційну
систему культурної спадщини Литви; забезпечують довготривале зберігання цифрових копій
та доступ до них в читальних залах архівів і на
веб-сайтах; беруть участь у розробленні нормативно-правових актів щодо оцифрування тощо.
Під час планування діяльності з оцифрування
державний архів повинен: визначити наявність
фінансових ресурсів для проведення запланованої роботи і забезпечення безперервності цієї діяльності; встановити пріоритети оцифрування в
архіві; визначити відповідальних за цей напрям
діяльності, або створити структурний підрозділ,
відповідальний за створення та управління цифровим контентом, і регулювати його діяльність
відповідно до нормативних документів підрозділу.
Оцифрування може здійснюватися з використанням фінансових та людських ресурсів державного архіву; за рахунок замовлення послуг з
оцифрування; із залученням іншого державного архіву відповідно до порядку, встановленого
Головним архівістом Литви для виконання робіт
з оцифрування.
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Якщо державний архів здійснює оцифрування
з використанням власних ресурсів, установа повинна оцінити можливість придбання апаратних
та програмних засобів, які можуть забезпечити
створення копій документів, зберігання та використання цифрового контенту.
Необхідною умовою для оцифрування є підготовка персоналу з відповідною кваліфікацією.
Державний архів повинен організовувати
оцифрування таким чином, щоб не пошкодити документи. Якщо пошкодження неможливо
уникнути (наприклад, необхідно розшити справу), воно має бути мінімальним.
Під час відбору документів для оцифрування
враховують загальні критерії для об’єктів культурної спадщини (унікальність, зміст та цінність,
фізичний стан, вік) і потреби цільової аудиторії.
Також під час відбору рекомендовано надавати
пріоритет документам, які активно використовують; документам, що відповідають тематиці
запланованих он-лайн виставок, публікацій та
інших заходів щодо використання інформації
архівних документів; документам, що оцифровують в рамках проектів, які реалізують або підтримують державні архіви.
Перед оцифруванням оцінюють фізичний
стан документів, за потреби проводять необхідні
консерваційні заходи.
Писемні документи (rašytinias dokumentas)
рекомендовано оцифровувати у форматі JPG або
TIFF, з роздільною здатністю не менше 300 dpi та
глибиною кольору 24 біта; документи на мікроплівці оцифровують з глибиною кольору не менше 8 біт. Ці вимоги застосовують до нестиснених
файлів.
В залежності від виду документів, технічних
характеристик обладнання для оцифрування, положень нормативних документів щодо платних
послуг, архівні документи можна оцифровувати
з іншими параметрами якості.
Назва файлу оцифрованого писемного документа включає такі елементи: скорочена назва
державного архіву, номер фонду, номер справи,
номер одиниці зберігання, номер аркушу або
зображення.
Державні архіви зберігають оцифровані документи у сховищі цифрових ресурсів архівів – Інформаційній системі електронного архіву (Elektroninio archyvo informacinė sistema,
EAIS)47 (якщо дозволяють технічні можливості)
або можуть придбати послугу зберігання цифрового контенту. Інформацію про оцифровані
документи, які зберігають в архіві, реєструють
в EAIS.
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Для забезпечення кращого доступу до цифрових копій документів, під час створення інтернет-сторінок та інформаційних систем необхідно
дотримуватись таких принципів: зрозумілий та
зручний пошук інформації; структура веб-сайту
має бути адаптована до потреб цільової аудиторії; надання доступу для людей з особливими
потребами; забезпечення доступності цифрового контенту незалежно від технологій, що використовують користувачі; постійний моніторинг
та аналіз потреб користувачів; сумісність з іншими інформаційними системами цифрового контенту. Цифровий контент, який розповсюджують
за допомогою інформаційних технологій, повинен бути оприлюднений без порушень обмежень
щодо зберігання, опрацювання та використання, визначених у законодавчих актах Литовської
Республіки.
Доступ до цифрових копій документів забезпечується за допомогою таких інструментів:
– публічний доступ до баз даних державних
архівів у внутрішній мережі та в Інтернеті;
– Інформаційна система електронного архіву
та інтегрована система адміністративних послуг;
– національна система віртуальної електронної спадщини VEPIS;
– Європейська цифрова бібліотека Europeana;
– Європейський архівний портал (Archives
Portal Europe Network of eXcellence) та інші інформаційні системи оцифрованої культурної
спадщини.
Інформаційна система електронного архіву
була запроваджена в державних архівах у 2011 р.
Створення системи уможливило переміщення
цифрових документів у державні архіви на зберігання за допомогою інформаційних технологій,
організацію їх належного захисту і забезпечення електронних послуг доступу, пошуку і представлення цифрових документів Національного
документального фонду та їх інформації всім користувачам. Користувачами Інформаційної системи електронного архіву є установи, які передають документи до державних архівів, і особи,
які шукають інформацію у державних архівах48.
Електронні копії та описання унікальних і
особливо цінних документів архівів, музеїв і бібліотек представлені в національній електронній
системі культурної спадщини VEPIS. У системі
представлено відомості про архівні та рукописні
документи, друковані видання, періодику, картографічні документи, аудіодокументи, музейні
предмети, зокрема:
– метричні книги римо-католицьких парафій
XV – першої половини XX ст.;

– актові книги Великого князівства
Литовського (1540–1845);
– документи з архівів литовських маєтків
(XVIII ст. ‑ першої половини XIX ст.);
– джерела з історії Вільнюського університету
XVII–XIX ст.;
– колекції особового походження;
– картографічні документи (атласи та карти
XVII ‑ першої половини XX ст.; морські карти
тощо);
– колекції платівок тощо49.
Електронні копії архівних документів представлено також на офіційному сайті Сейму
Литовської Республіки в рамках проекту
«Литовська державність з минулого в майбутнє»50.
В 2016 р. був заснований міжнародний
проект «Вільнюський Інститут ІВО (YIVO)»,
який розрахований на сім років. Мета проекту – збереження, оцифрування і віртуальне
об’єднання Нью-Йоркського та Вільнюського
архівів Інституту ІВО51. Крім того, під час реалізації проекту за допомогою оцифрування буде відновлена Вільнюська бібліотека
Страшуна ‑ одна з найбільших довоєнних бібліотек Європи. Проект здійснюють Науководослідний єврейський Інститут ІВО (НьюЙорк, США), Центральний державний архів
Литви і Литовська Національна бібліотека ім.
Мартінаса Мажвідаса. В даний час частина архіву Інституту ІВО зберігається в Центральному
державному архіві Литви і Литовській національній бібліотеці ім. Мартінаса Мажвідаса52.
Проект охоплює близько 10 тисяч унікальних
видань і близько 1,5 мільйона документів: твори
літератури, листи, мемуари, театральні афіші,
фотографії, рідкісні книги, брошури, газети, політичні трактати, релігійна література, документи єврейських громад. В межах проекту планується відновити і оцифрувати різні документи,
пов’язані з життям, наукою, релігією, освітою,
культурою, мистецтвом євреїв Східної Європи.
Для архіву буде розроблений спеціальний сайт.
У 2017 р. Міністерство культури Литви виділило на виконання проекту 30 тисяч євро. Проект
об’єднує єврейську діаспору Литви, Польщі,
України, Росії та більшу частину історії євреїв
Європи і усього світу. Загальна вартість проекту
становить 5,25 млн доларів53.
З 2017 р. Литва планує оцифрувати та опублікувати для загального доступу близько 2000
метричних книг, що належать литовським католицьким громадам і парафіям. Оцифровувати
церковні метричні книги Литви планують на
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кошти фондів Євросоюзу. Книги будуть оцифровувати в єпархіях або дияконатах, куди зі спеціальною апаратурою мають намір виїжджати робочі групи54.
Дослідження досвіду виготовлення цифрових копій архівних документів у країнах Балтії
свідчить, що важливим фактором, якій впливає
на успішну реалізацію проектів оцифрування,
є системність організації оцифрування на національному рівні. В країнах Балтії розроблені
стратегічні документи, національні програми які
визначають мету, принципи та завдання оцифрування культурної спадщини, здійснюється координація цієї діяльності серед установ пам’яті
(архівів, бібліотек, музеїв). Оцифрування архівних документів реалізується як складова національних програм оцифрування культурної спадщини. Для регламентації процесів оцифрування
архівних документів в країнах Балтії розроблені
нормативні документи, з урахуванням кращого європейського досвіду. Цифрові копій архівних документів в країнах Балтії зберігають у
централізованих сховищах (електронний архів
Національного архіву Естонії, Інформаційна система електронного архіву Литви). Для он-лайн
доступу користувачів до оцифрованих архівних
документів розроблені спеціальні централізовані
веб-ресурси, які містять описання архівних документів та їх цифрові копії.
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ДІЯЛЬНІСТЬ Л. ПРОЦЕНКО НА ЧОЛІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУМУЗЕЮ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
У статті розглянуто початковий етап діяльності Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР (1966–1973 рр.), коли під керівництвом його директора Л. Проценко відбувалося створення установи, формування переліку джерел комплектування, організація реконструкції приміщень під потреби архіву,
підготовка методичних рекомендацій з питань комплектування фондами особового походження, формування
комплексу музейних меморіальних кабінетів діячів літератури і мистецтва УРСР тощо.
Ключові слова: Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Л. Проценко.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (до 1992 р. – Центральний
державний архів-музей літератури і мистецтва
Української РСР; далі – ЦДАМЛМ УРСР) був
створений у Києві у 1966 р. рішенням Ради
Міністрів УРСР. Наказом начальника Архівного
управління при Раді Міністрів УРСР (далі –
Архівне управління УРСР) № 20 від 27 липня
1967 р., на посаду директора новоствореного архіву з 1 серпня 1967 р. була призначена Людмила
Андріївна Проценко, яка в той час очолювала
відділ давніх актів в Центральному державному
історичному архіві УРСР м. Києва.
У 1951 р. Л. Проценко закінчила історичний
факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка і в тому ж році почала
свою трудову діяльність в Центральному державному історичному архіві УРСР м. Києва.
Сьогодні керівника подібного рівня назвали
б ТОП-менеджером або СЕО (Chief Executive
Officer, головний виконавчий директор компанії). Саме СЕО приймає рішення, які забезпечують стійке зростання організації, як комерційної, так і державної, і як в 1967 р., так
і сьогодні весь процес управління і весь обсяг
відповідальності покладено на одну людину.
Про те, як Л. Проценко, як молодому керівникові, вдалося організувати і скоординувати
управлінські процеси і робочі напрямки в перші роки діяльності архівно-музейного закладу
і йтиметься у цій статті.
У правовстановлюючому документі про створення ЦДАМЛМ УРСР було визначено місце
розміщення нової установи – Центральний державний історичний архів УРСР м. Києва, який в
той час розташовувався за адресою: м. Київ, вул.
Володимирська, 22-а. Унікальною особливістю
розміщення нового архіву, що підкреслювала
його важливість для республіки, став той факт,
що будинок на Володимирській, 22-а є пам’ятником архітектури національного значення і
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розташований в центрі української столиці – на
території Національного Заповідника «Софія
Київська».
На початковому етапі роботи ЦДАМЛМ УРСР
займав лише декілька приміщень: невелике сховище на 4 стелажа, робоча кімната розмірами
12 м2 і кабінет директора розміром 9 м2, які невдовзі перестали задовольняти потреби зростаючого архіву. Л. Проценко вже через півроку, 8 січня 1968 р., у своєму зверненні до керівництва
Архівного управління УРСР, писала, що виділені
архіву три приміщення не можуть задовольняти
потреби архіву: «...Відведена площа використана максимально. Без надання додаткових приміщень, які звільняться після виїзду в архівне
містечко кіно-відділу ЦДКФФ УРСР (йдеться
про Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР; з 1998 р. – Центральний
державний кінофотофоноархів України імені
Г.С. Пшеничного – О. Ч.) в січні 1968 р., діяльність архіву буде припинена, що фактично призведе до того, що буде закреслена важливість і
необхідність у створенні цієї установи, яка дуже
необхідна для порятунку спадщини нашого народу ... »1.
На виконання Постанови Ради Міністрів УРСР
№ 451 від 27 серпня 1968 р., наказом начальника
Архівного управління УРСР № 30 від 28 листопада 1968 р. було затверджено «Положення про
Центральний державний архів-музей літератури
і мистецтва Української РСР»2. Цей документ
був погоджений з Міністерством культури УРСР
і творчими спілками республіки: письменників,
композиторів, архітекторів, художників, кінематографістів. Відповідно до чинного на той час
Положення про Державний архівний фонд СРСР,
ЦДАМЛМ УРСР отримав статус науково-дослідної установи, підпорядкованої безпосередньо
Архівному управлінню УРСР.
© Олена Чижова, 2019
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Положенням про ЦДАМЛМ УРСР визначався склад документальних матеріалів архіву
та джерела його поповнення. Ними мали бути:
документальні матеріали Державного архівного фонду СРСР, які відображають історію української літератури і українського мистецтва, що
були створені в результаті діяльності державних
і наукових установ, громадських і творчих організацій, театрів, видавництв, редакцій журналів
і газет дореволюційного періоду, які займалися
питаннями художньої літератури і мистецтва,
а також державних і наукових установ, громадських і творчих організацій, навчальних закладів
Української РСР, які займаються питаннями літератури і мистецтва.
Також в правовстановлюючому документі
фіксувалося, що перелік зазначених організацій
та установ, які передають матеріали в ЦДАМЛМ
України, затверджується Архівним управлінням
УРСР. Положення фіксувало, що архів приймає
на зберігання документи діячів української літератури та мистецтва, незалежно від місця їх
проживання, серед яких: письменники-прозаїки,
поети, драматурги, публіцисти, критики, літературознавці, режисери та актори кінотеатрів, цирку, естради, композитори, музиканти виконавець,
сценаристи, кінознавці, художники, скульптори,
архітектори, мистецтвознавці, фольклористи, філологи, етнографи та інші.
Серед завдань діяльності новоствореного архіву було: проведення на його базі наукових досліджень у сфері архівознавства, джерелознавства, історії літератури і мистецтва Української
РСР; організація комплектування архіву вищевказаними документами; забезпечення їх повного збереження; науково-технічне опрацювання та
облік; організація і забезпечення всебічного використання; розширення наукових знань про літературу і мистецтво за допомогою музейної експозиції; організація стаціонарних і пересувних
виставок; читання лекцій; проведення екскурсій.
Положенням про архів передбачалося створення і діяльність при ЦДАМЛМ УРСР методичної комісії і наукової ради. Методична комісія
була створена для розгляду теоретичних, методичних і практичних питань архівної та музейної справи, проектів методичних посібників,
статей, які узагальнюють досвід роботи в архіві. До функцій наукової ради належали: розгляд
планів і звітів ЦДАМЛМ УРСР, планів видавничої діяльності, тематико-експозиційних планів,
планів-звітів наукових експедицій та відряджень,
рукописів праць, підготовлених до друку; обговорення питань, пов’язаних з проблемами комп-

лектування архіву документами і матеріалами;
визначення наукової та практичної цінності матеріалів, що відбираються на державне зберігання; а також оцінка матеріалів, переданих приватними особами. До складу наукової ради архіву
входили керівники та науковці архіву, Архівного
управління УРСР, Академії наук УРСР, вищих
навчальних закладів і творчих спілок.
З перших же днів після свого призначення,
Л. Проценко поставила перед колективом низку
завдань, одне з яких полягало у завершенні роботи над формуванням списків організацій і установ, які мали передавати на державне зберігання
документи, пов’язані з розвитком української літератури та мистецтва. З цією ж метою, 24 травня 1966 р. Архівне управління УРСР запропонувало архівним відділам обласних рад підготувати
списки установ творчого характеру, які мали б передавати відповідні документи на державне зберігання. До таких установ були віднесені: театри,
ансамблі, колективи самодіяльності (що виросли в ансамблі), видавництва літератури і мистецтва, редакції мистецьких журналів, літературні та художні об’єднання, спілки та товариства.
Підкреслювалося, що бажано виявити і взяти на
облік приватних осіб, які є власниками цінних з
літературного та художнього погляду документальних матеріалів3.
В результаті проведеної роботи в областях
було виявлено 484 такі установи і організації.
На основі отриманих даних, у другій половині
1967 р., було сформовано списки установ і організацій, які повинні були передавати в архів документи на зберігання, а також списки профільних фондів для їх передачі в ЦДАМЛМ УРСР з
інших архівів4. 8 лютого 1968 р. директор архіву
Л. Проценко направила цей перелік на розгляд
Центральної експертно-перевірочної комісії архівного управління УРСР (далі – ЦЕПК). Всього
в список № 1 було включено 155 установ, документи яких, згідно з пояснювальною запискою,
підлягати обов’язковій передачі в ЦДАМЛМ
УРСР. До списку № 2 було віднесено 12 організацій, а питання передачі їх документів на архівне зберігання могло бути вирішене колегіально.
Установи зі списку № 1 були розділені на 6 груп:
1. керівні установи та організації;
2. союзи, товариства та інші творчі організації;
3. науково-дослідні установи та навчальні заклади;
4. кіностудії, театри, будинки і палаци культури, ансамблі, цирки, самодіяльні колективи;
5. музеї та виставки;
6. видавництва і редакції.

43

І. Архівна справа: історія та сучасність

Після розгляду наданих матеріалів на своєму
засіданні, ЦЕПК рекомендувала ЦДАМЛМ УРСР
виключити зі списків комплектування профспілкові організації; управління і відділи Київських
обласного та міського виконкомів, навчальні заклади(інститути культури, консерваторії, художній інститут, культпросвіт училища); державні
та народні музеї, будинки-музеї та меморіальні
кімнати; окремі видавництва та редакції газет і
журналів.
Оновлений список № 1 був затверджений після
обговорення на засіданні ЦЕПК 4 грудня 1969 р.
(протокол № 14) і включав в себе 156 установ і
організацій. Фактично цей список став першим
реальним документом, який визначав і нормативно закріплював перелік фондоутворювачів з числа установ і організацій ЦДАМЛМ УРСР5.
У ЦДАМЛМ України збереглися безліч вихідних листів, адресованих діячам культури з пропозиціями передати свої особисті архіви на зберігання в архів6. Особливе значення Л. Проценко
приділяла особистим зустрічам із діячами літератури і мистецтва. Володіючи даром переконання,
вона вміла формальну і ділову зустріч перетворити у довірчі відносини і багаторічну дружбу. У перші роки своєї директорської кар’єри
Л. Проценко активно вивчала досвід колег з інших архівів і музеїв, відвідувала відомих письменників і художників, які проживали як в Києві
так і за його межами, брала участь в наукових
конференціях, вела активну роботу по виявленню профільних документів за кордоном. В період
1968–1969 рр. Л. Проценко відвідала Москву,
Львів, Харків, Мінськ, Печору, Ленінград, Тбілісі,
Єреван, Харків, Ужгород, Берегово, Мукачево,
Одесу, Лубни, Яготин, Остер. З 14 по 28 серпня
1969 р. вона перебувала у Словаччині у складі делегації Архівного управління при Раді Міністрів
УРСР. У звіті про відрядження, основною метою
якого було виявлення у сховищах Словаччини
матеріалів з історії дружніх зв’язків між народами СРСР і УРСР, особлива увага приділялася
можливості мікрофотокопіювання документів,
профільних для ЦДАМЛМ УРСР. Особливу увагу під час відрядження було приділено формуванню та забезпечення збереження документів
в літературному архіві «Матиці Словенської» в
м. Марині і літературного архіву музею пам’яток
народної писемності у Празі7.
З ініціативи Л. Проценко для співробітників
ЦДАМЛМ УРСР обов’язковими стали відвідування бібліотек, виставок, музеїв, конференцій. У річному звіті за 1968 р. відзначено, що
співробітники архіву відвідали ювілейні вечо-
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ри таких письменників як: І. Котляревський,
О. Плужник, О. Вишня, В. Чумак, Г. Косинка,
Л. Смілянський, А. Панов, А. Середа; композитора Л. Ревуцького. Були організовані зустрічі
в Київському відділенні Спілки письменників
УРСР, музеї Т.Г. Шевченка, зі студентами-філологами Київського педінституту тощо8.
Величезне значення Л. Проценко приділяла
вивченню стану справ в профільних установах
і організаціях та персональній роботі з особами, які відповідають за відомчі архіви, постійно
ініціюючи з ними робочі засідання та зустрічі.
Один з подібних заходів, присвячений питанням виконання постанови Ради Міністрів СРСР
і УРСР щодо забезпечення збереження, впорядкування та використання документальних матеріалів Державного архівного фонду СРСР, на
який були запрошені представники установ культури, творчих спілок і організацій, видавництв і
редакцій м. Києва, було організовано 13 березня 1969 р. «Звертаюся до Вас як до культурних
людей, які мають свідомість і розуміють, що без
архівів наша історія буде порожня. Ми не можемо довести стан наших архівів культурного профілю тільки до збереження документів бухгалтерії і наказів. Дуже хочеться, щоб Ви, як наші
колеги, працюючи у відомствах, пробуджували в
людях свідомість, необхідність і важливість збереження кожного цінного матеріалу» – говорила
Л. Проценко у своєму вступному слові9.
Для фокусування стратегічних завдань в цьому напрямку, співробітники архіву проаналізували стан профільних документів в 107 установах
Києва, які повинні були передавати свої архіви в
ЦДАМЛМ УРСР. «Увагу при перевірці було приділено наступним питанням: 1) наскільки повно
збереглися матеріали в установах, 2) чи впорядковані документи і по який рік, 3) чи призначено
відповідальну особу, 4) чи є ізольоване приміщення для архівів» – писала Л. Проценко в доповідній записці начальнику Архівного управління
УРСР А. Мітюкову на початку 1970 р.10.
Фактично, у перші роки роботи архіву-музею
з нуля було підготовлено і апробовано методичні
розробки, що регламентували всі етапи роботи
з документами, як особистого походження, так
і установ та організацій відповідного профілю.
На вирішення цих завдань була спрямована науково-методична робота ЦДАМЛМ УРСР. Уже
в грудні 1968 р. Л. Проценко були затверджені
«Методичні вказівки по комплектуванню фондів особистого походження в Центральному
Державному архіві-музеї літератури і мистецтва
УРСР»11. Саме цей документ є першим в Україні
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методичним посібником з комплектування документів особового походження: письменників,
поетів, драматургів, перекладачів, критиків, літературознавців, редакторів, видавців журналів
і газет, композиторів, диригентів, музикантів-виконавців, музикознавців, артистів опери, балету,
драматичного театру естради, цирку, акторів,
режисерів, хормейстерів, балетмейстерів, концертмейстерів, адміністраторів, театрознавців,
кінорежисерів, сценаристів, кінооператорів, кіноакторів, кінознавців, художників, живописців, театральних художників, графіків, артистів,
скульпторів, філологів, фольклористів та інших
діячів літератури і мистецтва.
На засіданнях методичної комісії наукові
співробітники ЦДАМЛМ УРСР розглядали та
обговорювали методичні рекомендації щодо
особливостей каталогізації12, по комплектуванню фондами особового походження, щодо впорядкування фондів архіву тощо13. У 1970 р. в
ЦДАМЛМ УРСР почалися позапланові роботи
зі створення системи каталогів. Всього впродовж
року було створено 1000 карток до систематичного каталогу. А на період 1971–1975 рр. було
заплановано створення цілої системи каталогів,
куди б входили: іменний, систематичний, географічний, образотворчих матеріалів у кількості
30000 карток14. Зміст і кількість архівних документів, переданих на зберігання в ЦДАМЛМ
УРСР, сприяв активній видавничій діяльності.
Щорічними планами передбачалася підготовка
значної кількості статей і публікацій документів. У 1969 р. була розпочата робота над збіркою
статей і публікацій про відомих діячів української культури: Ю. Яновського, Л. Смілянського,
М. Зерова, З. Гайдая, В. Дядченка, П. Руліна,
М. Калиновича, архітекторів Беретті та інших
під назвою «Роботи ЦДАМЛМ УРСР»; по завершенні роботи збірник вийшов загальним накладом 1000 екземплярів15.
Активне комплектування архівної та музейної
колекції загострило ситуацію з нестачею приміщень, в яких розміщувався архів. Внаслідок цього, 7 лютого 1968 р. начальник Архівного управління УРСР С. Д. Пількевич погодив і затвердив
Планове завдання на складання проекту реставрації з пристосуванням під в ЦДАМЛМ УРСР
пам’ятки архітектури XVIII ст. – будівлі колишньої бурси Софійського заповідника в
м. Києві. Замовником на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на реставраційно-ремонтні роботи виступив
ЦДАМЛМ УРСР. Згідно з договором, підписаним
31 січня 1969 р. архівом та Республіканськими

спеціальними науково-реставраційними виробничими майстернями Держбуду УРСР, встановлювалися такі строки виконання робіт: 1-а
черга – 30 липня 1969 р.; 2-а черга – 30 грудня
1969 р.16.
На засіданні колегії Архівного управління
УРСР, 10 листопада 1970 р. був затверджений
проект реконструкції цього приміщення, а 15 березня 1971 р., після його розгляду на науковій
раді Держбуду УРСР, проект було затверджено
остаточно. Адміністрацією ЦДАМЛМ УРСР на
чолі з Л. Проценко, для реалізації планів з реконструкції будівлі, спільно з будівельним відділом
Архівного управління УРСР, були проведені наради з усіма суміжними проектними організаціями, проведена експертиза проекту, організовано
фінансування робіт по реконструкції приміщення, а 25 травня 1971 р. затверджено графік будівельних робіт17.
П’ятирічним планом роботи ЦДАМЛМ УРСР
на 1971–1975 рр., затвердженого начальником
Архівного управління УРСР А. Мітюковим, передбачалася розробка і створення музейної експозиції архіву-музею18, 15 червня 1972 р. на засіданні Наукової ради Л. Проценко представила
тематичний план музейної експозиції «Розвиток
української культури X–XX ст.», А 6 липня 1972 р.
Рада Міністрів УРСР, постановою № 319 «Про
увічнення пам’яті А. Є. Корнійчука і забезпечення його сім’ї», підтримала пропозицію Архівного
управління УРСР і Спілки письменників УРСР
про створення філії ЦДАМЛМ УРСР в будинку, де жив і працював А. Корнійчук (с. Плюти
Обухівського району Київської області)19.
Таким чином, за період роботи Л. Проценко
на посаді директора ЦДАМЛМ УРСР з 1966
по 1973 рр., робота колективу була спрямована
на комплекс заходів, реалізація яких дозволила
закласти основи багатопрофільного архівно-музейного закладу. Першочерговими завданнями
було: формування списків установ і організацій,
які повинні були передавати на державне зберігання профільні документи; проведення активної співпраці з діячами вітчизняної культури, в
т.ч. і особисту участь Л. Проценко в питаннях
комплектування ЦДАМЛМ УРСР документами
діячів української літератури і мистецтва; підготовка методичних рекомендацій з питань комплектування фондами особового походження;
формування комплексу музейних меморіальних
кабінетів діячів літератури і мистецтва УРСР;
проведення курсів, семінарів, лекцій з метою
підвищення професійного рівня співробітників;
організація реконструкції приміщень під потре-
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би архіву; співпраця з представниками засобів
масової інформації та громадськості.
У 1973 р. Л. Проценко була змушена звільнитися з посади директора ЦДАМЛМ УРСР, але й
тепер, через 47 років, про цього високоефективного менеджера з теплом і вдячністю згадують ті,
хто з нею працював, співпрацював і дружив. За
внесок в розвиток архівної справи в Україні, формування історичної пам’яті українського народу,
Розпорядженням Київського міського Голови
Віталія Кличка 19 лютого 2016 р. № 125/1 одну
з вулиць у Солом’янському районі м. Києва було
названо на честь відомого українського архівіста,
історика, некрополіста, краєзнавця, першого директора ЦДАМЛМ УРСР – Людмили Проценко.

Надійний фундамент, закладений в основу діяльності архіву в перші роки його роботи під керівництвом Л. Проценко, дозволяє
Центральному державному архіву-музею
літератури і мистецтва України і сьогодні
залишатися флагманом серед архівних і музейних установ України, які формують історичну пам’ять українського народу.

1
   Центральний державний архів-музей літератури і
мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України). Ф. 673.
Оп. 1. Спр. 12. Арк. 1–2.
2
Там само. Спр. 19. Арк. 1–10.
3
Сендик З. Унікальний документальний комплекс
з історії літератури і мистецтв. Історія формування //
Студії з архівної справи та документознавства. 1998.
Том 3. С. 46–50.
4
Там само.
5
ЦДАМЛМ України. Ф. 673. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 1–14.
6
Там само. Спр. 30. Арк. 1–104; Там само. Спр. 53.
Арк. 1–91; Там само. Спр. 54. Арк. 1–8; Там само.
Спр. 20. Арк. 1–14.
7
8
9

Там само. Спр. 42. Арк. 1–6.

Там само. Спр. 41. Арк. 1–26.

Там само. Спр. 51. Арк. 3.

Там само. Спр. 74. Арк. 2.
Там само. Спр. 27. Арк. 1–3.
12
Там само. Спр. 45. Арк. 1–7.
13
Там само. Спр. 45–47.
14
Там само. Спр. 45.
15
Там само. Спр. 84. Арк. 1–5.
16
Там само. Спр. 31. Арк. 10–13.
17
Там само. Спр. 80. Арк. 9–12.
18
Там само. Спр. 83. Арк. 2.
19
Там само. Спр. 140. Арк. 1–22.
10
11

В статье рассматривается начальный этап деятельности Центрального государственного архива-музея литературы и искусства УССР (1966–1973 гг.). В это время, под руководством его директора Л. Проценко, происходило создание учреждения, формирование перечня источников комплектования, организация реконструкции
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Віта Бойко
ПРОЕКТИ УНІФІКОВАНИХ ФОРМ ПЛАНОВО-ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У СФЕРІ
АРХІВНОЇ СПРАВИ
У статті висвітлено процес розроблення проектів уніфікованих форм планово-звітної документації у сфері
архівної справи та рекомендацій щодо їх складання і оформлення.
Ключові слова: архівні установи, планово-звітні показники, уніфіковані форми планово-звітної документації, планово-звітна документація.

Упродовж 2017 р. науковими співробітниками відділу документознавства Українського науково-дослідного інститу архівної справи та документознавства (УНДІАСД) було розроблено
проекти уніфікованих форм планово-звітної документації про стан архівної справи і основну діяльність архівних установ України та установ, що
належать до сфери управління Державної архівної служби України (Укрдержархіву) та рекомендації щодо їх складання і оформлення. Підставою
для розроблення науково-дослідної роботи (НДР)
«Вивчення та науковий аналіз основних напрямів роботи архівних установ України з метою
визначення оптимальних планово-звітних показників їхньої виробничої діяльності» став наказ
Укрдержархіву «Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2017 році» № 132 від 28 жовтня 2016 р. та
Тематичний план науково-дослідних робіт, що
виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за
рахунок коштів Державного бюджету, на 2017 рік.
Виконання НДР актуалізувалося потребою
визначення оптимальних планово-звітних показників стану архівної справи і виробничої діяльності архівних установ України та установ, що
належать до сфери управління Укрдержархіву для
подальшого використання та задля підвищення
ефективності цього напряму їхньої діяльності.
Під час дослідження за основу було взято
Правила роботи архівних установ України1 та
чинну редакцію Збірника планово-звітної документації архівних установ України2.
Метою НДР було визначення оптимальних
планово-звітних показників виробничої діяльності архівних установ України та установ, що
належать до сфери управління Укрдержархіву та

подання рекомендацій щодо складання і оформлення ними планово-звітної документації.
У процесі проведення дослідження задля досягнення поставленої мети виконано такі завдання:
– проаналізовано законодавчу та нормативно-методичну базу, що регламентує діяльність
архівних установ;
– проаналізовано планово-звітну документацію архівних установ України та установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву;
– досліджено питання організації планування та звітування про стан архівної справи і
основну діяльність архівних установ України
та установ, що належать до сфери управління
Укрдержархіву;
– визначено основні планово-звітні показники
виробничої діяльності архівних установ України
та установ, що належать до сфери управління
Укрдержархіву.
На основі проведеного наукового аналізу основних напрямів роботи Укрдержархіву,
УНДІАСД, центральних державних архівів
України, державних архівів областей, міст Києва і
Севастополя, архівних відділів (секторів) райдержадміністрацій і міських рад, галузевих державних архівів, Державного центру збереження документів Національного архівного фонду (ДЦЗД
НАФ), Державної наукової архівної бібліотеки,
м. Київ (ДНАБ, м. Київ), Дирекції з експлуатації
комплексу споруд центральних державних архівних установ України (ДЕКС ЦДА України) визначено перелік та підготовлено зміст уніфікованих
форм планово-звітної документації цих установ.
У переліку уніфікованих форм планово-звітної
документації у сфері архівної справи (таблиця 1)
© Віта Бойко, 2019
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кожній формі надано індекс, в якому перша цифра
умовно позначає групу документів (1 – планова до-

кументація, 2 – звітна документація), дві наступні –
номер уніфікованої форми за порядком у групі.

Таблиця 1
Перелік уніфікованих форм планово-звітної документації у сфері архівної справи
Індекс форми
Назва форми
1
2
1. Планова документація
101
План розвитку архівної справи на рік
102
План науково-методичної роботи на рік
103
План публікаційної роботи на рік
104
План впровадження на рік
105
План роботи Державної архівної служби України на рік
Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково106
дослідним інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів
Державного бюджету України, на рік
107
Календарний план виконання науково-дослідної роботи
108
План-звіт наукової роботи структурного підрозділу на рік
109
План-звіт наукової роботи співробітника на рік
110
План-звіт роботи державного архіву на рік
111
План-звіт роботи структурного підрозділу на рік
112
План-звіт роботи працівника на рік
План роботи Державного центру збереження документів Національного архівного
113
фонду щодо забезпечення збереженості документів на рік
План-звіт роботи Державного центру збереження документів Національного
114
архівного фонду на рік
115
План-звіт роботи структурного підрозділу на рік
116
План-звіт роботи працівника на рік
117
План роботи Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ на рік
118
План-звіт роботи працівника на рік
План-звіт виробничої та організаційної роботи Дирекції з експлуатації комплексу
119
споруд центральних державних архівних установ України на рік
2. Звітна документація
201
Звіт про виконання плану розвитку архівної справи за рік
202
Звіт про виконання плану науково-методичної роботи за рік
203
Звіт про виконання плану публікаційної роботи за рік
204
Звіт про виконання плану впровадження за рік
205
Звіт про роботу Державної архівної служби України за рік
Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються
206
в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій та приватних архівних
зібраннях на 01.01.0000
207
Звіт про мережу архівних установ на 01.01.0000
208
Звіт про створення та організацію роботи трудових архівів на 01.01.0000
Звіт про стан і обсяг архівних документів, що зберігаються в приватних архівних
209
установах, та проведення перевірок їх роботи на 01.01.0000
Звіт про виконання Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
210
Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за
рахунок коштів Державного бюджету України, за рік
211
Звіт про роботу архівної установи за рік
Звіт про виконання плану роботи Державного центру збереження документів
212
Національного архівного фонду щодо забезпечення збереженості документів за рік
Звіт про виконання плану роботи Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ
213
за рік
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Планово-звітна документація у сфері архівної
справи включає:
– уніфіковані форми планово-звітної документації про стан архівної справи і основну діяльність архівних установ України та установ, що
належать до сфери управління Укрдержархіву,
крім форм звітності з інших напрямів діяльності – фінансування, бухгалтерського обліку та
звітності, кадрів, матеріально-технічного забезпечення та ін.;
– пояснення щодо їх складання і оформлення.
У поясненнях надано рекомендації щодо специфіки та особливостей оформлення кожної уніфікованої форми планово-звітної документації, а
також зазначено періодичність, терміни складання і подання до установ вищого рівня.
Проекти уніфікованих форм планово-звітної
документації у сфері архівної справи та рекомендації щодо їх складання і оформлення погоджено
та розроблено з урахуванням важливих рекомен-

дацій, пропозицій і зауважень провідних фахівців
Укрдержархіву, архівних установ та установ, що
належать до сфери управління Укрдержархіву.
НДР «Вивчення та науковий аналіз основних
напрямів роботи архівних установ України з метою визначення оптимальних планово-звітних
показників їхньої виробничої діяльності» схвалено Вченою радою УНДІАСД (протокол № 7 від
21 грудня 2017 р.) та Нормативно-методичною
комісією Укрдержархіву (протокол № 2 від 29 березня 2018 р.).
Проекти уніфікованих форм планово-звітної
документації у сфері архівної справи затверджені
наказом Укрдержархіву від 13 грудня 2018 року
№ 85 «Про затвердження уніфікованих форм
планової та звітної документації» і впроваджені у практику роботи архівних установ України
та установ, що належать до сфери управління
Укрдержархіву.
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Формування НАФ та експертиза цінності
документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств,
установ і організацій

1.

фонодокументів

фотодокументів

кінодокументів

науково-технічної документації

документів особового походження

Приймання від юридичних та фізичних осіб
на зберігання документів НАФ:
управлінської документації

2

1

1.1.

Основні напрями роботи

Індекси

розвитку архівної справи на _____ рік

План

од. зб.
од. зб
документ
од. зб.
од. зб
документ
од. зб
документ
од. зб
документ

3

Одиниця
виміру

____________________№____________________________
____________________________________
(місце складення)

Найменування
архівної установи

4

Усього по
області
(Україні)
5

Центральні
державні
архіви

Додаток 1

6

Державні
архіви областей

Архівні
відділи райдерж-адміністрацій
7

Показники обсягу робіт
Архівні
відділи
міських
рад
8

9

Галузеві
державні
архіви

Найменування посади керівника архівної установи
__________________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проекти уніфікованих форм планово-звітної документації у сфері архівної справи

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

1.3.1.

1.3.

1.2.

1

архівних електронних документів
із кадрових питань (особового складу)
документів особового походження в електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Передавання до державних архівів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя від архівних
відділів районних, районних у мм. Києві і
Севастополі держадміністрацій, архів них
відділів міських рад на постійне зберігання:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
архівних електронних документів
документів особового походження в електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Робота комісій з проведення експертизи цінності документів
Схвалення ЕПК описів на:
управлінську документацію
документи особового походження
науково-технічну документацію
кінодокументи
фотодокументи
фонодокументи
відеодокументи
документи особового походження в електронній формі

відеодокументів

2

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.

од. зб.

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. зб.

од. зб.

од. зб.

3
од. зб
документ
од. зб.
од. зб.

4

5

6

7

8

9
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1.6.

1.5.

1.4.

1.3.2.

1

інструкцій з діловодства
положень про служби діловодства
положень про ЕК
положень про архівні підрозділи
Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
архівних електронних документів
документів особового походження в електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Проведення грошової оцінки документів
НАФ:
у т.ч. унікальних
Науково-технічне опрацювання документів
на договірних засадах:
управлінської документації постійного зберігання
управлінської документації тимчасового
зберігання
документів із кадрових питань (особового
складу)
науково-технічної документації

номенклатур справ

2
електронні інформаційні ресурси
Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного
відділу):
описів справ з кадрових питань (особового
складу)

од. зб.

од. зб.

од. зб.

од. зб.

документ

документ

од. зб.

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. зб.

номенклатура
інструкція
положення
положення
положення

од. зб.

3
од. зб.

4

5

6

7

8

9
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2.1.

2.

1.7.3.3.

1.7.3.2.

1.7.3.1.

1.7.3.

1.7.2.

1.7.1.

1.7.

1

Створення довідкового апарату до документів НАФ
Описування:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів

кількість проведених семінарів/курсів з підвищення кваліфікації працівників служб
діловодства, архівних підрозділів та членів
експертних комісій установ, до яких залучалися працівники архівної установи

2
Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах,
в установах і організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо
підвищення кваліфікації працівників служб
діловодства, архівних підрозділів і членів
експертних комісій
Кількість проведених перевірок підприємств, установ і організацій, з них:
комплексних
тематичних
контрольних
Кількість проведених оглядів забезпечення
збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і
організаціях
Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів
та членів експертних комісій установ:
кількість проведених семінарів/курсів з підвищення кваліфікації працівників служб
діловодства, архівних підрозділів та членів
експертних комісій установ, організованих
архівною установою
кількість осіб, які взяли участь у семінарах
(курсах)

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл

семінар/
курси

особа

семінар/
курси

огляд

перевірка
перевірка
перевірка

3

4

5

6

7

8

9
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3.3.
3.4.

3.2.

3.
3.1.

2.2.

1

кінодокументів
фотодокументів

страхового фонду

2
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
документів особового походження в електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Удосконалення та перероблення описів:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
документів особового походження в електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Забезпечення збереженості документів НАФ
Реставрація документів:
з паперовою основою
великоформатних документів (карт, креслеників тощо)
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
Ремонт документів:
з паперовою основою
великоформатних документів (карт, креслеників тощо)
Оправлення та підшивка документів
Консерваційно-профілактичне оброблення:
од. зб.
(рулон)
од. зб.
од. зб.

арк.
арк.
кв. м
од. зб.

арк.
арк.
кв. м
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.

од. зб.

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.

од. зб.

од. зб.

3
од. обл.
од. обл.
од. обл.

4

5

6

7

8

9
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3.10.

3.9.

3.6.
3.7.
3.8.

3.5.

1

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів

Перевіряння наявності страхового фонду

кінодокументи
фотодокументи
фонодокументи
відеодокументи
архівні електронні документи
документи особового походження в електронній формі
електронні інформаційні ресурси
Картонування документів
Перекартонування документів
Перевіряння наявності документів:
з паперовою основою
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
архівних електронних документів
документів особового походження в електронній формі
електронних інформаційних ресурсів

документи з паперовою основою

2
фонодокументів
відеодокументів
Створення страхового фонду на:

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.

од. зб.
од. зб.
(рулон)

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.

од. зб.

од. зб.
кадр
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. зб.

3
од. зб.
од. зб.

4

5

6

7

8

9
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4.2.

4.1.3.

4.1.2.

4.
4.1.
4.1.1.

1
3.11.
3.12.

2
Страхування унікальних документів
Створення фонду користування на:
документи з паперовою основою:
мікрофіши
мікрофільми
цифрові копії
кінодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
фонодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
фотодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
відеодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
архівні електронні документи
документи особового походження в електронній формі
електронні інформаційні ресурси
Використання інформації документів НАФ
Робота із запитами
Надійшло всього, з них:
прийнятих на особистому прийомі
Виконання запитів:
тематичних
біографічних
генеалогічних
майнових
соціально-правового характеру
Кількість виконаних запитів із рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів
Підготовка:
запит

запит
запит
запит
запит
запит

запит
запит

од. зб.

од. зб.

од. обл.
од. обл.
од. зб.

од. обл.
од. обл.

од. обл.
од. обл.

од. обл.
од. обл.

од. зб.
од. зб.
од. зб.

3
документ

4

5

6

7

8

9
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2

Встановлення/ремонт автоматичних систем
пожежогасіння

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

5.7.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)
Встановлення сигналізації:
пожежної
охоронної
Ремонт сигналізації:
пожежної
охоронної

Ремонт приміщень

отримання додаткових приміщень

заміна приміщень

кількість виданих од. зб.
Зміцнення матеріально-технічної бази архівів
Приміщення:

кількість відвідувань

публікацій у пресі
Організація роботи користувачів у читальному залі:
зареєстровано користувачів
у т.ч. іноземних громадян

телепередач

радіопередач

виставок документів

5.6.

5.5.

5.4.

5.3.

5.2.

5.1.

5.

4.3.

1

будівля
будівля
встановлення/
ремонт
встановлення/
ремонт

будівля
будівля

будівля
кв. м.
будівля
кв. м.
будівля
кв. м.
будівля
пог. м.

користувач
користувач
відвідування
од. зб.

3
виставка
радіопередача
телепередача
публікація

4

5

6

7

8

9
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58

Встановлення/ремонт системи зовнішнього
відеоспостереження

Придбання/заміна/діагностування вогнегасників

5.10.

5.11.

00.00.0000

___________________________
Найменування посади укладача

Встановлення/ремонт системи внутрішнього відеоспостереження

2
Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

5.9.

5.8.

1

_______
(підпис)

3
будівля
пог. м.
встановлення/
ремонт
встановлення/
ремонт
вогнегасник

4

5

7

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

6

8

9
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00.00.0000

3

4

Термін
виконання

5

Виконавці

6

Співвиконавці

Найменування посади керівника архівної
установи
_____________________________________
_______
(підпис)
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Етапи підготовки розробки,
результат та обсяг у поточному
році

_______
(підпис)

2
Архівознавство
Формування НАФ, експертиза цінності
документів
Довідковий апарат до документів НАФ
Забезпечення збереженості та державний облік
документів НАФ
Користування документами, їх публікація,
організація наукової інформації
Управління, економіка, організація праці в
архівних установах
Археографія, палеографія, сфрагістика
Документознавство

Тема дослідження, кінцевий результат, обсяг

___________________________
Найменування посади укладача

2.
3.

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1
1.

№
з/п

План
науково-методичної роботи на _____ рік

____________________№________________________
______________________________________
(місце складення)

Найменування
архівної установи

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

59

60

2
Документальні публікації
Довідково-інформаційні видання
Періодичні видання
Інші видання

Назва, вид видання

00.00.0000

___________________________
Найменування посади укладача

№
з/п
1
1.
2.
3.
4.

План
публікаційної роботи на _____ рік

____________________№_______________________
_______________________________________(місце
складення)

Найменування
архівної установи

_______
(підпис)

Головна організація, відповідальний
виконавець, співвиконавці
4

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Обсяг у друк.
арк.
3

Рік завершення
підготовки
5

Найменування посади керівника архівної установи
____________________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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2

1

00.00.0000

___________________________
Найменування посади укладача

Назва розробки

№
з/п

План
впровадження на _____ рік

____________________№_______________________
_______________________________________(місце
складення)

Найменування
архівної установи

_______
(підпис)

4

Відповідальний
виконавець

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

3

Очікуваний ефект від впровадження
розробки

Найменування посади керівника архівної установи
____________________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр юстиції України
______________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000
План
роботи Державної архівної служби України на _____ рік
№
з/п
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

62

Назви заходів
2
1. Питання нормотворчої діяльності

Підготовка проектів:
законів України
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України
наказів Міністерства юстиції України
Прийняття разом з іншими центральними органами виконавчої
влади спільних актів
Здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, що надійшли до Укрдержархіву
Супровід розроблених проектів нормативно-правових актів
2. Основні питання організаційної роботи
Підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій
до Міністерства юстиції України щодо формування і реалізації державної політики у сфері архівної справи, діловодства та
страхового фонду документації
Організація виконання законів України, указів і розпоряджень
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету
Міністрів України
Підготовка і подання пропозицій до проекту державного бюджету та з інших фінансових питань
Розроблення, уточнення положень про структурні підрозділи Укрдержархіву, архівні установи, структури і штатів
Укрдержархіву, установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву. Керівництво та контроль за їх роботою.
Підбиття підсумків роботи
Надання методичної допомоги щодо порядку діяльності та організації роботи установам, що належать до сфери управління
Укрдержархіву
Складання галузевих статистичних звітів
Участь у роботі міжнародних архівних органів, прийом іноземних архівістів, вивчення досвіду роботи архівних установ
зарубіжних країн
Підготовка міжнародних договорів міжвідомчого характеру,
спрямованих на розвиток співробітництва з державними архівними службами інших держав
Організація та проведення тематичних виставок документів

Термін
виконання

Виконавці

3

4
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1
2.10.
2.11.
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

2
3
Взаємодія із засобами масової інформації і представниками
громадськості щодо висвітлення діяльності Укрдержархіву та
установ, що належать до сфери його управління
Організація та проведення галузевих конкурсів
Організація та координація науково-дослідної і методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства, археографії,
створення та довгострокового зберігання страхового фонду документації
Здійснення контролю за діяльністю установ, що належать до
сфери управління Укрдержархіву, проведення перевірок їх діяльності
Проведення економічного аналізу діяльності установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву
Здійснення регулятивних та дозвільно-реєстраційних функцій
стосовно юридичних осіб у сфері створення страхового фонду
документації
Ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України
Ведення Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів, видання юридичним та фізичним особам –
власникам цих об’єктів свідоцтва про їх реєстрацію
Координація діяльності міністерств, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, відповідних постачальників документів, що формують та використовують страховий фонд документації
Ведення розділу «Унікальні документи Національного архівного фонду» Державного реєстру національного культурного
надбання
Ведення Центрального каталогу фондів та документів нефондової організації
Підготовка та видання «Вісника Державної архівної служби
України», науково-практичного журналу «Архіви України»
Проведення заходів щодо запобігання корупції і контролю за
їх реалізацією в Укрдержархіві та установах, що належать до
сфери його управління
Проведення заходів із підвищення професійної кваліфікації
Вирішення адміністративно-господарчих питань
Виконання протипожежних заходів, заходів з охорони праці та
техніки безпеки
Виконання завдань мобілізаційної підготовки у сфері архівної
справи та державної системи страхового фонду документації
Службові відрядження
3. Робота колегіальних та дорадчих органів
(підготовка матеріалів, проведення засідань, контроль виконання рішень)
Організація роботи (підготовка матеріалів, проведення засідань, контроль виконання рішень):
Колегії Укрдержархіву
Нормативно-методичної комісії
Науково-видавничої ради
Науково-технічної ради
Центральної експертно-перевірної комісії

4
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1

2
Центральної комісії Укрдержархіву з контролю за наявністю,
3.1.6.
станом та розшуком документів Національного архівного фонду
Комісії з питань роботи із службовою інформацією в
3.1.7.
Укрдержархіві
3.1.8. Комісії з питань технічного захисту інформації
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичай3.1.9.
них ситуацій
3.1.10. Громадської ради
3.1.11. Науково-експертної ради
4. Наради, семінари, конференції
4.1.
Організація нарад, семінарів, конференцій
4.2.
Участь у засіданнях, що проводяться іншими установами

Голова Державної архівної служби України

_______
(підпис)

00.00.0000

64

3

4

______________________
(ініціали (ініціал імені),
прізвище)

1.1.

фонодокументів

фотодокументів

кінодокументів

2
Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання
документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій
Приймання від юридичних та фізичних
осіб на зберігання документів НАФ:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації

1

1.

Основні напрями роботи

Індекси

од. зб.
од. зб
од. зб.
од. зб.
документ
од. зб.
документ
од. зб.
документ

3

план
4

факт
5

план
6

факт
7

план
8

9

факт

Одиниця
виміру

10

план

Усього по
області
(Україні)

11

факт

Показники обсягу робіт
Архівні
відділи
Центральні Державні
райдержавні
архіви обдерж-адархіви
ластей
міністрацій

Архівні
відділи
міських
рад

12

план

про виконання плану розвитку архівної справи за _____ рік

13

факт

Звіт

Галузеві
державні
архіви

14

план

____________________№________________________
________________________________________
(місце складення)

15

факт

Найменування
архівної установи
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1.3.1.

1.3.

1.2.

1

архівних електронних документів
із кадрових питань (особового складу)
документів особового походження в
електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Передавання до державних архівів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя від архівних відділів районних, районних у
мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, архівних відділів міських рад
на постійне зберігання:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
архівних електронних документів
документів особового походження в
електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Робота комісій з проведення експертизи
цінності документів
Схвалення ЕПК описів на:
управлінську документацію
документи особового походження
науково-технічну документацію
кінодокументи
фотодокументи
фонодокументи
відеодокументи

відеодокументів

2

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.

од. зб.

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. зб.

од. зб.

од. зб.

3
од. зб.
документ
од. зб.
од. зб.

4

5

6

7

8

9
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1.6.

1.5.

1.4.

1.3.2.

1

інструкцій з діловодства
положень про служби діловодства
положень про ЕК
положень про архівні підрозділи
Експертиза цінності документів, що
зберігаються в архіві:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
архівних електронних документів
документів особового походження в
електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Проведення грошової оцінки документів НАФ:
у т.ч. унікальних
Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:
управлінської документації постійного
зберігання
управлінської документації тимчасового зберігання

номенклатур справ

2
документи особового походження в
електронній формі
електронні інформаційних ресурсів
Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):
описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

од. зб.

документ

документ

од. зб.

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. зб.

номенклатура
інструкція
положення
положення
положення

од. зб.

од. зб.

од. зб.

3

4

5

6

7

8

9
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2.

1.7.3.3.

1.7.3.2.

1.7.3.1.

1.7.3.

1.7.2.

1.7.1.

1.7.

1

кількість проведених семінарів/курсів
з підвищення кваліфікації працівників
служб діловодства, архівних підрозділів
та членів експертних комісій установ,
організованих архівною установою
кількість осіб, які взяли участь у семінарах (курсах)
кількість проведених семінарів/курсів
з підвищення кваліфікації працівників
служб діловодства, архівних підрозділів та
членів експертних комісій установ, до яких
залучалися працівники архівної установи
Створення довідкового апарату до документів НАФ

2
документів із кадрових питань (особового складу)
науково-технічної документації
Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах і організаціях у зоні
комплектування архівної установи та
заходи щодо підвищення кваліфікації
працівників служб діловодства, архівних
підрозділів і членів експертних комісій
Кількість проведених перевірок підприємств, установ і організацій, з них:
комплексних
тематичних
контрольних
Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та
стану діловодства на підприємствах, в
установах і організаціях
Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних
підрозділів та членів експертних комісій установ:

семінар/
курси

особа

семінар/
курси

огляд

перевірка
перевірка
перевірка

од. зб.

од. зб.

3

4

5

6

7

8

9
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3.2.

3.1.

3.

2.2.

1
2.1.

2
Описування:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
документів особового походження в
електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Удосконалення та перероблення описів:
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
документів особового походження в
електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Забезпечення збереженості документів
НАФ
Реставрація документів:
з паперовою основою
великоформатних документів (карт,
креслеників тощо)
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
Ремонт документів:
з паперовою основою
великоформатних документів (карт,
креслеників тощо)
арк.
арк.
кв. м

арк.
арк.
кв. м
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.

од. зб.

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.

од. зб.

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл
од. обл.
од. обл.
од. обл.

3

4

5

6

7

8

9
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3.10.

3.9.

3.6.
3.7.
3.8.

3.5.

3.4.

1
3.3.

кінодокументи
фотодокументи
фонодокументи
відеодокументи
архівні електронні документи
документи особового походження в
електронній формі
електронні інформаційні ресурси
Картонування документів
Перекартонування документів
Перевіряння наявності документів:
з паперовою основою
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
архівних електронних документів
документів особового походження в
електронній формі
електронних інформаційних ресурсів
Перевіряння наявності страхового
фонду
Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

документи з паперовою основою

кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
Створення страхового фонду на:

страхового фонду

2
Оправлення та підшивка документів
Консерваційно-профілактичне
оброблення:

од. зб.
од. зб.
(рулон)

од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.

од. зб.
од. зб.
од. зб.

од. зб.

од. зб.
кадр
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. зб.

од. зб.
(рулон)
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. зб.

3
од. зб.

4

5

6

7

8

9
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4.1.2.

4.1.
4.1.1.

4.

3.11.
3.12.

1

2
управлінської документації
документів особового походження
науково-технічної документації
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
Страхування унікальних документів
Створення фонду користування на:
документи з паперовою основою:
мікрофіши
мікрофільми
цифрові копії
кінодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
фонодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
фотодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
відеодокументи:
плівкові копії
цифрові копії
архівні електронні документи
документи особового походження в
електронній формі
електронні інформаційні ресурси
Використання інформації документів
НАФ
Робота із запитами
Надійшло всього, з них:
прийнятих на особистому прийомі
Виконання запитів:
тематичних
запит

запит
запит

од. зб.

од. зб.

од. обл.
од. обл.
од. зб.

од. обл.
од. обл.

од. обл.
од. обл.

од. обл.
од. обл.

од. зб.
од. зб.
од. зб.

3
од. зб.
од. зб.
од. зб.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
од. обл.
документ

4

5

6

7

8

9
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5.5.

5.4.

5.3.

5.2.

5.1.

5.

4.3.

4.2.

4.1.3.

1

Збільшення протяжності стелажного
обладнання (стелажних полиць)
Встановлення сигналізації:
пожежної
охоронної
Ремонт сигналізації:

Ремонт приміщень

отримання додаткових приміщень

заміна приміщень

кількість виданих од. зб.
Зміцнення матеріально-технічної бази
архівів
Приміщення:

кількість відвідувань

публікацій у пресі
Організація роботи користувачів у читальному залі:
зареєстровано користувачів
у т.ч. іноземних громадян

телепередач

радіопередач

2
біографічних
генеалогічних
майнових
соціально-правового характеру
Кількість виконаних запитів із рекомендацією звернутися за можливим місцем
зберігання документів
Підготовка:
виставок документів

будівля
будівля

будівля
кв. м.
будівля
кв. м.
будівля
кв. м.
будівля
пог. м.

користувач
користувач
відвідування
од. зб.

виставка
радіопередача
телепередача
публікація

запит

3
запит
запит
запит
запит

4

5

6

7

8

9
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Оброблення дерев’яних конструкцій
вогнезахисним розчином

Встановлення/ремонт системи внутрішнього відеоспостереження

Встановлення/ремонт системи зовнішнього відеоспостереження

Придбання/заміна/діагностування вогнегасників

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

___________________________
Найменування посади укладача
00.00.0000

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

автоматичних

5.7.

2

Встановлення/ремонт
систем пожежогасіння

пожежної
охоронної

5.6.

1

_______
(підпис)

3
будівля
будівля
встановлення/
ремонт
встановлення/
ремонт
будівля
пог. м.
встановлення/
ремонт
встановлення/
ремонт
вогнегасник

4

6

7

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

5

8

9
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2

1

00.00.0000

_______
(підпис)

Тема дослідження, кінцевий результат,
запланований обсяг роботи. Результат та обсяг
виконаної роботи у поточному році
3

Керівник архівної установи

Індекс виду
роботи

№
з/п

Звіт
про виконання плану науково-методичної роботи за _____ рік

____________________№___________________
________________________________________
(місце складення)

Найменування
архівної установи

5

Виконавці

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

4

Термін виконання

6

Співвиконавці

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

2

1

00.00.0000

Керівник архівної установи

Назва, вид видання

№
з/п

_______
(підпис)

3

Обсяг у друк.
арк.

Звіт
про виконання плану публікаційної роботи за _____ рік

____________________№______________________
____________________________________________
(місце складення)

Найменування
архівної установи

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

4

Головна організація, відповідальний
виконавець, співвиконавці

5

Стан виконання підготовки
видання
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76
2

1

00.00.0000

Керівник архівної установи

Назва розробки

№
з/п

_______
(підпис)

Звіт
про виконання плану впровадження за _____ рік

____________________№________________________
________________________________________
(місце складення)

Найменування
архівної установи

4

Результати впровадження

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

3

Стан впровадження (проміжний
результат)

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

2.3.

2.2.

2.1.

1.4.

1.3.

1.2.

Організація виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України
Підготовка і подання пропозицій до проекту державного бюджету та з інших фінансових питань

Підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій до Міністерства юстиції України щодо формування і реалізації державної політики у сфері архівної
справи, діловодства та страхового фонду документації

4

Виконавці

3
1. Питання нормотворчої діяльності

Термін виконання

Підготовка проектів:
законів України
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України
наказів Міністерства юстиції України
Прийняття разом з іншими центральними органами виконавчої влади спільних актів
Здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, що надійшли до Укрдержархіву
Супровід розроблених проектів нормативно-правових
актів
2. Основні питання організаційної роботи

2

1

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Назви заходів

№
з/п

Звіт
про роботу Державної архівної служби України за _____ рік

Міністр юстиції України
______________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ

5

Відмітка про виконання
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2.15.

2.14.

2.13.

2.12.

2.11.

2.10.

2.9.

2.8.

2.7.

2.6.

2.5.

2.4.

1

Здійснення контролю за діяльністю установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, проведення
перевірок їх діяльності
Проведення економічного аналізу діяльності установ,
що належать до сфери управління Укрдержархіву
Здійснення регулятивних та дозвільно-реєстраційних
функцій стосовно юридичних осіб у сфері створення
страхового фонду документації

Організація та координація науково-дослідної і методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства, археографії, створення та довгострокового зберігання страхового фонду документації

2
Розроблення, уточнення положень про структурні підрозділи Укрдержархіву, архівні установи, структури і
штатів Укрдержархіву, установ, що належать до сфери
управління Укрдержархіву. Керівництво та контроль за
їх роботою. Підбиття підсумків роботи
Надання методичної допомоги щодо порядку діяльності
та організації роботи установам, що належать до сфери
управління Укрдержархіву
Складання галузевих статистичних звітів
Участь у роботі міжнародних архівних органів, прийом
іноземних архівістів, вивчення досвіду роботи архівних
установ зарубіжних країн
Підготовка міжнародних договорів міжвідомчого характеру, спрямованих на розвиток співробітництва з державними архівними службами інших держав
Організація та проведення тематичних виставок документів
Взаємодія із засобами масової інформації і представниками громадськості щодо висвітлення діяльності
Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його
управління
Організація та проведення галузевих конкурсів

3

4

5
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3.1.

2.27.

2.26.

2.25.

2.24.

2.23.

2.22.

2.21.

2.20.

2.19.

2.18.

2.17.

2.16.

1

3

4

Ведення розділу «Унікальні документи Національного
архівного фонду» Державного реєстру національного
культурного надбання
Ведення Центрального каталогу фондів та документів
нефондової організації
Підготовка та видання «Вісника Державної архівної служби України», науково-практичного журналу
«Архіви України»
Проведення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в Укрдержархіві та установах, що
належать до сфери його управління
Проведення заходів із підвищення професійної кваліфікації
Вирішення адміністративно-господарчих питань
Виконання протипожежних заходів, заходів з охорони
праці та техніки безпеки
Виконання завдань мобілізаційної підготовки у сфері
архівної справи та державної системи страхового фонду документації
Службові відрядження
3. Робота колегіальних та дорадчих органів
(підготовка матеріалів, проведення засідань, контроль виконання рішень)
Організація роботи (підготовка матеріалів, проведення
засідань, контроль виконання рішень):

Координація діяльності міністерств, центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, відповідних постачальників документів,
що формують та використовують страховий фонд документації

2
Ведення Державного реєстру документів страхового
фонду документації України
Ведення Державного реєстру техногенно та екологічно
небезпечних об’єктів, видання юридичним та фізичним
особам – власникам цих об’єктів свідоцтва про їх реєстрацію

5
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00.00.0000

_______
(підпис)

4

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

2
3
Колегії Укрдержархіву
Нормативно-методичної комісії
Науково-видавничої ради
Науково-технічної ради
Центральної експертно-перевірної комісії
Центральної комісії Укрдержархіву з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного
архівного фонду
Комісії з питань роботи із службовою інформацією в
Укрдержархіві
Комісії з питань технічного захисту інформації
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Громадської ради
Науково-експертної ради
4. Наради, семінари, конференції
Організація нарад, семінарів, конференцій
Участь у засіданнях, що проводяться іншими установами

Голова Державної архівної служби України

4.1.
4.2.

3.1.10.
3.1.11.

3.1.9.

3.1.8.

3.1.7.

3.1.6.

1
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

5
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2.1.
2.2.

2.

1.

1

№
з/п

2
Кількість юридичних осіб – джерел
формування НАФ, що передають і не
передають документи до державних
архівів (архівних відділів міських рад)
управлінську документацію (чисельником – загальна кількість, знаменником – кількість юридичних осіб, що
мають зведені номенклатури справ,
погоджені з державними архівами)
Кількість юридичних осіб – джерел
комплектування, з них форм власності:
державної
комунальної

Назви показників

3

Усього
по
Україні
(області)

4

Центральних
державних архівів

Звіт
про стан і обсяг документів Національного архівного фонду,
що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і
організацій та приватних архівних зібраннях на 01.01.0000

____________________№_____________________
_______________________________________
(місце складення)

Найменування
архівної установи

5

Галу
зевих
державних
архівів

У зоні комплектування
Державного
Інституту арархіву в
хівознавства
Автономній
Національної
Республіці
бібліотеки
Крим, дерУкраїни імені
жавних архіВ. І. Вервів областей,
надського
міст Києва і
Севастополя
6
7

Архівних
відділів
районних,
районних
Архівних
у містах
відділів
Києві і
міських
Севастополі
рад
державних
адміністрацій
8
9
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82

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

1
2.3.

2
приватної
Кількість юридичних осіб – джерел
формування НАФ, що мають ізольовані приміщення архівних підрозділів
Кількість юридичних осіб – джерел
формування НАФ, що повністю описали документи НАФ та схвалили описи
ЕПК архіву
Кількість юридичних осіб – джерел
формування НАФ, архівні підрозділи
яких мають штатних працівників
Кількість штатних працівників, які
працюють в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування
НАФ
Кількість справ постійного зберігання в архівних підрозділах юридичних
осіб – джерел формування НАФ (чисельником – загальна кількість, знаменником – кількість справ, включених до описів, схвалених ЕПК)
Кількість справ НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних
осіб – джерел комплектування понад
встановлені строки
Кількість справ із кадрових питань
(особового складу) в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування НАФ (чисельником – загальна
кількість справ, знаменником – кількість справ, внесених до описів, погоджених ЕПК державного архіву (схвалених ЕК архівного відділу)
Кількість юридичних осіб, науково-технічні архіви яких є джерелами
формування державних архівів

3

4

5

6

7

8

9
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2
Кількість одиниць зберігання науково-технічної документації, що зберігаються у науково-технічних архівах та
інших підрозділах юридичних осіб
Кількість юридичних осіб, кіно-, фото, фоно-, відеоархіви яких є джерелами
формування державних архівних установ (архівних відділів міських рад):
кіноархіви
фотоархіви
фоноархіви
відеоархіви
Кількість одиниць обліку кіно-, фото-,
фоно-, відеодокументів, що зберігаються в архівних підрозділах:
кінодокументів
фотодокументів
фонодокументів
відеодокументів
Кількість музеїв і бібліотек (юридичних осіб), що зберігають документи
НАФ постійно
Кількість одиниць зберігання, що зберігаються в музеях і бібліотеках (чисельником – одиниці зберігання, знаменником – їх крайні дати)
Кількість приватних архівних зібрань,
в яких зберігаються документи НАФ
Кількість документів НАФ, що зберігаються в приватних архівних зібраннях

00.00.0000

Керівник архівної установи

17.

16.

15.

14.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

13.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.

11.

1

3

_______
(підпис)

4

5

7

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

6

8

9
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Найменування
архівної установи
____________________№______________________
____________________________________________
(місце складення)

Звіт
про мережу архівних установ на 01.01.0000
Назви архівних установ
Центральні державні архіви
Центральні державні архівні установи
Науково-дослідні установи
Галузеві державні архіви
Державний архів в Автономній Республіці Крим,
державні архіви областей
Державні архіви міст
Архівні відділи райдержадміністрацій
Архівні відділи міських рад
Трудові архіви
у тому числі юридичні особи
Інші архівні установи
Усього:

Керівник архівної установи
00.00.0000

84

_______
(підпис)

Кількість архівних установ
діючих
утворених
ліквідованих

____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

2
Трудові архіви, створені:
міськими радами
районними радами
сільськими та селищними радами
радами об’єднаних територіальних громад
інші
Усього:

Назви архівів

00.00.0000

Керівник архівної установи

1

№
з\п

3

За
гальна
кіль
кість
архівів

4

5

всього

_______
(підпис)

У тому
числі
юри
дичні
особи
у т.ч. юридичні
особи
6

всього

у т.ч. юридичні
особи
8

всього
9

10

у т.ч. юридичні
особи
11

12

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

7

всього

Кількість
штатних працівників

у т.ч. юридичні
особи

Кількість виборчої
з кадрових документації тимтимчасочасового зберігання
питань
вого
(особового
зберігання
кг
пакувань
складу)

13

всього

Кількість од. зб.

14

у т.ч. юридичні
особи

Площа
архівосховищ,
м2

15

всього

трудових архівів на 01.01.0000

16

у т.ч. юридичні
особи

про створення та організацію роботи
Кількість запитів, виконаних
за рік, у тому
числі соціально-правового
характеру

17

всього

Звіт

18

у т.ч. юридичні
особи

Найменування
архівної установи
____________________№____________
_________________________________
_________________
(місце складення)
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Назви показників

00.00.0000

_______
(підпис)

2
Кількість приватних архівних установ, з них:
заснованих юридичними особами
заснованих фізичними особами
Кількість працівників приватних архівних установ
Площа архівосховищ приватних архівних установ (м2)
Кількість фондів, що зберігаються в приватних архівних установах
Кількість справ, що зберігаються в приватних архівних установах:
справ постійного зберігання (документів НАФ) (чисельником – загальна кількість, знаменником – кількість справ, внесених до описів, схвалених ЕПК)
справ із кадрових питань (особового складу) (чисельником – загальна кількість, знаменником – кількість справ, внесених до
описів, погоджених ЕПК (схвалених ЕК архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради)
справ тимчасового зберігання
Кількість проведених перевірок приватних архівних установ
державними архівами

Керівник архівної установи

6.

5.3.

5.2.

5.1.

5.

4.

1
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

№
з/п

Звіт
про стан і обсяг архівних документів, що зберігаються в приватних
архівних установах, та проведення перевірок їх роботи на 01.01.0000

____________________№_______________________
_______________________________________(місце
складення)

Найменування
архівної установи

3

Усього по
Україні
(області)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

У тому числі у зоні комплектування
Державного архіву в
центральних
Автономній Республіці Крим,
державних
державних архівів областей,
архівів України
міст Києва і Севастополя
4
5
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Заступник Голови
Державної архівної служби України
______________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ПОГОДЖУЮ

Тематичний план
науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом
архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України, на _____ рік

Голова Державної архівної служби України
______________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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1

Обсяги фінансування за рахунок
коштів державного бюджету, тис. грн.
Наукові
результати

Кошторисна вартість НДР

СХВАЛЕНО
Протокол засідання Вченої ради Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства
__________ № _______

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

______________________________________

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

7

Наукові відділивиконавці за фаховими
напрямами, науковий
керівник теми

Директор Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства

_______
(підпис)

Список скорочень

2. Документознавство

1.5. Управління, економіка, організація праці в архівних установах

1.4. Користування документами та їхня публікація, організація наукової інформації

1.3. Формування НАФ, експертиза цінності документів

1.2. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

Заступник директора Українського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства

2.1.

1.5.1.

1.4.1.

1.3.1.

1.2.1.

1.1.1.

2

Шифр
теми

Термін виконання
теми (рік початку і
закінчення)

на весь період
у тому числі, на
виконання
_____ рік
3
4
5
6
1. Архівознавство
1.1. Загальні методологічні та теоретичні дослідження, історія архівної справи

Найменування теми,
номер державної
реєстрацiї

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

Керівник фінансової служби Державної архівної
служби України

Керівник структурного підрозділу Державної
архівної служби України, до функцій якого віднесено
організацію і контроль НДР

ПОГОДЖЕНО

_______
(підпис)

_______
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Аркуш погодження проекту Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним
інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України, на _____ рік
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор УНДІАСД
______________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000
Календарний план виконання науково-дослідної роботи

№
з/п

Перелік завдань у поточному
році

Виконавці

Термін виконання
у поточному році

Примітки

1

2

3

4

5

________________________________
Найменування посади керівника НДР
00.00.0000
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_______
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Інші види робіт

Науково-публікаційна робота

Науково-експертна робота

Науково-організаційна робота

2
Науково-дослідна робота

Назва виду роботи

00.00.0000

Керівник структурного підрозділу

1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

№
з/п
3

Виконавці

_______
(підпис)

План-звіт
наукової роботи структурного підрозділу на _____ рік

____________________№_______________________
_______________________________________(місце
складення)

Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства

5

Відомості про виконання

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

4

Термін виконання у
поточному році

Директор УНДІАСД
_____________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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Інші види робіт

Науково-публікаційна робота

Науково-експертна робота

Науково-організаційна робота

2
Науково-дослідна робота

Назва виду роботи

_______________________________
Найменування посади співробітника
00.00.0000

1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

№
з/п

План-звіт
наукової роботи співробітника на _____ рік

____________________№_______________________
_______________________________________(місце
складення)

Український науково-дослідний інститут архівної
справи та документознавства

_______
(підпис)

3

4

Відомості про виконання

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Термін виконання у
поточному році

Керівник структурного підрозділу УНДІАСД
_____________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної архівної служби України
______________________________________

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

Звіт
про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства
за рахунок коштів Державного бюджету України, за _____ рік

ПОГОДЖУЮ
Заступник Голови
Державної архівної служби України
______________________________________

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000
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Структура тексту

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ УНДІАСД ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА
_____ РІК
РОЗДІЛ ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ,
ВИКОНАНИХ У _____ РОЦІ
РОЗДІЛ ІІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ У _____ РОЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОДОСЛІДНИХ РОБІТ
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ

Директор УНДІАСД
00.00.0000

94

_______
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

2

Індекси

1

___________________________
Найменування посади укладача
00.00.0000

Назви розділів і видів
робіт
3

Од.
виміру
4

Норми
виробітку або
часу

План-звіт
роботи державного архіву на _____ рік

____________________№________________
_____________________________________
_______(місце складення)

Найменування
державного архіву

6

_______
(підпис)

5

Рік
план/
факт
7

8

I кв.
план/
факт
9

10

ІІ кв.
план/
факт
12

13

14

ІV кв.
план/
факт

Бюджет
робочого
часу
план/
факт
15 16

Пояснення
18

Виконавець
17

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

11

ІІІ кв.
план/
факт

Заплановано/Виконано

Директор державного архіву
_______________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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96

2

3

00.00.0000

Керівник структурного підрозділу

1

4

Норми
Один.
виробітНазви розділів і
виміІндекси
видів робіт
ку або
ру
часу

І кв.
план/факт

6

7

8

Бюд- Об- Бюджет
сяг
жет
часу робіт часу

_______
(підпис)

5

Обсяг
робіт

Рік
план/факт

План-звіт
роботи структурного підрозділу на _____ рік

____________________№__________________
________________________________________
__________
(місце складення)

(найменування структурного підрозділу)

Найменування
державного архіву

IV кв.
план/факт

10

11

12

13

14

Бюд- Об- Бюд- Об- Бюджет
сяг
жет
сяг
жет
часу робіт часу робіт часу

ІІІ кв.
план/факт

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

9

Обсяг
робіт

ІІ кв.
план/факт

15

Вико
навець

16

Пояс
нення

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

Директор державного архіву

ЗАТВЕРДЖУЮ
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2

1

_____________________________
Найменування посади працівника
00.00.0000

Назви розділів і
видів робіт

Індекси

_______
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

15

Пояснення

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

Керівник структурного підрозділу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Рік
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
IV кв.
план/факт
план/факт
план/факт
план/факт
план/факт
Норми
Один.
виробітку Об- Бюд- Об- Бюд- Об- Бюд- Об- Бюд- Об- Бюдвиміру
або часу сяг жет сяг
жет
сяг
жет
сяг
жет
сяг
жет
робіт часу робіт часу робіт часу робіт часу робіт часу
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

План-звіт
роботи працівника на _____ рік

____________________№________________
______________________________________
______________
(місце складення)

(найменування структурного підрозділу)

Найменування
державного архіву
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Найменування
архівної установи
____________________№________________________
______________________________________________
(місце складення)

Звіт
про роботу архівної установи за _____ рік
Структура тексту
1. Основні організаційні заходи
1.1. Кількість проведених засідань колегій, дирекцій, науково-методичних рад та перелік розглянутих на них питань.
1.2. Кількість здійснених комплексних, тематичних, контрольних перевірок архівних установ.
1.3. Кількість проведених нарад, семінарів, конференцій, засідань круглих столів, їх тематика.
1.4. Заходи щодо розвитку мережі трудових архівів.
1.5. Кількість судових позовів, пред’явлених до архівної установи.
1.6. Кількість складених протоколів за порушення законодавства про Національний архівний фонд
та архівні установи.
1.7. Кількість судових позовів, пред’явлених архівною установою до фізичних та юридичних осіб.
2. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду
2.1. Інформація про виявлення біоуражених одиниць зберігання (кількість од. зб., проведені заходи, результат).
2.2. Заходи щодо посилення охорони державних архівів, протипожежної безпеки, забезпечення
надійності експлуатації їх інженерних мереж і комунікацій.
2.3. Відомості про кількість документів (од. зб.) Національного архівного фонду виданих за межі
архіву протягом року (мета видавання, строк видавання, термін повернення).
3. Створення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду
3.1. Назви фондів, в яких проведено описування документів, удосконалення та перероблення описів.
3.2. Створення вторинних інформаційних ресурсів (баз даних).
4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів Національного архівного фонду в архівних підрозділах підприємств, установ і
організацій
4.1. Кількість проведених засідань ЕПК (з них виїзних, в яких районах або установах якої галузі
(сфери діяльності).
4.2. Відомості про проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду:
Замовники
грошової оцінки
1

Кількість
замовників
грошової оцінки
2

Кількість
документів
НАФ
3

Оціночна вартість
документів (грн.)
4

Підстава
проведення
грошової оцінки*
5

4.3. Тематика нарад, семінарів із працівниками діловодних служб і архівних підрозділів юридичних осіб.
5. Використання інформації документів Національного архівного фонду
5.1. Тематика виставок, радіо- телепередач, публікацій у ЗМІ, плакатів, альбомів, підготовлених за
документами архіву.
5.2. Кількість онлайн-виставок на веб-сайті архіву за рік та всього (із зазначенням кількості представлених у них документів).
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5.3. Найзапитуваніша тематика досліджень, що проводилися користувачами у читальному залі архіву; інформація про іноземних користувачів.
5.4. Хід виконання роботи з розсекречування документів Національного архівного фонду.
5.5. Форми співробітництва зі ЗМІ; наявність критичних зауважень у ЗМІ на діяльність архівних
установ.
5.6. Загальна кількість запитів від іноземних громадян, виконаних архівом у звітному році (з розбивкою по країнах).
5.7. Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою;
наявність методичних розробок із виконання генеалогічних запитів; відсоток негативних відповідей
на такі запити; співпраця з науковими установами та громадськими організаціями.
6. Співпраця з громадськістю
6.1. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій, інших форм використання
інформації документів Національного архівного фонду.
6.2. Заходи, вжиті архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність баз даних;
надання консультацій і роз’яснень із найбільш актуальних питань, що порушуються громадянами у
зверненнях та на сторінках ЗМІ; наявність консультативної веб-сторінки «Звернення громадян» на
веб-сайті архіву; ведення інформаційно-пошукових систем обліку звернень громадян і контролю за
вирішенням порушених у них питань тощо).
7. Міжнародна діяльність
7.1. Копії міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав.
7.2. Виконання зобов’язань за діючими міжнародними договорами про співробітництво в галузі
архівної справи.
7.3. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори і участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва.
* укладення договорів про передачу права власності або права користування, зберігання, передачу в заставу
документів Національного архівного фонду, що є приватною власністю, у випадках, установлених законодавством;
укладення договорів про передачу права тимчасового користування документами Національного архівного
фонду, що є державною чи комунальною власністю;
визначення розміру збитків, яких зазнав власник документів Національного архівного фонду внаслідок їх неналежного зберігання, що призвело до пошкодження, псування, нестачі, підроблення, розкрадання, незаконного
вивезення або незаконної передачі іншій особі, а також знищення;
проведення обов’язкового страхування унікальних документів Національного архівного фонду, а також страхування інших документів Національного архівного фонду у разі їх депонованого зберігання, реставрації, експонування чи іншого користування за межами архівних установ;
інших випадків, передбачених законодавством.

Керівник архівної установи
00.00.0000

_______
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
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100

2
Забезпечення збереженості документів НАФ
Мікрофільмування: на рулонній
плівці
Контроль і консерваційно-профілактичне оброблення раніше
створених мікрофільмів страхового
фонду унікальних та особливо цінних документів
Виготовлення цифрових копій
Консервація, реставрація та ремонт
документів
Реставрація документів
Ремонт документів
Реставрація та ремонт картографічних документів

1

1.4.3.

1.4.1.
1.4.2.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1.

Назва видів робіт

Індекси

кв.м

аркуш
аркуш

копія

кадр

кадр

3

Оди
ниця
виміру

збереженості документів на _____ рік

роботи ДЦЗД НАФ щодо забезпечення

План

____________________№________________
м. Київ

Державний центр збереження
документів Національного архівного фонду

Державна архівна служба України

4

Обсяг
робіт
усього
5

Укрдержархів
6

ЦДАВО
7

ЦДІАК
8

ЦДКФФА

У тому числі

9

ДНАБ

інші
уста
нови
10

11

Пояс
нення

Директор ДЦЗД НАФ
___________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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2
Дезинфекція документів
Оправлення та підшивання документів
Оправлення
Виготовлення конвертів
Виконання поліграфічних робіт

___________________________
Найменування посади укладача
00.00.0000

1.5.1.
1.5.2.
1.6.

1.5.

1
1.4.5.

од. зб.
штука
аркуш

3
од. зб.

_______
(підпис)

4

5

6

8

9

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

7

10

11
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101

102

2

1

3

00.00.0000

___________________________
Найменування посади укладача

Назви видів
робіт

Індек
си

Одини
ця
виміру
4

Норми
виробітку
або часу

План-звіт
роботи ДЦЗД НАФ на _____ рік

____________________№________________
м. Київ

Державний центр збереження
документів Національного архівного фонду

Державна архівна служба України

_______
(підпис)

5

рік
план/
факт
6

І кв.
план/факт
8

ІІІ кв.
план/
факт
9

IV кв.
план/факт

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

7

ІІ кв.
план/факт

Заплановано/Виконано

10

Бюджет
робочого
часу план/
факт

11

Виконавці

Директор ДЦЗД НАФ
_______________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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2

1

3

00.00.0000

Керівник структурного підрозділу

Назви видів
робіт

Індек
си

Одини
ця
виміру

4

Норми
виро
бітку
або часу

_______
(підпис)

5

рік
план/
факт
6

травень

квітень

8

IV кв.
план/факт

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

7

червень

ІІІ кв.
план/факт
липень

ІІ кв.
план/факт
серпень

І кв.
план/факт

Заплановано/Виконано

вересень

План-звіт
роботи структурного підрозділу на _____ рік

січень

9

10

Бюджет
робочого
часу план/
факт

11

Виконавці

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

жовтень

____________________№____________
м. Київ

лютий

Директор ДЦЗД НАФ

листопад

(найменування структурного підрозділу)

березень

ЗАТВЕРДЖУЮ

грудень

Державний центр збереження
документів Національного архівного фонду
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2

1

3

Одиниця
виміру

_____________________________
Найменування посади працівника
00.00.0000

Назви видів
робіт

Інде
кси

_______
(підпис)

4

Норми
виробітку
або часу

5

рік
план/
факт
6

травень

квітень

ІІІ кв.
план/факт

8

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

7

червень

ІІ кв.
план/факт
липень

І кв.
план/факт
березень

Заплановано/Виконано

серпень

План-звіт
роботи працівника на _____ рік

IV кв.
план/факт

9

10

Бюджет
робочого часу
план/факт

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

вересень

____________________№_________
м. Київ

січень

Керівник структурного підрозділу

жовтень

(найменування структурного підрозділу)

лютий

ЗАТВЕРДЖУЮ

листопад

104
грудень

Державний центр збереження
документів Національного архівного
фонду

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

2
Забезпечення збереженості документів НАФ
Мікрофільмування: на рулонній
плівці
Контроль і консерваційно-профілактичне оброблення раніше
створених мікрофільмів страхового фонду унікальних та особливо цінних документів
Виготовлення цифрових копій
Консервація, реставрація та ремонт документів
Реставрація документів
Ремонт документів
Реставрація та ремонт картографічних документів
Дезинфекція документів

1

1.4.5.

1.4.3.

1.4.1.
1.4.2.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1.

Назва видів робіт

Індекси

од. зб.

кв.м.

аркуш
аркуш

копія

кадр

кадр

3

Одиниця
виміру
4

Обсяг
робіт
усього

забезпечення збереженості документів за _____ рік

про виконання плану роботи ДЦЗД НАФ щодо

Звіт

____________________№________________
м. Київ

Державний центр збереження
документів Національного архівного фонду

Державна архівна служба України

5

Укрдержархів
6

ЦДАВО
7

ЦДІАК

8

ЦДКФФА

У тому числі

9

ДНАБ

інші
уста
нови
10

11

Пояс
нення
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106

2
Оправлення та підшивання документів
Оправлення
Виготовлення конвертів
Виконання поліграфічних робіт

00.00.0000

Директор ДЦЗД НАФ

1.5.1.
1.5.2.
1.6.

1.5.

1

_______
(підпис)

од. зб.
штука
аркуш

3

4

5

6

8

9

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

7

10

11
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2
Забезпечення збереженості бібліотечних фондів
Реставрація
Консервація
Ремонт
Оправлення

Створення страхового фонду

Організація фондів і каталогів
Комплектування фондів

Каталогізація літератури

Дублювання каталожних карток
Класифікація літератури
Технічне оброблення літератури
Включення карток до каталогу
Редагування каталогів
Розміщення літератури
Перевіряння розміщення літератури
Переміщення літератури

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.10.

2.9.

1.

Назви видів робіт

Індекси

друк. од.

друк. од.

друк. од.
назва
картка
картка
назва
друк. од.
картка
картка
друк. од.

друк. од.
друк. од.
друк. од.
друк. од.
друк. од.
кадр

3

Одиниця
виміру

План
роботи ДНАБ, м. Київ на _____ рік

_____________________№________________
м. Київ

Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ

Державна архівна служба України

Норми
виробітку
або часу
4
5

рік
6

І кв.
7

ІІ кв.
8

ІІІ кв.
9

IV кв.

Бюджет
робочого
часу
10

11

Виконавці

Директор ДНАБ, м. Київ
_______________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ
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_______
(підпис)

2
3
Перевіряння наявності фонду видрук. од.
дань
Обезпилення фонду
друк. од.
Інформаційна та довідково-бібліографічна робота. Обслуговування
читачів
Кількість читачів
осіб
Кількість відвідувань
осіб
Видавання літератури читачам:
книг
друк. од.
журналів
друк. од.
газет
друк. од.
усього
друк. од.
у т.ч. іноземних
друк. од.
Інформація про літературу
виставки нових надходжень
виставка
тематичні виставки
виставка
проведення днів інформації
день
бібліографічні покажчики та списпокажчик
ки
Бібліографічні довідки (тематичні,
довідка
фактографічні та ін.)
Заходи щодо обміну із резервно-обмінного фонду з іншими
друк. од.
бібліотеками
Створення електронного каталогу
картка
Усього:

___________________________
Найменування посади укладача
00.00.0000

5.

4.

3.5.

3.4.

3.1.
3.2.
3.3.

3.

2.12.

2.11.

1

4

5

7

8

9

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

6

10

11
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2

1

Найменування посади працівника
00.00.0000

_______

_____________________________

Бюджет
робочого часу
план/факт
15
16

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

IV кв.
план/факт
13
14

Директор ДНАБ, м. Київ
_______________________________________
(підпис)
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заплановано/виконано
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
план/факт
план/факт
план/факт
7
8
9
10
11
12

(підпис)

Одини Норми
ця
виробітку
рік
виміру або часу план/факт
3
4
5
6

_____________________________

Назви видів робіт

Індек
си

План-звіт
роботи працівника на _____ рік

_____________________№________________
м. Київ

Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ
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Створення страхового фонду

Організація фондів і каталогів
Комплектування фондів

Каталогізація літератури

1.5.

2.
2.1.

2.2.

Дублювання каталожних карток
Класифікація літератури
Технічне оброблення літератури
Включення карток до каталогу
Редагування каталогів
Розміщення літератури
Перевіряння розміщення
2.9.
літератури
2.10. Переміщення літератури
Перевіряння наявності фонду
2.11.
видань
2.12. Обезпилення фонду

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Назви видів робіт

2
Забезпечення збереженості
бібліотечних фондів
Реставрація
Консервація
Ремонт
Оправлення

1

Індек
си

друк. од.

друк. од.

друк. од.

друк. од.

друк. од.
назва
картка
картка
назва
друк. од.
картка
картка
друк. од.

друк. од.
друк. од.
друк. од.
друк. од.
друк. од.
кадр

3

Одиниця
виміру

Норми
виробітку
або часу
4

про виконання плану роботу ДНАБ, м. Київ за _____ рік

Звіт

____________________№_________________
м. Київ

Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ

Державна архівна служба України

5

рік
6

І кв.
7

ІІ кв.
8

ІІІ кв.
9

IV кв.

Бюджет
робочого
часу
10

11

Виконавці
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2
Інформаційна та довідковобібліографічна робота.
Обслуговування читачів
Кількість читачів
Кількість відвідувань
Видавання літератури читачам:
книг
журналів
газет
усього
у т.ч. іноземних
Інформація про літературу
виставки нових надходжень
тематичні виставки
проведення днів інформації
бібліографічні покажчики та
списки
Бібліографічні
довідки
(тематичні, фактографічні та ін.)
Заходи щодо обміну із резервнообмінного фонду з іншими
бібліотеками
Створення електронного каталогу
Усього:

00.00.0000

Директор ДНАБ, м. Київ

5.

4.

3.5.

3.4.

3.1.
3.2.
3.3.

3.

1

_______
(підпис)

картка

друк. од.

довідка

виставка
виставка
день
покаж
чик

друк. од.
друк. од.
друк. од.
друк. од.
друк. од.

осіб
осіб

3

4

5

7

8

9

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

6

10

11
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Державна архівна служба України
Дирекція з експлуатації комплексу споруд
центральних державних архівних установ
України
___________________№______________
м. Київ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДЕКС ЦДА України
_______________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
00.00.0000

План-звіт
виробничої та організаційної роботи
ДЕКС ЦДА України на _____ рік
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Назви видів робіт

Виконавці

Відмітка про
виконання

3

4

5

2
Експлуатація комплексу споруд центральних державних архівних установ України
Технічне обслуговування, капітальний і поточний ремонт обладнання
Капітальний і поточний ремонт приміщень
комплексу споруд центральних державних
архівних установ України
Матеріально-технічне забезпечення робіт
центральних державних архівних установ
України
Транспортне обслуговування потреб центральних державних архівів України
Охорона приміщень і території комплексу
споруд центральних державних архівних
установ України
Організаційні заходи. Розробка положень
про структурні підрозділи та посадових
інструкцій працівників; керівництво та
контроль за роботою; підбиття підсумків
роботи; проведення виробничих нарад
Участь у роботі колегії Укрдержархіву,
підготовка матеріалів, участь у засіданнях
Службові відрядження
Планування, економіка, наукова організація
праці
Робота з кадрами
Охорона праці, техніка безпеки, протипожежна охорона

___________________________
Найменування посади укладача
00.00.0000
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Термін
виконання

_______
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)
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Правила роботи архівних установ України : затв.
наказом М-ва юстиції України від 08 квіт. 2013 р.
№ 656/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 10 квіт. 2013 р.
за № 584/23116 / М-во юстиції України, Держ. архів.
служба України, УНДІАСД ; упоряд.: Л. А. Кисельова,
Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова ; за
заг. ред. Н. М. Христової. Київ, 2013. 243 с.
2
Планово-звітна документація державних архівних
1

установ України : зб. форм зі змінами і допов. (наказ
Держкомархіву від 31.08.2001 № 65) / Держкомархів
України, УДНДІАСД ; упоряд.: В. В. Сендик,
Н. М. Христова, Л. В. Кузнецова, О. М. Загорецька. Київ,
2001. 150 с.; Планово-звітна документація державних
архівних установ України : зб. форм. [Київ, 2008].
URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2008222.zip.

The article highlights the process of drafting unified forms of planning and reporting documentation in the field of
archival affairs and recommendations regarding their compiling, and registration.
Keywords: archival institutions, planning and reporting indexes, unified forms of planning and reporting documentation, planning and reporting documentation.
В статье освещен процесс разработки проектов унифицированных форм планово-отчетной документации в
сфере архивного дела и рекомендаций по их составлению и оформлению.
Ключевые слова: архивные учреждения, планово-отчетные показатели, унифицированные формы планово-отчетной документации, планово-отчетная документация.
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Зоряна Свердлик
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто поняття соціальної відповідальності бізнесу та показано історію її впровадження в
Україні. Проаналізовано аспекти документно-інформаційного забезпечення соціальної відповідальності українських компаній, виокремлено ключові нормативно-правові документи, що забезпечують розвиток цього процесу. Визначено головні проблеми на шляху впровадження загальноприйнятих європейських та міжнародних
стандартів соціальної відповідальності в Україні.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, документ, інформація, компанія, забезпечення.

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) займає значне місце в країнах з розвинутою економікою, де є однією з обов’язкових категорій, за
якою оцінюється конкурентоспроможність підприємств та країни в цілому. В Україні ця категорія відносно нова та молода, що пояснюється
як тим, що наша держава сама отримала незалежність тільки у 1991 р., так і тим, що невелика
кількість підприємств досягла достатнього для
створення СВБ рівня1.
Соціальна відповідальність бізнесу або корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – концепція бізнес-практики, економічна діяльність
переважно великих комерційних організацій, що
передбачає відповідальність організацій за вплив
їхніх бізнес-рішень і діяльності на суспільство,
навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, заснована на добровільній корекції
повсякденної практики ведення бізнесу, виробництва товарів та послуг з огляду на соціальні
й екологічні наслідки, а також взаємодію з усіма
зацікавленими сторонами (групами впливу)2.
СВБ сьогодні підтримується не лише компаніями в різних країнах, а й міжнародними організаціями (Глобальний договір ООН,
Міжнародна організація праці, Дитячий фонд
Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ),
Організація Об’єднаних Націй із промислового
розвитку, Рада Європи, Європейська організація якості, Міжнародна організація стандартизації) й урядами різних країн (Данія, Норвегія,
Словаччина, Німеччина, Македонія, Франція,
Великобританія)3.
В Україні забезпечення сталого економічного
зростання, інтеграційні процеси приєднання до
ЄС, Організації економічного співробітництва
та розвитку (далі – ОЕСР) потребують запровадження сучасних механізмів взаємодії держави і
бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які дадуть
змогу посилити взаємну відповідальність усіх
учасників суспільного життя, створити умови
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для подальшого соціально-економічного розвитку держави та суспільства. І, насамперед, мова
йде про нормативно-правове, інформаційне забезпечення бізнес-компаній в Україні з боку держави, бо на сьогодні формування інституційної
підтримки СВБ в Україні перебуває на стадії становлення. Автоматичне впровадження концепції
соціальної відповідальності неможливе, тому що
надмірна регульованість економіки з боку держави у вигляді високих податків і соціальних трансфертів здатна призвести до зниження мотивації
до праці й інвестиційної активності, можливе
переміщення виробничої діяльності з легальної сфери в нелегальну. Відсутність продуманої
соціальної політики, підтримки з боку держави
певних секторів економіки, пріоритетних галузей і видів діяльності може позбавити стимулів
до роботи у найбільш незахищених економічних
агентів і спонукати їх до недотримання формальних правил гри або до організованої їх зміни з
використанням лобістських груп спеціальних інтересів, що призводить до загальної макроекономічної нестабільності та негативно відбивається
на ефективній економічній діяльності країни4.
Тому актуальним є питання вироблення такої
перспективної моделі розвитку документно-інформаційного забезпечення СВБ, за якої вітчизняні суб’єкти господарської діяльності зможуть
покращити ділову репутацію на міжнародних
ринках, запроваджувати практику відповідального ставлення до своїх працівників та партнерів,
своєю діяльністю покращити репутацію та імідж
нашої держави.
Проблема соціальної відповідальності давно перебуває в полі зору українських науковців.
Останнім часом спостерігається підвищення інтересу до наукових і прикладних аспектів відповідальності загалом і соціальної відповідальності
зокрема, як і до багатьох споріднених суспільних
© Зоряна Свердлик, 2019
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норм і явищ. Цій темі в українській історіографії
приділялася належна увага, проте науковці зосереджувалися головним чином на окремих її аспектах. Так, Л. Смолій у низці своїх робіт порушує питання становища та подальшого розвитку
соціальної відповідальності українських компаній в умовах швидкого поширення глобалізаційних процесів5. Докториня наук М. Дєліні звертається до проблеми поширення позитивного
досвіду іноземних держав у державному регулюванні процесу запровадження документної бази
соціальної відповідальності бізнесу6. У роботах
А.М. Колота приділяється увага теорії і практиці
соціальної відповідальності бізнесу, держави та
інститутів громадянського суспільства, визначається вплив практик соціальної відповідальності
на соціально-економічний розвиток організацій7.
Головні завдання, що постали перед авторами
дослідження:
– проаналізувати документно-інформаційне
забезпечення СВБ в Україні;
– дослідити історію становлення СВБ в
Україні;
– розглянути міжнародний досвід розроблення документно-інформаційних ресурсів із забезпечення СВБ та визначити програми, до яких залучено Україну;
– виокремити проблеми на шляху впровадження СВБ в українському вимірі.
Концепція СВБ поширилася наприкінці
ХХ ст., коли зміцніла роль профспілок у сфері
охорони праці, посилилася увага суспільства до
гарантування соціального захисту найманих працівників. Поширенню СВБ сприяло також те, що
у розвинутих країнах світу введено жорсткі стандарти у сфері трудового законодавства та в галузі
екологізації виробництва, вимоги щодо захисту
навколишнього середовища, мінімізації екологічних ризиків діяльності корпорацій відповідно
до стандартів сталого економічного зростання8.
Проте, на думку М. Дєліні, зародження концепції
соціальної відповідальності бізнесу бере початок у XIX ст., із розвитком руху на захист прав
робітників, що виник у результаті роздумів морального та економічного порядку з приводу
людських витрат промислової революції. Ця ініціатива виходила від промислового середнього
класу. Одним з основоположників цього погляду
був англійський промисловець, соціаліст-утопіст
Роберт Оуен, який розробив план щодо поліпшення умов життя робітників і намагався його здійснити на одній із прядильних фабрик Шотландії.
Оуен не лише намагався реалізувати на практиці
свої ідеї, а й запропонував радикальні теоретичні

програми перебудови капіталістичного суспільства в цілому. До наступного історичного етапу
осмислення соціальної відповідальності бізнесу
належить зародження доктрини капіталістичної
благодійності, що є актуальним і нині, оскільки
багато громадян і досі бачать СВБ саме як благодійність. Відповідно до цієї концепції, прибуткові організації повинні жертвувати частину
своїх коштів на благо суспільства (фінансувати
суспільні потреби)9. У 1950-х рр. почався новий,
більш свідомий етап розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Численні ініціативи
урядів різних країн допомогти розвитку громади
були провальними і не отримали підтримки в суспільстві. Саме тому люди звернулися до корпорацій як до основного актора, котрий зміг би вирішити ті суспільні проблеми, з якими уряд був
не в змозі впоратися самостійно. Як результат
цей етап розвитку теорії КСВ відзначився значним тиском на компанії з метою їх залучення до
вирішення найважливіших проблем (боротьба з
безробіттям, необхідність розвитку територіальних громад)10.
Досвід розвитку вітчизняного підприємництва переконливо показує, що, поряд з необхідністю фінансової та майнової підтримки малого
бізнесу, все більшого значення набуває забезпечення малих і середніх підприємств необхідною
інформаційною підтримкою для розвитку підприємницької діяльності та ведення цивілізованого бізнесу. Інформаційна підтримка – один з
найбільш часто використовуваних важелів розвитку бізнесу, при якому підвищення товарообігу
і прибутковості підприємства здійснюється не за
рахунок економічних інвестицій або технологічних переворотів, а впливу інформації в будь-якому її вигляді. Використовувати інформацію для
розвитку бізнес-системи можна різними шляхами. Вирішити таку проблему можливо тільки за
наявності комплексної системи створення і поширення ділової та загальноекономічної інформації. У цю систему повинні бути інтегровані
всі наявні елементи інфраструктури підтримки
підприємництва, а також доступні інформаційні
ресурси11.
Нині виокремлено три основних підходи до
СВБ. Найпоширенішим є філантропія, до якої
входять внески та допомога організаціям і громадам. Наприклад, шведська IKEA допомагає
вирішувати нагальні проблеми громадам у світі:
будує школи, дарує іграшки або забезпечує доступ до питної води. Другий підхід базується на
включенні СВБ у основну діяльність компанії.
Це стосується використання більш екологічних

115

ІІ. Документознавство: історія, теорія, практика

технологій та матеріалів у виробництві, етичного
ставлення до робітників та справедливої торгівлі з країнами, що розвиваються. Цей підхід також вважають елементом управління ризиками.
В цьому є сенс, оскільки сучасному споживачу
цікаво, яку шкоду довкіллю або місцевим громадам може завдати діяльність компанії. І якщо
неприємна інформація стає публічною, це впливає і на ставлення до компанії, і на її доходи.
Найпрестижнішим є третій підхід – створення
спільної цінності. Він ґрунтується на концепції Гарвардських економістів М. Портера та
М. Крамера, запропонованій у 2011 р., що полягає у взаємозв’язку успіху корпорацій та суспільного добробуту. Бізнесу для успіху потрібні
здорові та освічені працівники, а суспільству для
процвітання – дохідні та висококонкурентні бізнеси, які створюють прибуток, податки та добробут. Створення спільної цінності визначає відмову від швидкого прибутку на користь досягнення
тривалих соціальних та екологічних цілей12.
Водночас удосконалення процесу прийняття
обґрунтованих об’єктивних рішень компаніями у ситуації виняткової складності досягається шляхом використання наукового підходу до
цього процесу, моделей і кількісних методів.
Цілеспрямована система інформаційного забезпечення, яка об’єктивно відображає наявну економічну ситуацію, є не лише гарантом успіху
конкурентоздатності фірми, а й часом – засобом
виживання в умовах жорсткої конкуренції.
Інформаційне забезпечення управління – це
зв’язок інформації з системами управління підприємством і управлінськими процесами в цілому. Воно може розглядатися не лише в комплексі,
охоплюючи всі функції управління, але і за окремими управлінськими напрямами. Це дає можливість виділити специфічні моменти, властиві
інформаційному забезпеченню функціонального
управління, водночас розкриваючи його загальні
властивості, що дає можливість глибше спрямовувати дослідження13.
Поряд із цим існує проблема, вирішити яку
неможливо без продуманої політики держави.
Справа у тому, що поняття «соціальна корпоративна відповідальність» у нашій країні та за
кордоном трактується по-різному. У розумінні іноземних фахівців соціально відповідальна
компанія дотримується норм громадянського
суспільства, піклується про матеріальне благополуччя своїх співробітників, ефективно розпоряджається ресурсами, стимулює та підтримує
інновації. Але навіть найрозвиненіші в цьому
напрямку українські підприємці сприймають
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свою роль більш вузько. Дослідження, проведені в низці країн (зокрема, в Угорщині, Польщі,
Чехії, Росії, Україні) в межах Міжнародного
дослідного проекту «Корпоративна соціальна
відповідальність: суспільні очікування», дали
змогу визначити тенденції та соціальну роль бізнесу. Ступінь довіри до здатності уряду діяти на
благо суспільного розвитку відрізняється. Так, в
Україні він найнижчий – 29%, тоді як в Польщі –
48%, Чехії – 58%, Росії – 60%, Угорщині – 71%.
Ступінь довіри великим національним та міжнародним компаніям в напрямку їх діяльності на
благо суспільства вищий, ніж уряду, в Україні та
Польщі14.
Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств у першу чергу полягає в максимально повній сплаті податків, дотримання законодавства про працю та охорону навколишнього
середовища, у створенні робочих місць, у добродійних заходах. Усі ці заходи спрямовані на
зовнішнє середовище підприємства. Ініціативи,
що спрямовані на внутрішнє середовище, – це
підвищення продуктивності, поліпшення конкурентоспроможності, оптимізація витрат, реалізація стратегії подальшого розвитку, покращення
іміджу, збільшення товарообігу та кількості споживачів. Більшість підприємств малого та середнього бізнесу більш увагу приділяють внутрішнім соціальним програмам для своїх працівників.
Участь малих підприємств у соціальній діяльності носить, як правило, неформальний характер.
Це явище пов’язано з відсутністю управлінських
навиків з питань соціальної відповідальності у
керівників малих та середніх підприємств. Але
вирішення таких питань, як задоволення потреб
споживачів, подолання корупції, виконання податкових зобов’язань, питання сертифікації, якості продукту теж актуальні на сучасному етапі
ведення бізнесу15.
Що стосується нормативного забезпечення
процесу СВБ, то в Україні загальні засади соціальної відповідальності держави та суб’єктів господарювання визначено Конституцією.
Соціальна відповідальність держави проявляється, зокрема, через регулювання діяльності
суб’єктів господарювання у соціально-економічній сфері та забезпечення вимог статті 64, яка
наголошує, що конституційні права і свободи
людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією
України16. Соціальна відповідальність бізнесу в
основному законі частково прописана кількома
статтями. Так, стаття 66 зобов’язує громадян не
заподіювати шкоду природі, культурній спадщи-
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ні, відшкодовувати завдані ним збитки. Стаття 67
стверджує, що громадяни повинні сплачувати
податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом. Усі громадяни щорічно подають
до податкових інспекцій за місцем проживання
декларації про свій майновий стан та доходи за
минулий рік у порядку, встановленому законом17.
Правову відповідальність за ті чи інші дії кожної окремо взятої компанії визначає також ціла
низка інших Законів України та різноманітних
кодексів. Для кожного виду діяльності розроблено конкретні вимоги та зобов’язання. Наприклад,
для споживачів продукції – щодо її якості, працівників підприємства, місцевої громади (суспільства) – щодо природного середовища,
контрагентів – у сфері господарювання та прав
власності, а також держави – з питань оподаткування. Різноманітні підзаконні акти (укази, розпорядження, постанови, положення, інструкції,
правила, технічні регламенти тощо) уточнюють
вимоги до конкретних сфер соціально-економічних відносин. Наприклад, якщо у сфері споживчої політики Закон України регулює відносини
між органами виконавчої влади, виробниками,
продавцями-постачальниками та споживачами
харчових продуктів і визначає правовий поря-

док дотримання безпечності та якості харчових
продуктів, то окремі підзаконні акти встановлюють перелік продукції, правила маркування i введення конкретних видів продовольчої продукції
в обіг, порядок підтвердження їх відповідності
тощо18.
Проте, яким би продуманим не був той чи
інший нормативний документ, він не може охопити усі сфери діяльності компанії. Тому відповідальність, взята компанією самостійно, на
добровільних засадах і є ступенем її соціальної
відповідальності. І тут на допомогу приходять
нормативні документи рекомендаційного характеру, інформація з яких має характер поради та
не є обовʼязковою до виконання. В Україні розроблено та діє значний масив технічних умов,
класифікаторів, стандартів, відповідно до вимог
суспільства та виробництва. Такого роду документи періодично оновлюються, враховуючи
зміни у функціонуванні світової економіки та
нововведення у подібних документах серед провідних європейських країн, на співпрацю з якими орієнтована економіка України. Для прикладу
можна використати підбірку нормативно-правових документів, що використовуються у системі
документації компанії (таблиця 1)19.

Таблиця 1. Складові нормативно-правового регулювання процесу документації в організації
Вид
Закони

Перелік

Стандарти

ДСТУ 2392–94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та
визначення.
ДСТУ 3843–99. Державна уніфікована система документації. Основні
положення.
ДСТУ 3844–99. Державна уніфікована система документації. Формулярзразок. Вимоги до побудови.
ДСТУ 4163–2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення
документів.
ДСТУ 2732–2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.
ДСТУ 2392–94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та
визначення.
ДСТУ 2394–94 Інформація та документація. Комплектування фонду,
бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення.

Закон України «Про інформацію».
Закон України «Про Національну програму інформатизації».
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».
Закон України «Про стандартизацію і сертифікацію».
Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах».
Закон України «Про обов’язковий примірник документів».
Закон України «Про електронний цифровий підпис».
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».
Закон України «Про електронну комерцію».
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Нормативнометодичні
документи

ДК 010–98 Державний класифікатор управлінської документації.
Примірне положення про архівний підрозділ підприємства, установи та
організації, заснованих на приватній формі власності, об’єднання громадян,
релігійної організації.
ДК 003–95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій. Типове
положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та
організації.
Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу
до цієї мережі в Україні».
Наказ «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання».
ДК 010–98. Державний класифікатор управлінської документації.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку
здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади».
Класифікатор професій ДК 003:2010.

Як видно з таблиці, для перспективного та довготривалого функціонування компанії необхідно
дотримуватися цілої низки нормативно-правових
документів, а також керуватися розробленими
методичними рекомендаціями, використання інформації яких у роботі часто сприяє підвищенню
соціальної відповідальності.
Виокремлюють два основних типи стимулів
бізнесу до соціальної відповідальності: 1) нагороди та відзнаки; 2) податкові / кредитні пільги,
фінансова підтримка. Проте, не варто забувати,
що Україна, як держава, що обрала європейський
вектор економічного розвитку, повинна орієнтуватися саме на європейські стандарти та розроблені в цих країнах документно-інформаційні
ресурси із забезпечення соціальної відповідальності бізнесу. Певні кроки у цьому напрямку вже
зроблено.
Ще у 1989 р. громадськими активістами, фахівцями з якості та системного менеджменту,
було засновано Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація якості», яка у 2016 р.
трансформувалася до формату Громадської спілки «Українська асоціація досконалості та якості»
(УАДЯ). Організація зосередила діяльність на
формуванні в Україні нової філософії якості та
ділової культури, узагальненні й розповсюдженні кращої вітчизняної та світової практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у підвищенні ділової досконалості й
конкурентоспроможності та забезпеченні сталого розвитку, виведенні їх на міжнародні ринки,
сприянні успішному функціонуванню України у
СОТ та інтеграції до ЄС тощо.
УАДЯ стала ініціатором та розробником
принципових загальнонаціональних докумен-
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тів із питань якості й досконалості, що впроваджуються за результатами системної аналітики
внутрішнього і міжнародного рівнів. Зокрема,
фахівцями УАДЯ розроблені: Цілі та принципи
Національної політики України в галузі якості
(1992 р.); Рекомендації з розробки регіональної програми створення механізмів та умов поліпшення якості продукції та підвищення конкурентоспроможності підприємств (1998 р.);
Проєкт концепції Національної системи підтвердження відповідності продукції (послуг) нормативним вимогам (1998 р.); Проєкт концепції
Національної політики України у сфері якості
(2001 р.); Кодекс Честі добропорядного виробника України (2002 р.); Комплексна система оцінювання та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України (2003 р.); Методичні
рекомендації щодо впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9000 в
органах виконавчої влади (2006 р.)20
Ще одним потужним центром, що забезпечує
документно-інформаційне функціонування соціальної відповідальності, є Український союз промисловців і підприємців (УСПП), який створено
в лютому 1992 р. УСПП є потужним громадським
об’єднанням, куди увійшли представники великого, середнього та малого бізнесу, традиційні
для країни підприємства, заводи із столітньою
історією та еліта новітніх високих технологій,
експортери та виробники продукту для внутрішнього ринку. УСПП та його компанії-члени
сповідують принцип соціальної відповідальності. Союз одним із перших підтримав ініціативу
створення в Україні Мережі доброчесного бізнесу, а з 2008 р. є підписантом Глобального договору в цій царині. УСПП співпрацює із низкою на-
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укових закладів – Національною академією наук,
Інститутом еволюційної економіки, Київським
національним університетом ім. Т.Шевченка,
підтримує студентські конкурси, олімпіади.
Союз організовує та підтримує традиційні дитячі акції, створення музеїв, поширює позитивні
знання про Україну за кордоном, проводячи різноманітні культурні заходи21.
Саме дві вищезгадані організації у 1996 р.
впровадили в Україні концепцію Total Quality
Management (TQM) – філософії загального управління якістю. Головна ідея концепції полягає в
тому, що ефективне управління підприємством
можливо, якщо організація буде працювати не
тільки над якістю продукції, але і над якістю роботи в цілому, включаючи роботу персоналу.
Причому весь персонал повинен бути залучений
до роботи з підвищення якості, а для цього необхідно спочатку сформувати ідеологічний фундамент. Постійне паралельне удосконалення трьох
складових: якості продукції, якості організації
процесів і рівня кваліфікації персоналу, – дає змогу досягти більш швидкого й ефективного розвитку бізнесу. Якість визначається такими категоріями, як ступінь реалізації вимог клієнтів, зростання
фінансових показників компанії і підвищення
задоволеності службовців компанії своєю роботою. Total Quality Management (TQM) включає два
механізми: перший – контроль якості – підтримує необхідний рівень якості і полягає в наданні
компанією певних гарантій, що дають клієнтові
впевненість у якості певного товару або послуги.
Другий – підвищення якості – припускає, що рівень якості необхідно не тільки підтримувати, але
і підвищувати, відповідно піднімаючи і рівень гарантій. Два механізми дають змогу постійно вдосконалювати, розвивати бізнес22.
Також Українською асоціацією якості та
Українським союзом промисловців у тому ж
1996 р. було запроваджено модель управління якістю, запропоновану ЕFQМ (European
Foundation for Quality Management). Вона передбачає структуровані критерії управління якістю,
які можуть використовуватись для ефективного
удосконалення діяльності будь-якої компанії.
Методика ЕFQМ використовується під час проведення конкурсу на присудження Європейської
Премії Якості. Одним з головних завдань ЕFQМ
є сприяння компаніям для задоволення потреб
клієнтів, задоволення потреб персоналу, впливу на суспільство. Модель базується на таких
принципах: підвищення кваліфікації персоналу,
постійне удосконалення і новаторство, взаємна
відповідальність, розподіл результатів23.

Отже, обидві активності спираються на підходи до управління організацією, що спрямовані як
на задоволення вимог споживача, так і на отримання вигоди членами організації та усвідомлення нею своєї соціальної відповідальності перед
суспільством, сприяючи його сталому розвитку.
Аналізуючи діяльність УАДЯ та УСПП у процесі розроблення документно-інформаційного
забезпечення соціальної відповідальності компаній, Л. Смолій дійшла висновку, що поступово
соціальна відповідальність бізнесу формально
стала одним із головних напрямів соціалізації
українського суспільства та засобом, який може
сприяти розв’язанню низки соціально-економічних проблем24.
У 2011 р. було визначено рейтинг соціально
відповідальних компаній України. Обнадійливим
є те, що, незважаючи на загальне скорочення бюджетів на соціальні та благодійні програми, СВБ
в Україні не тільки не загубилась у стратегії збереження бізнесу, але й дістала дальшого розвитку. Про це свідчать результати рейтингу рівня
відкритості й системності компаній у сфері СВБ
у 2010 й у 2011 рр. Усього у 2011 р. було оцінено
39 компаній (у 2010 р. – 43 компанії) із близько
1,2 млн., що діяли на території України. Рейтинг
складався на основі аналізу анкет компаній і публічних соціальних звітів, а також незалежних
оцінок експертів – членів експертної ради. Оцінка
передбачала використання інтегрованого методу
й системного аналізу рівня відкритості інформації, а також діяльності компаній у сфері СВБ
(взаємодії з усіма заінтересованими сторонами) і
виражалася підсумковим баловим показником25.
У 2019 р. також проводилося подібне дослідження і його результати показали, що в Україні діє
ТОП-20 компаній, соціальна відповідальність у
роботі яких спирається на європейські зразки, а
працівники дотримуються ключових засад міжнародних угод щодо СВБ26.
Із 2006 р. в Україні існує місцева мережа
Глобального договору ООН, що об’єднує понад
160 учасників – від великих міжнародних та
українських компаній до середніх і малих підприємств, а також неурядових організацій, академічних установ, бізнес-асоціацій тощо. Основою
Глобального договору є 10 принципів у сферах
прав людини, трудових відносин, навколишнього
природного середовища та протидії корупції, що
становлять своєрідний кодекс етичної корпоративної поведінки і дотримання яких є обов’язковим для учасників. За перші 10 років існування
до ініціативи приєдналися понад 8000 компаній
та інших організацій з більш ніж 130 країн27.
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Глобальний Договір є ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній відповідальності
бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем глобалізації та створення більш стабільної та всеохоплюючої економіки. Нині існує більше ніж 3800 компаній, що
стали учасниками Глобального Договору, та
47 національних мереж Глобального Договору.
Глобальний Договір відстоює принципи соціальної відповідальності бізнесу з особливою
увагою, спрямованою на досягнення цілей ООН
у 4 основних сферах, зокрема, прав людини;
трудових відносин; навколишнього середовища
та боротьби з корупцією. Глобальний Договір
є добровільною ініціативою, що діє за структурою мережі. Учасники Глобального Договору та
його мережі демонструють прогрес у покращенні бізнес-практик, оприлюднюючи та публікуючи результати та так званий «звіт про прогрес»
у щорічних фінансових звітах або аналогічних
корпоративних звітах28.
Глобальний Договір охоплює усі відповідні громадські сили: уряд, компанії, працівників, громадські організації та ООН. Ініціативу
Глобального договору запропонував Генеральний
секретар ООН Кофі Аннан під час Всесвітнього
економічного форуму в 1999 р. Світових лідерів
бізнесу було запрошено приєднатися до глобальної ініціативи – Глобального договору, що об’єднав би компанії з агентствами ООН, трудовими
та громадськими організаціями задля підтримки
десяти універсальних принципів у сферах прав
людини, стандартів праці, охорони навколишнього середовища та протидії корупції.
Із листопада 2007 р. Україна приєдналася
до роботи міжнародної групи експертів з питань розробки проєкту міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності» шляхом відбору експертів та
створення Національного дзеркального комітету. Навесні 2010 р. цей стандарт було прийнято
міжнародною спільнотою. Стандарт ISO 26000
є керівництвом щодо принципів, що покладені
в основу соціальної відповідальності, основних
питань соціальної відповідальності, а також способів інтеграції соціально відповідальної поведінки у стратегії, практику і процеси діяльності
організації. Стандарт ISO 26000 є добровільним,
він не містить жодних вимог і не розглядається
як стандарт, що підлягає обов’язковій сертифікації. Органи державної влади не можуть змушувати його виконувати, і навряд чи він набуде
значної популярності серед компаній України
найближчим часом. У цьому документі чітко ви-
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значаються концепції, терміни та дефініції соціальної відповідальності; передумови, тенденції,
характеристики соціальної відповідальності;
принципи та практики соціальної відповідальності; основні теми та проблеми соціальної відповідальності; інтеграція, впровадження, розповсюдження соціально відповідальної поведінки в
самій організації та в рамках її впливу; ідентифікація зацікавлених сторін і взаємодія з ними;
обмін інформацією з обов’язків та результатів у
сфер і соціальної відповідальності29.
Україна приєдналася до реалізації Цілей сталого розвитку, які визначені у підсумковому документі «Перетворення нашого світу: порядок
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року»,
прийнятому в 2015 р. на Генеральній асамблеї
ООН. У зазначеному документі визнано роль
усіх суб’єктів господарської діяльності (від мікропідприємств та кооперативів до багатонаціональних підприємств) у забезпеченні сталого
розвитку кожної держави та закликано підприємців задіяти їх творчий та інноваційний потенціал
для розв’язання завдань сталого розвитку.
У 2017 р. Україна приєдналася до Декларації
ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) про міжнародні інвестиції та
багатонаціональні підприємства. Невід’ємною
частиною Декларації ОЕСР є Керівні принципи
щодо відповідального ведення бізнесу. Керівні
принципи ОЕСР визначають принципи добровільної дії та стандарти відповідальної ділової
поведінки відповідно до законодавства і є визнаними у світі30.
Незважаючи на вищезазначене, зауважимо,
що українські компанії значно відстають від міжнародних на шляху впровадження політики СВБ.
І причин цьому є декілька. Насамперед, відсутність законодавчого забезпечення формування
та розвитку соціальної діяльності компаній; недостатньо зважена державна політика партнерства із бізнесом; брак із боку держави реального
стимулювання соціальної відповідальності бізнесу; недовіра до основних інститутів держави,
а також слабка забезпеченість інформування суспільства щодо перспектив та необхідності дотримання компаніями СВБ.
Із-поміж більшості українських підприємців
усе ще домінує економізм, який залишає феномену соціальної відповідальності місце на периферії суспільної свідомості, виводячи на перший
план гіпертрофований егоїзм, прагнення наживи
за будь-яку ціну, що є однією з відмітних характеристик багатьох вітчизняних підприємців і
топ-менеджерів. А це згодом призводить до по-
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ширення неформальних, тіньових економічних
відносин та погіршення конкурентоспроможності українських компаній на світовому ринку31.
Таким чином, можемо стверджувати, що сучасний стан упровадження СВБ в Україні відбувається повільно, із запізненням та підтверджує
факт, що партнерські відносини в нашій країні
розвиваються в набагато складніших умовах
порівняно з розвинутими європейськими країнами. Тому потрібен пошук оптимальних моделей соціальної відповідальності, прийнятний
для наших умов. Незважаючи на те, що на формування СВБ в Україні впливають численні вітчизняні та міжнародні законодавчо-нормативні
документи, її становлення та застосування відбуваються надто повільно. Держава не надає
належної підтримки цьому процесові та зводить
його до мінімуму. Включення Українських компаній до міжнародних та європейських проєктів відбувається не системно, а скоріше нагадує
хаотичний рух. Тому гостро стоїть потреба державного регулювання процесу впровадження
СВБ Україні.
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The article considers the concept of social responsibility of business and shows the history of its implementation
in Ukraine. The aspects of documentary and information support of the social responsibility of Ukrainian companies
are analyzed, the key regulatory and legal documents that ensure the development of this process are identified. The
main problems on the way of implementation of the generally accepted European and International Standards of social
responsibility in Ukraine are identified.
Keywords: social responsibility of business, document, information, company, support.
В статье рассмотрено понятие социальной ответственности бизнеса и показана история ее внедрения в
Украине. Проанализированы аспекты документо-информационного обеспечения социальной ответственности
украинских компаний, выделены ключевые нормативно-правовые документы, обеспечивающие развитие этого
процесса. Определены главные проблемы на пути внедрения общепринятых европейских и международных
стандартов социальной ответственности в Украине.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, документ, информация, компания, обеспечение.
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УКРАЇНСЬКІ ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ
ЄВРЕЙСЬКИХ МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИХ МІГРАЦІЙ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ
ХХ СТОЛІТТЯ
В статті представлено аналіз українських дореволюційних періодичних видань, які висвітлювали проблеми
єврейських міжконтинентальних міграцій періоду кінця ХІХ – початку ХХ століття. Газети: «Рада», «Утро»,
«Киевлянин» є цінним інформаційним джерелом, яке надає уявлення про масштаби, характер, напрямки, причини та наслідки єврейських міграцій. Зазначені видання вперше стали об’єктом дослідження в якості джерела
з історії єврейських міжконтинентальних міграцій.
Ключові слова: періодичні видання, євреї, міграція.

Для української історичної науки проблема
студіювання єврейських міжконтинентальних
міграцій кінця ХІХ – початку ХХ століття є достатньо новою та мало вивченою. Осторонь уваги науковців лишились не тільки питання реконструкції історичних подій, але й аналіз джерельної
бази, який допомагає відновити досліджувану
суспільно-історичну реальність. Важливу групу
джерел, в даному контексті, становлять матеріали центральних та регіональних періодичних
видань, які виходили друком в межах України
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У цей період
видавалася різноманітна преса – офіційні видання російських міністерств, місцеві губернські і
повітові газети, тогочасні єврейські російськомовні часописи, що друкувались єврейськими
громадськими організаціями. Зазначені категорії
достатньо ґрунтовно вивчені закордонними науковцями: Т. Захра, Дж. Рутер, Обра Н. Ньюман,
Николас Дж. Еванс, Дж. Грехам Сміт,
Шауль В. Ізров, Г. Елрой, Дж. Джордан, Л. Лев,
Дж. Шльор, Ю. Шнайдавінд, Джон Д. Клер,
А. І. Хаєша, Я. Шпітцер та ін.
Проте, українські періодичні видання, особливо україномовні, які є надзвичайно цінними
та інформаційно насиченими, ще жодного разу
не ставали об’єктом спеціального дослідження
в якості джерела з історії єврейських міжконтинентальних міграцій впродовж 1882–1903 рр.
(перша хвиля) та 1904–1914 рр. (друга хвиля). Їх
важливість полягає в наступному: зазначені матеріали висвітлюють реальні факти та події, які
супроводжували процес масового виїзду єврейського населення з території України. При цьому,
згідно статистичних даних, більшість європей-

ського єврейства виїздила саме з українських
земель, значна частина яких становила собою,
по суті, майже всю «Смугу осілості» і була густо
заселена євреями. Українські газети та журнали
доповнюють періодичні видання, що виходили
за кошти видавців євреїв та офіційні російські
видання, дозволяють розглядати проблему еміграції єврейського населення за кордон комплексно, уникаючи тенденційності та однобокості.
Частково вирішенню проблеми вивчення
української періодичної дореволюційної преси в якості джерела з історії єврейських міграцій торкаються й вітчизняні дослідники. Так,
В. А. Погромський розглядає в своїх роботах
питання виїзду єврейського населення з території України до Аргентини, докладно аналізуючи,
при цьому, весь комплекс джерел, пов’язаних
із ним1. В. О. Доценко подає аналіз періодичних матеріалів, в контексті вивчення проблеми
єврейського громадського руху в Україні в другій половині ХІХ – початку ХХ ст., неодмінною
складовою якого були сіоністські організації,
та пов’язана з їх діяльністю еміграція юдеїв до
Палестини2. Вчений характеризує: періодичну
пресу, що видавалася єврейськими громадськими організаціями (щотижнева газета «Восход»,
щомісячний журнал «Маккабі», двотижневий
журнал «Молодая Іудея», видання «Заря»), бюлетені місцевих сіоністських організацій та
партій («Бюлетень Палестинського еміграційного бюро», «Известия Екатеринославского районного комитета сионистской организации»,
журнал «Юний Ізраїль» Єлисаветградського
© Маріанна Ласінська, 2019
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єврейського загально учнівського клубу, херсонська газета «Єврейське слово», одноденна газета
Одеського міського комітету сіоністської організації «Палестина євреям»), тощо. В своїй статті
«Політика США, щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами
преси Херсонської та Бессарабської губерній»
дослідниця І. Сидун робить аналіз періодичних видань Південної України («Одесского вестника», «Бессарабского вестника» и «Южного
обозрения»), здебільшого змальовуючи в якості
українського населення, що виїздило за межі
Російської імперії євреїв емігруючих до США,
та особливості, які супроводжували міграційний
процес, висвітлені в пресі3.
Відповідно до визначеної проблеми нами було
поставлено основне дослідницьке завдання – проаналізувати українські дореволюційні періодичні
видання (газети: «Рада», «Утро», «Киевлянин»),
що розкривають сутність єврейських міжконтинентальних міграцій наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Виявити їх інформативний
потенціал щодо встановлення причин, характеру,
напрямків, кількісних показників та соціального
складу міграційних хвиль. Окреслити специфіку
українських періодичних видань, визначивши їх
відмінність від офіційних російських імперських
джерел у висвітленні питання єврейських міграцій. Охарактеризувати періодичні матеріали,
визначивши їх склад та особливості створення.
Порівняти інформацію періодичних видань з інформацією комплексу історіографічних, описово-статистичних та архівних джерел. З’ясувати
ступінь достовірності публікацій в українській
дореволюційній періодиці.
На сторінках щоденної україномовної громадсько-політичної, економічної і літературної газети «Рада», яка мала ліберальне спрямування та
виходила в Києві з 1906 по 1914 рік, в якості продовження газети «Громадська думка», закритої
за наказом російського уряду, зустрічаємо цілу
низку публікацій присвячених гострому соціальному питанню – масовому виїзду єврейського населення України за кордон.
Випуск газети за 12 січня 1907 р. містить інформацію про статистичні дані кількості єврейського населення в Польщі та зростаючу кількість
емігруючих серед нього. Так, дані Варшавського
статистичного комітету виглядають наступним чином. Загальна кількість населення підросійської Польщі до 1 січня 1906 р. становила
11370444 особи, серед яких: католиків – 8644150
осіб, або 76,02%, євреїв – 1685119 (14,38%),
протестантів – 603419 (5,31%), православних –
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486948 (4,28%), представників інших віросповідань – 822 (0,01%). На одній квадратній версті
проживало 104,8 осіб. Найщільніше заселеною
була Петроковська губернія (162,8), найменше –
Сувальська (57,2). Впродовж 1906 р. кількість
населення зростала значно повільніше, в порівнянні з попередніми роками. Звичайний відсоток
річного приросту населення у 1890–1905 рр. становив 2,1%, а в 1906 р. – всього 0,5%, тобто кількість населення зросла на 58000 осіб, на відміну
від 230000 у попередні роки. Основною причиною цього явища дослідники називають еміграцію, викликану революційним рухом. При цьому
зазначають, що в двох губерніях – Сувальській і
Пдоцькій – приросту населення не було взагалі, і
його кількість навіть зменшилась4.
14 січня 1907 р. на сторінках газети «Рада» знаходимо інформацію про діяльність Центрального
комітету єврейської організації «сіоністів», який
видав відозву до євреїв-виборщиків про необхідність відстоювання загально-демократичних
вимог, політичної волі та конституційного парламенту. Там само зазначається, що за останній
час зі «Смуги осілості» все зростає єврейська
еміграція. Протягом жовтень-грудня 1906 р. емігрувала значна кількість євреїв з Одеси, Києва,
Житомира та ін. Всього виїхало до 63000 осіб5.
У березні 1907 р. кореспонденти видання
повідомляли про початок масової еміграції з
Миргороду Полтавської губернії, зазначаючи, що
«проводи переселенців справляють гнітюче враження»6. У номері газети за 30 вересня 1907 р. на
сторінці 3 під заголовком «По Україні» містяться
наступні відомості про причини еміграції юдеїв:
«З Херсонщини. Еміграція з Одеси. Всі страхіття, бійки та насильства, що безупинно майже відбуваються в Одесі, знов примусили силу євреїв
емігрувати за кордон. В одеське єврейське інформаційне бюро для емігрантів тепер щодня десятки сімей приходять і просять всяких оправок про
еміграцію. Багато просто на волю Божу кидають
свої справи, з яких тільки і жили досі, і поспішають швидше залишити межі Росії. Хвиля вимушеної еміграції захопила тепер в Одесі зовсім
нові контингенти людей, бо виїздять навіть такі
сім’ї, що зовсім не мають в Америці ніяких знайомих чи родичів і які до самих останніх часів ніколи не думали про переселення кудись за океан.
Головним чином емігрують з Одеси в Північну
Америку – більше всього через Нью-Йорк»7.
Випуск газети «Рада» за 13 травня 1907 р., так
само, звертає увагу на той факт, що дуже багато євреїв покидає Російську імперію. Через це
Центральний комітет єврейського переселен-
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ського товариства подав прохання до міністерства внутрішніх справ, щоб воно зменшило ціну
на отримання закордонних паспортів та зменшило бюрократичні перепони, що до можливості отримати вказаний документ8. На сторінках
«Ради» за 15 травня 1907 р. знаходимо інформацію про прояви антисемітизму серед населення
України. Чиновник Ковалевський, призначений
інспектором друкарень в Києві, відмовився надавати дозвіл для продажу брошури Коваленка під
назвою «Чим шкодять нам євреї», погрожуючи
йому цензурою, але брошури не були конфісковані у власника, який так і не зрозумів обурення
Ковалевського9.
Про обставини масового переселення євреїв
з Європи та Російської імперії до США, і ситуацію, яка склалася у зв’язку з цим в самій Америці
повідомляє випуск газети «Рада» за 31 жовтня
1907 р. Так, у Вільно було представлено реферат
Черніхова про еміграцію євреїв. Черніхов повідомляв, що число євреїв-емігрантів з Європи доходило до 1 млн. осіб щорічно; з Російської імперії
(особливо за 1906 р.) виїжджало до 600000 євреїв, щороку. Більшість євреїв їхали без грошей і
через це їх не пускали на американський берег,
а ті, хто все ж таки отримував дозвіл зійти, через
свою бідність не могли як слід там облаштуватися. Черніхов зазначав: «євреї нікому в Америці
не потрібні. На анкету, зроблену для того, щоб
довідатись, чи бажані вони в Америці, – не було
ні одної одповіді за єврея. Еміграція в Америку
призводить до того, що євреї опиняються там у
руках капіталізму. Серед американських кравців
та шевців євреїв 60%, нерідко доводиться вертатись у Росію в старі гнізда та бідувати ще дужче,
ніж бідували вони перед мандрівкою»10.
В статті під назвою «Еміграція в Америку у
Київщині» від 9 листопада 1907 р. поряд з причинами масового виїзду населення з українських
земель за кордон наводяться дані про участь єврейських агентів в якості агітаторів: «Селяни здебільшого не знають того, що вони мають право
їхати, куди собі захотять, чи то по своїй державі,
чи за кордон. Більш же свідомих селян лякають
численні клопоти та видатки, котрі доводиться
одбути доки достукаєшся закордонного паспорта... Через це емігранти часто їдуть в Америку
крадькома, без всяких паспортів, або за допомогою різних агентів, переважно євреїв і приватних
єврейських контор в Рівно та Брест-Литовському.
Останні за те, що справлять закордонного паспорта, відправлять емігранта до Америки і прохарчують його в дорозі, беруть плату 100–200 карб.,
з чоловіка»11.

У номері від 15 листопада 1907 р. наводилися
статистичні данні про кількісний та національний
склад, стан освіченості іммігрантів зі «старого
світу», які прибували до США. Зокрема, у 1907 р
до Сполучених Штатів прибуло 294061 італійців, серед них 123544 неписьменних; євреїв –
149182 осіб, з них 31885 неписьменних; поляків
– 138033, неписьменних – 49842; німців – 92936,
неписьменних – 5310; скандинавів – 53126, неписьменних – 475; англійців – 51126, неписьменних – 536; угорців – 50071, неписьменних – 5770;
хорватів та словенців – 47826, неписьменних –
16721; греків – 46273, неписьменних – 13883;
ірландців – 33705, неписьменних – 713; українців – 24031, неписьменних – 12930 тощо. У
процентному співвідношенні така статистика
виглядала так: на кожні 100 осіб неграмотних
припадало 55 греків, 54 українця, 50 сербів і болгар, 46,6 росіян, 34,3 хорватів і словенців, 33,7
поляків, 21,3 євреїв, 14 угорців, 6 німців тощо.
Наведені дані хоча й не претендують на точність,
але демонструють більш високий відсоток освіченості серед єврейського населення Російської
імперії у порівнянні з українцями та росіянами,
що робило їх більш конкурентоспроможними на
ринку праці при переселені12.
Статистичні відомості від 16 грудня 1907 р.,
опубліковані на сторінках газети «Рада» подають
наступну картину єврейських міграцій за даними
інформаційного бюро: за перше півріччя 1907 р.
з Росії виїхало через Бремен, Гамбург, Антверпен
80421 осіб. Більшість – емігранти-євреї. За цей
самий час через порт Ганге (Фінляндія) виїхало з Росії 11611 осіб, серед яких 2411 євреїв.
Кореспонденти цього бюро повідомляли, що
еміграційні настрої захопили всі прошарки єврейського населення, як бідних, так і заможних.
З кожної сотні переселенців 34 особи виїздило
через погроми, або ж через те, що боялося погромів13. А дані, опубліковані 29 березня 1908 р.,
повідомляли, що згідно відомостей «Еврейских
Известий» у лютому 1908 р. до Нью-Йорку прибуло 3685 єврейських емігрантів, з яких 2843 особи – євреї з Російської імперії14. 29 грудня 1907 р.
повідомлялося про те, що еміграція євреїв з
Поділля з кожним роком усе збільшується. За
останні три роки, як показали статистичні дані,
Поділля залишили понад 700 єврейських сімей15.
В випуску газети «Рада» від 12 лютого 1908 р.
йшлося про еміграцію населення з Російської
імперії до Данії. За соціальним становищем емігранти переважно були робітниками обох статей
з центральних російських губерній. Робітники
виїздили через Ригу та Віндаву, через зростання
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попиту на російських робітників за кордоном.
Деякі пароплавні товариства запускали щотижневі рейси, спеціально призначені для вивезення
робітників за кордон16. Номер газети за 22 березня 1908 р. повідомляв, що до Риги у великій
кількості почали прибувати емігранти з різних
губерній, здебільшого фабричних робітників, які
їхали до Америки та Бразилії. Серед емігрантів
переважали євреї. Відсоток євреїв від загального числа емігрантів, які звертались до ризького
інформаційного єврейського бюро для емігрантів, визначений як «доволі високий», беручи до
уваги, що емігранти не звикли звертатися до інформаційних бюро і що діяльність такого бюро в
Ризі розпочалася незадовго до публікації статті17.
У випуску газети від 20 січня 1910 р. повідомлялося про вирішення питання із закордонними
паспортами. Нарада уряду про єврейську еміграцію висловилася за відміну утисків по видачі закордонних паспортів і сплати за документ
замість 25 карбованців, лише 25 копійок тими,
хто буде їхати через Лібаву на російських пароплавах. Представник єврейського колонізаційного
товариства Гордон виявив тяжке становище євреїв «Смуги осілості» і запропонував понизити
плату за паспорти і тим, хто буде емігрувати не
тільки морем, а й суходолом. Товариш міністра
Мілєр заявив, що уряд погоджується з Гордоном,
але гадає, що це нашкодить інтересам морського
відомства18.
Статистичні дані наведені в номері газети «Рада» за 18 травня 1908 р. інформували:
«Єврейська еміграція з Росії щороку стає більшою. 1899 року виїхало з Росії до Америки
60982 чоловіка; в цьому числі емігрантів самих
євреїв було – 24275 особи; 1900 року – 90787 осіб
і євреїв серед них – 37060 осіб; 1903 року – 136039
особи і євреїв – 47689; 1906 року – 215665 чоловіка і євреїв у цьому числі – 125234 душі. Виходить,
що за 8 років число емігрантів-євреїв збільшилося втроє. Виїхало за цей час усіх євреїв – 479647
душ, а всіх емігрантів було – 1025896 чоловіка»19.
16 червня 1908 р. на сторінках газети «Рада»
було опубліковане повідомлення про те, що
12 червня 1908 р. Монархічний з’їзд в Одесі постановив клопотати про відкриття загальноросійського центрального банку дрібного кредиту
та про розробку і впровадження заходів проти
євреїв, що агітують між селянами за еміграцію
в Америку20.
Випуск за 5 травня 1909 р. повідомляв про
чергові утиски євреї з боку уряду та прояви антисемітизму. Так, у Боярці, напередодні виходу
номеру газети «Рада», було розвішано оповістки
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од поліції про те, що, з наказу міністерства внутрішніх справ, євреям, які не мають права жити
скрізь без будь-яких обмежень, не дозволено
було в 1909 р. жити на дачах. Дана повістка дуже
стурбувала боярську людність, як самих дачників-євреїв, так і власників дач. Причиною цьому
стало те, що де-хто з них винайняв дачі ще взимку, тоді ж були укладені відповідні контракти і
внесені передплати. Зазначений наказ поліції нищив всі такі справи не на користь, і власникам
дач і євреям-орендарям. З цього приводу до київського губернатора було надіслано від боярських
власників дач депутацію з проханням, клопотати
перед міністром внутрішніх справ про те, щоб
заборону євреям селитися в дачних місцевостях було скасовано, бо через неї великі матеріальні збитки понесли саме власники дач. Серед
боярських орендодавців нараховувалося багато
чорносотенців, котрі вперто обстоювали антисемітські позиції не пускати «жидів» в Боярку.
Але за результатами наказу, який було підписано
на виконання їх вимог, вони змінили свої реляції і просили, щоб немилих їм євреїв з Боярки не
виселяли. Подібні ситуації ще дужче спонукали
євреїв переїздити за кордон. То ж не дивно, що
там само знаходимо інформацію про ситуацію в
Монастирищі, Липовецького повіту, з яких виїхала група ремісників до Америки. Крім євреїв
мало не щодня до Америку виїздили і селяни на
заробітки. Виїздили з Монастирища і до Канади.
Хоча «Єврейська колонізаційна організація»
(ЄКО) призначила в Монастирищі свого уповноваженого агента, але емігранти чомусь не мали
контакту з ним і виїздили навмання21.
Стаття з назвою «Українці в Аргентині» опублікована 2 лютого 1910 р. містить спостереження власного кореспондента газети «Рада» про
обставини переселення до Аргентини. Також,
він подає своє суб’єктивне бачення участі євреїв в міграційних процесах, оздоблене притаманним для імперського суспільства антисемітизмом: «Тепер взагалі величезна еміграція до
Аргентини. Емігрують в більшості наші селяни,
поляки, литвини і євреї. Увесь цей народ робочий, винесений з Росії через економічні обставини, окрім хіба євреїв, з котрих принаймні 50 відсотків аферистів. На одному кораблі зо мною
їхало до Буенос-Айресу троє таких «добродіїв»,
а з ними більше, як пів сотні... повій. В БуеносАйресі на цей крам великий попит…»22. Питання
участі жінок в міграційних процесах кінця ХІХ –
початку ХХ століття та проблеми сексуальної
експлуатації докладно розглядає у своїх роботах
професор Т. Захра.
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В номері від 27 серпня 1910 р. повідомляється, що виїзд євреїв з Поділля до Америки і
Сирії впродовж 1910 р. набув величезних розмірів. Особливо багато юдеїв виїжджало у вказаний період з Проскурівського, Вінницького,
Брацлавського, Кам’янецького та Могильовського
повітів. За 3–4 місяці до виходу статті друком
лише через пункт пропуску Волочиськ за кордон
виїхало понад 5–6 тисяч осіб23.
Велика стаття під назвою «Переселення чи
тимчасова еміграція?» опублікована 22 квітня
1911 р. була присвячена низці питань, пов’язаних
з виїздом євреїв за кордон. В Україні спостерігався потужний переселенський рух. Емігранти
сотнями й тисячами покидали місця проживання і переїздили за океан. Достатньо новим явищем названа еміграція в Америку на заробітки.
До того ж з російської України хлібороби переселялись в Америку одиницями й тільки навесні
1911 р. еміграція набула досить широкого розмаху. Звістки про еміграцію хліборобів до США
надходили з Київщини, Волині, Чернігівщини. З
містечка Монастирища, на Київщині, до редакції газети «Рада» надійшли відомості про те, що
«помічається жвава еміграція селян в Америку».
З села Сичівки, Старокостянтинівського повіту, на Волині, писали докладніше: «З перемін,
що стались у нас за останній рік, треба зазначити мандрування наших селян на заробітки в
Америку. Дорогу туди показано ще в 1908 році,
коли один наш парубок поїхав в Америку. Йому
там пощастило й він кожного півроку присилав
батькові 150–200 карб. Минулого року весною
поїхали до нього ще 15 парубків. Наслідки були
непогані… До цього часу з Вороніжа переселилось в Америку тільки скільки євреїв. Наведені
звістки наводять на деякі дуже серйозні думки. Розуміється, еміграція наших хліборобів в
Америку, як бачимо, ще не набрала таких широких розмірів, щоб з нею треба було рахуватись…
Але маємо підстави гадати, що з кожним дальшим роком еміграція в Америку все вростатиме.
Отже необхідно тепер обміркувати це питання
з погляду як національних, так і економічних
інтересів нашого народу. Переселення взагалі
свідчить про занепад матеріальної культури в тій
країні, з якої люде виселяються… Переселення
забирає найбільш енергійну й повну сил частину
населення, а на місці населення з кожним роком
стає все біднішим на робочу силу. Це ми бачимо на прикладі українських губерній, де процент
старих людей і жінок за останні роки збільшився», – скаржилися автори статті24. Підсумовуючи,
автори попереджали емігрантів про те, що руша-

ти до США не треба навмання, спродуючи все
майно в Україні, і навіть тимчасова еміграція
нічого корисного громадянам принести не може.
Поступово рубрика «Еміграція євреїв» стала
традиційною для газети «Рада», як і регулярна
публікація статистичних даних про виїжджаючих за кордон. Так, 17 червня 1911 р. було подано інформацію, що 16 червня 1911 р. єврейське
еміграційне товариство в Києві відправило з
Берліну до Гальвестону 53-ю партію єврейських
емігрантів, що нараховувала 159 осіб. Після цього було відкрито запис до 54-ї партії, яка вирушила з Росії 7 липня 1911 р.25. Від 8 жовтня 1911 р.
номер газети «Рада» містив наступні відомості
про євреїв-переселенців. По-перше, в черговий
раз робився акцент на тому, що до київського
університету не прийняли 300 євреїв, при наявності 364 вільних місць. По-друге, знову зустрічаємо повідомлення, що з Бремена виїхала до
Гальвестону 58-а партія єврейських емігрантів
з 66 осіб. Партію цю традиційно відправило єврейське еміграційне товариство і відкрило запис
на 59-у партію, яка вирушила 27 жовтня 1911 р.26.
В номері від 25 червня 1911 р. було опубліковано повідомлення в рубриці «Про еміграцію»,
в якому будо зазначено, що департамент поліції,
спеціальним циркуляром за № 13222, повідомив
губернаторів і градоначальників всієї держави,
а також варшавського обер-поліцмейстера, що
спираючись на існуючі міжнародні поштові умови, головне управління пошт і телеграфів звернулося до закордонних поштових інституцій з
проханням, не пересилати в Росію листів, бандеролей і плакатів різних американських еміграційних контор, в яких ці контори заохочують
робітників емігрувати до США, оскільки така
еміграція призводить тільки до знущання і експлуатації робітників-емігрантів. Справді, спочатку надходження еміграційних листівок припинилось, але трохи згодом відновилося знову. Тому,
головне управління пошт і телеграфів сприяло
ретельному огляду всієї кореспонденції з-за кордону на предмет рекламних брошур та запрошень. Переконавшись, що дійсно пересилаються
еміграційні папери, їх або повертали відправникові, або знищували, у випадку коли вони не
представляли особливої цінності. Повідомляючи
про вжиті заходи, департамент поліції пропонував губернаторам, градоначальникам і варшавському обер-поліцмейстеру також стежити за листами з відозвами про еміграцію, щоб припинити
їх розповсюдження наведеним вище способом.
Копію згаданого циркуляра департаменту поліції
дістали всі начальники поліції на Київщині27.
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З випуску від 8 квітня 1912 р. отримуємо інформацію про справу Бейліса, як черговий прояв
антисемітизму в тогочасному суспільстві та наявність транзитного пункту в Кременчуці, куди приїжджали з містечок та сіл численні євреї-емігранти, що переселялися до Америки. В Кременчуці
вони пересідали на Лібаво-Роменську залізницю
для подальшого виїзду за кордон28.
В номері від 25 серпня 1913 р. містяться
невеличкі повідомлення стосовно єврейського населення. Так, 21 серпня 1913 р. з Бремена
у Гальвестон виїхала 86-а партія єврейських
емігрантів в кількості 126 осіб, відправлена
Київським еміграційним товариством. Тут же
зазначалося, що 24 серпня 1913 р. відбулося засідання правління Київського університету в
справі зарахування євреїв. Всього було вирішено
прийняти на навчання 23 євреї. Жеребки тягнув
ректор Цитович. Всього від євреїв було подано
494 прохань. Такий малий відсоток єврейської
молоді, яка мала змогу отримати вищу освіту в
Російській імперії ще дужче спонукав її до еміграції за кордон29. 12 вересня 1913 р. зустрічаємо
повідомлення, що за 8 місяців 1913 р. Київське
єврейське товариство відправило до Америки
2187 емігрантів-євреїв30.
Такий перелік питань, стосовних міжконтинентальних єврейських міграцій розглядався кореспондентами на сторінках газети «Рада» впродовж 1907–1914 рр.
Переселенню юдеїв за кордон присвячували свої нариси співробітники газет «Утро» та
«Киевлянин» (приватна газета консервативно-монархічного-москвофільського спрямування, що виходила в Києві російською мовою у
1864–1919 рр. і була однією з найвпливовіших
газет на українських землях).
У номері газети «Утро», надрукованому
17 липня 1907 р. знаходимо інформацію про еміграцію євреїв. За повідомленнями єврейського
колонізаційного товариства, еміграція євреїв із
Росії у 1906 р. набула надзвичайної сили. Тільки
до міст США переселилося 186089 емігрантів. До Канади переїхало понад 9000 осіб. До
Аргентини емігрувало 13500 євреїв. Еміграція
була настільки масштабною, що суспільство не в
змозі її контролювати та регулювати31.
27 квітня 1908 р. на сторінках газети «Утро»
було опубліковано промову військового міністра
проголошену на 7 засіданні Державної думи від
25 квітня 1908 р., де величезна увага була приділена питанням антисемітизму в російській армії,
питанням несення військової повинності єврейським населенням в Російській імперії та інших
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європейських державах, а також, питанню масового виїзду євреїв за кордон, в контексті військових призовів32.
Стаття із назвою «Молода Туреччина та сіоністський рух» 15 серпня 1908 р. була опублікована на сторінках газети «Утро». Публікацію
було присвячено номеру сіоністського офіціозу
«Jüdische Zeitung», котрий видавався німецькою мовою у Відні та розмістив женевське інтерв’ю сіоністського діяча і журналіста доктора
Пасманіка з младотурецькими діячами. Автор
статті в газеті «Утро» вважав таку тематику цікавою читачам видання, через те, що Росія зосередила в собі найбільшу кількість єврейського народу і єврейське питання у всій його складності
найбільш гостро в ній виражалося. Виходячи із
цього бачення, він навів це інтерв’ю повністю.
«Як відомо, – цитував автор Пасманіка, – младотурецькі емігранти мали раніше свою центральну квартиру в Парижі. Тепер вони поверталися
на батьківщину і майже всі проїздом залишалися
на кілька днів в Женеві. Завдяки люб’язності турецького консула в Женеві, який виявляв завжди
жвавий інтерес до сіоністського руху, Пасманіку
випала нагода в тривалій бесіді дізнатися думки авторитетних діячів младотурецької партії.
Він передав тільки частину розмов і ручався за
точність викладеного. «Як ставитеся ви до сіонізму?» запитав Пасманік одного з турків, котрого йому представили, як журналіста і майбутнього парламентарія. «Так, що ви розумієте
тепер під сіонізмом?». На що отримав відповідь:
«Німецькою я не читаю, а тільки турецькою і
французькою; тому я не знайомий з протоколами ваших конгресів. Але я все читав, що було
написано про сіонізм французькою, особливо в
«Echo Sioniste», поки цей орган виходив. Так я
та мої друзі вивели резюме, що таке «сіонізм».
В залежності від часу та місця це поняття дуже
змінювалося. Якщо сіонізм значить стремління
до самостійної єврейської держави, то ми цього
ніколи не допустімо. Перший пункт нашої програми відноситься до неподільності Турецької
імперії. Означає сіонізм заселення Палестини євреями і утворення єврейської більшості в країні,
то ми абсолютно нічого не маємо проти цього.
Турки вже століттями живуть з євреями в приязних стосунках та вважають їх найнадійнішими
союзниками. З усіх іммігрантів євреї нам найбільш бажані. Вони потребують країни і свободи,
ми – людей, які Туреччину прагнуть не ослабити,
а укріпити, тому ми підходимо один-одному, як
найкраще. Але не вимагайте від нас відділення
Палестини. З цим ми не погодимося». «Втім, це
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не було б вам на користь» перервав його інший
із присутніх, котрого Пасманіку представили,
як колишнього офіцера. «Маленька самостійна Палестина стала б зараз здобиччю будь-якої
із великих держав, може бути, навіть тих, котрі
налаштовані найбільш агресивно до вас. Але
Туреччині, яка буде підтримуватися всіма розселеними в її межах національностями, не можна буде настільки швидко скрутити голову».
«Цілком вірно», почав знову попередній співрозмовник, «Ви не маєте жодної потреби в цьому. Наскільки я розумію сіонізм, його завдання
звільнити єврейські маси від постійних переслідувань котрим вони підлягають в християнських
країнах, і відродити їх економічно і культурно.
Все це знайдуть вони в Палестині. По-перше,
вам потрібно визнати, що Туреччина завжди визнавала культурну самостійність всіх національностей, що поживали в ній. По-друге, ви можете бути цілковито впевнені, що ми цей вірний
принцип будемо розвивати далі. Ми розуміємо
чудово, що задоволення справедливих вимог різноманітних національностей лежить в інтересах
Туреччини. Ми вже на початку парламентської
діяльності створимо закон про самоврядування
провінцій, причому ми докладемо всіх зусиль,
щоб територіальний підрозділ знаходився у відповідності з етнографічними відносинами, отже,
також і євреї, якщо вони створять в Палестині
більшість, будуть мати повне самоврядування –
у всіх питаннях культури, провінційного господарства і взагалі у всіх питаннях внутрішнього
життя Палестини. Звичайно, вони будуть мати
в той же час своє представництво в імперському парламенті і там будуть приймати участь в
рішенні всіх імперських питань». «Дозвольте
мені коротке зауваження: ваше громадянське законодавство, яке поки є обов’язковим для всієї
імперії, ускладнює спеціально надзвичайно землеробську колонізацію. З одного боку воно зобов’язане Корану, з іншого воно пристосувалося
до умов великого землеволодіння, котре розвинулося у вас історично». «Ми знаємо це» заперечив
він Пасманіку, «Коран не має до цього ніякого
відношення, його тенденція не супроти прогресу.
Уже найближчим часом ми змушені реформувати
наше аграрне законодавство, тому що Туреччина
переважно аграрна держава. Ми, звичайно, ще не
маємо аграрного питання, як Росія, але ми надто
довго мали гнилу бюрократію, яка нічого не робила, щоб підняти становище наших селян. Ми
створимо широкий аграрний і меліоративний
кредит, змінимо вакуфні закони, так само і закони про державне майно. Ні, я не бачу жодних пе-

репон для масової колонізації євреїв в Палестині.
Приїжджайте в країну, купуйте землю, будуйте
фабрики, заводи, отримуйте концесії на можливі
засоби сполучення і дійте, якомога скоріше, в тім
відношенні, щоб утворити в країні більшість. Це
все, що я міг сказати». «Ви, ймовірно, знаєте, що
інші держави, потребують іммігрантів, та багато
в чому їм йдуть на зустріч; держава давала іммігрантам ґрунт, будувала для них дороги, звільняло їх на багато років від податків. Думаєте ви, що
нова Туреччина буде вчиняти так само?» «У це я
мало вірю. Туреччина бідна та ми будем змушені
багато років працювати і берегти наші фінанси,
щоб їх спрямувати. Втім ви, ймовірно, знаєте,
що всі спроби імміграційних держав з дармовим
розподілом ґрунту серед іммігрантів не вдалі.
Що стосується доріг, то ми не будемо їх будувати.
Саме сьогоднішній номер «Іклата» повідомляє,
що впродовж останнього тижня подано більше
400 прохань по концесіях, в яких не має потреби у щонайменшому капіталі в якості гарантії:
Європа нам довіряє тепер і буде будувати дороги,
гавані, трамваї, телеграф і т.ін. Беріть концесії в
Палестині і будуйте. Адже є заможні євреї. Але
раніше всього вам потрібно одне зробити: заведіть в Константинополі сіоністську пресу. Ми,
живучи тривалий час в Європі, прекрасно знайомі з вашим рухом, але сама Туреччина дуже мало.
Турецькому народові ваші завдання і плани абсолютно невідомі. Я можу вас запевнити, що у
нашого народу ви зустрінете більше симпатій,
ніж у паризьких євреїв. Тільки одна умова: не застосовувати слово «автономія». Турки не можуть
терпіти це слово; вони гадають зараз, що «гяури»
бажають вирвати шматок землі. Говоріть про самоврядування: це кожен зрозуміє і погодить…»33.
Таким чином в стислому вигляді виглядали думки турецьких політичних діячів, щодо переселення євреїв до Палестини на початку ХХ ст.
Цікаві питання, пов’язані з єврейськими міжконтинентальними міграціями підіймалися у
статті «З єврейського життя», опублікованій в
газеті «Утро» від 23 червня 1910 р. Торкаючись
проблеми проєкту з’їзду єврейських лікарів автор пропонував увазі читачів наступну розроблену програму: 1) проєкт організації єврейського
медичного з’їзду; 2) створення професійного союзу євреїв-лікарів; 3) єврейська лікарська преса;
4) пенсійна каса для євреїв-лікарів; 5) взаємне
страхування; 6) організація повторювальних курсів; 7) вивчення санітарно-гігієнічних умов життя
євреїв; 8) про засоби підняття фізичного рівня євреїв; 9) санітарно-гігієнічні умови хедерів (єврейських початкових шкіл); 10) медичні питання, що
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викликаються єврейською еміграцією. Єврейські
періодичні видання, на відміну від російських,
приділяли багато уваги цьому з’їзду. В розділі
«Еміграційний конгрес у Відні» автор повідомляв, що одразу після за еміграційного з’їзду в
Лібаві, відбувся всесвітній еміграційний конгрес
у Відні. Організаційне бюро конгресу сформувало такий розклад його занять: 1) доповіді з країн єврейської еміграції; 2) доповіді з країн, що
лежать на шляху емігрантів; 3) доповіді з країн еміграції (Англія, США, Канада, Аргентина,
Південна Африка, Австралія, Туреччина); 4) реферат про ненормальні форми єврейської еміграції; 5) еміграційне та імміграційне законодавство в різних країнах; 6) реферат про еміграційні
інститути і організації (а) інформаційне бюро;
б) фінансовий інститут для єврейської еміграції;
в) довідкове бюро праці; г) розповсюдження правильних відомостей про еміграції та про країни
імміграції; д) інститут для статистики єврейської
еміграції; е) організація постійного комітету);
7) звіти про діяльність існуючих еміграційних
товариств; 8) доповіді про дослідження нових
центрів для єврейської імміграції34.
20 липня 1912 р. на сторінках газети «Утро»
була опублікована розлога стаття під назвою
«Майбуття єврейського народу», в якій автор
представив погляд на місце і значення єврейства,
сіоністських рухів, єврейських міграцій, тощо,
аналізуючи роботи В. Зомбарта. Автор статті робив акцент на виключному інтересі, виявленому
до євреїв В. Зомбартом, який опублікував велику книгу про роль євреїв в розвитку капіталізму, перекладену російською мовою, також надрукував анкету про значення хрещення євреїв і
змішаних шлюбів між євреями і християнами, і,
врешті-решт, випустив книжку про майбуття єврейського народу. Роздуми про майбутнє завжди
відрізнялися певною гіпотетичністю, оскільки
майбутнє нам невідомо. Книжка Зомбарта, незважаючи та те, що він був німецьким професором,
продемонструвала, що його думки про майбутнє
єврейського народу були дуже близькі до ідей сіоністів, які бачили єдине вирішення єврейського питання в утворенні самостійної єврейської
держави. В. Зомбарт погоджувався з сіоністами
в тому, що асиміляція євреїв іншими народами
не зробила жодних успіхів за останні роки і що
в майбутньому їх не передбачено. Він знаходив
також подібні успіхи не бажаними, оскільки вважав єврейський народ одним із найбільш цінних
видів людського роду. В той же час В. Зомбарт
проводить різке розмежування між західними євреями, тобто тими євреями, які є громадянами за-
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хідноєвропейських держав і Сполучених Штатів,
де євреї користуються громадянським рівноправ’ям і східними євреями, тобто євреями Росії
і Румунії, де вони у багатьох відношеннях були
обмежені в правах. В. Зомбарт не вірив у те, що
становище східно-європейських євреїв в близькому майбутньому могло змінитися на краще.
Разом з тим, він вважав цілком ймовірним, що
Сполучені Штати приймуть найближчим часом
суворі заходи до того, щоб обмежити доступ емігрантам-євреям із Росії і Румунії, котрих переселилося до Сполучених Штатів з 1882 р. близько
1,7 млн. осіб (близько 1,6 млн. з Російської імперії та 100000 з Румунії). Внаслідок цього, на
думку В. Зомбарта, єдиним місцем, куди повинна
могла бути спрямована єврейська еміграція, була
Палестина і навколишні місцевості (автор утримувався від сталої думки з приводу питання про
колонізацію Уганди, але все таки вважав, що всі
переваги на боці Палестини). Що ж стосувалося
до західноєвропейських євреїв, то Зомбарт бачив
можливим їх переселення до Палестини, не тільки тому, що вважав це складним процесом, але й
сумнівався щоб вони самі цього захотіли. Окрім
того, В. Зомбарт розмірковував, що переїзд таких
євреїв до Палестини був би надзвичайно невигідним для держав, громадянами котрих вони були.
«Якби навіть сталося диво, – писав Зомбарт, – і
всі євреї взяли б одного чудового ранку і вирішили переселитися до Палестини, ми б ніколи цього
не могли допустити. В одній тільки галузі господарського життя стався б переворот такого катастрофічного характеру, котрого ми дотепер не
бачили, – переворот, від якого наше народне господарство, може бути, ніколи б не оговталося, бо
ми втратили б своїх самих заможних і найбільш
підприємливих громадян, як їх втратила Франція,
коли гугеноти залишили країну. Від втрати, яку
тоді перенесла Франція, хоча вона була вкрай незначною в порівнянні з тими наслідками, до яких
призвів би «вихід» євреїв, – від цієї втрати французьке національне господарство дотепер ще не
оговталося. Достатньо відомо, у що перетворилися Іспанія і Португалія після вигнання євреїв
із цих країн. Але по всіх інших галузях культури
євреї залишили б неподолані пробіли, якби вони
виселилися із наших країн. Ні, що не може бути
серйозною мова про те, щоб хоча б значна частина євреїв – само собою, західних євреїв, – переселилася до Палестини». В такий спосіб західні
євреї хоча і повинні були прагнути єврейського
«ренесансу, культивування єврейської національної індивідуальності, але для них Палестина
повинна була бути тільки символом єврейської
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національної ідеї, для східних же євреїв, які, за відомим німецьким висловом, були менш обережні
під час вибору вітчизни, Палестина має набагато
більш реальне значення, саме вона повинна служити резервуаром для еміграції євреїв, змушених залишити свою рідню. Погляди В. Зомбарта
на значення єврейства для економічного життя
європейських країн оцінювались автором статті, як дуже цікаві, але практичні його висновки
і роздуми щодо асиміляції євреїв розцінювались,
як анітрохи не нові. Вони з давніх часів служили і служать предметом обговорення сіоністів і
націоналістів; у цьому відношенні В. Зомбарт не
додав ні нових думок, ні нових фактів. В основі
його роздумів лежав розподіл євреїв на західну
і східну групи з абсолютно різними для цих частин єврейства програмами. Заснований виключно на впевненості автора в тому, що в «найближчому майбутньому» євреям Росії і Румунії годі
чекати покращення своєї долі. Сперечатися щодо
майбутнього, автор не збирався, оскільки вважав
подібні суперечки справою невдячною, але висловив свою думку по те, що не потрібно бути
надмірним оптимістом для того, щоб визнати
прогнози В. Зомбарта не вірними. Автор статті
помилково вважав, що громадянське рівноправ’я
належить до тих елементарних основ ладу сучасної йому держави, котрих в решті решт ніяка
країна, включена до циклу європейських держав,
ігнорувати не може. Не в змозі, на думку автора
статті, була ігнорувати їх і Росія, яка та повинна була здійснити громадянське рівноправ’я для
всіх своїх громадян35.
Стаття історіографічного характеру в розділі
«Бібліографія» була опублікована на сторінках
газети «Утро» 17 червня 1913 р. В ній наведено аналіз книги «Єврейська Нива», надрукованої у 1913 р. у Санкт-Петербурзі. У книзі значну увагу приділено журналу, «присвяченому
питанням еміграції та колонізації, так званому
Ангольському проекту. Молода португальська
республіка від імені португальського народу
звернулася до єврейського з пропозицією зайняти Анголу на плоскогір’ї Вегуела з метою колонізації. Пропонуючи цю країну євреям, парламент
зазначив: «Прагнучи загладити свою історичну
провину перед єврейським народом, Португалія
пропонує прихисток та сховище тим, хто його
ще не знайшов після вікових мандрівок». Молода
республіка запрошує до себе тих, кого вона колись так жорстоко переслідувала і вигнала. Євреї
відгукнулися, послали експедицію до Анголи,
продовжують вести переговори. Але ... хто покликаний представляти інтереси єврейського на-

роду? Якщо за це візьмуться окремі організації,
вийде лише фікція єврейського представництва.
І тому там необхідним є об’єднання еміграційних організацій, що захищається «Єврейською
Нивою». Наступна стаття, проаналізована в публікації за авторством Л. Паперина про колонізаційні можливості в Анголі дуже деталізована,
але не надає великої впевненості у висновках...
Нестерпимі умови життя єврейського населення – ось причина ентузіазму народу з кожного
перспективного приводу. Судитиметься ангольському проекту знайти своє втілення в життя або
залишитися нездійсненим подібно до пропозиції
Англією Уганди задавався питанням автор аналітичної статті. Решту матеріалу зазначеної книжки журналіст вважає цікавою життєво-яскравою
хронікою еміграційного руху і нарису єврейської
еміграційної політики36.
На сторінках газети «Киевлянин» від 8 серпня 1906 р. знаходимо наступну інформацію про
єврейську еміграцію із Росії. Варшавське інформаційне бюро для емігрантів-євреїв, які відправляються із Росії в Палестину, як передавав «Торг.
Пром. Газ» опублікувало цікаві цифрові дані, з
яких чудово видно, що єврейська еміграція поступово збільшується, причому в 1906 р. вона
досягла 250000 осіб. Зіставляючи цю цифру з
попередніми роками, стало помітним, що єврейська еміграція впродовж 1904–1905 рр. зросла
до надзвичайних розмірів. Так, у 1899 р. із Росії
емігрувало 60982 осіб, у 1900 р. – 90787 осіб, у
1901 р. – 85257 осіб, у 1902 р. – 107000 осіб, у
1903 р. – 136093 осіб, у 1904 р. – 145141 осіб,
у 1905 р. – 184622 осіб і у 1906 р., як зазначено вище, 250000 осіб. Зазначимо, що кількість
емігрантів у 1906 р. зазначена не за весь рік.
Одночасно з цим спостерігалося значне збільшення єврейського еміграційного руху в період
1901–1903 рр. Емігранти прямували головним
чином до США, Великобританії (переважно в
Лондон), а потім в Палестину, Південну Африку
та інші країни. Емігранти, здебільшого, відправлялися раптово, залишаючи свої оселі, не знаючи ні умов, ні мови тих країн, куди їдуть; тож не
дивно, що, часто-густо, потрапляли до безвихідного становища, до страшної зубожілості37.
Таким чином виглядає дуже стислий огляд
статей опублікованих в українських дореволюційних періодичних виданнях, щодо єврейських
міжконтинентальних міграції в період 1882–
1914 рр. Проаналізувавши публікації у газетах
«Рада», «Утро» та «Киевлянин», можемо стверджувати, що насиченість тематики, різноманітність напрямків, наявність рубрик, присвячених
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єврейським міграціям, частота згадування означеної проблеми в публікаціях свідчить про значний інтерес українських читачів до питання
життя та виїзду юдеїв за кордон. Велику увагу
автори статей приділяли: публікації статистичних даних про кількість євреїв у різних регіонах
імперії та тих, що виїхали поза її межі; визначенню причин і наслідків та окресленню перспектив
міграційних рухів; встановленню соціального
характеру і окресленню різноманітних напрямків
єврейських міграцій. Тим не менше, не можливо
оминути увагою відверті антисемітські настрої,
котрі демонстрували деякі автори, що цілковито
відповідало суспільним тенденціям у тогочасній Російській імперії. При цьому маємо відмітити, що на відміну від російської преси цього
періоду, в українських періодичних виданнях
серед авторів статей часто зустрічаємо єврейські
прізвища. Окрім того, значна кількість статей демонструвала спроби подолання антисемітизму і
переходу суспільства на якісно новий рівень розвитку. В цілому ж, тематика українських видань
не сильно відрізняється від тематики російських
або зарубіжних, подаючи ту ж саму інформацію,
достовірність якої підтверджується і архівними
даними. Ця стаття є першою з циклу статей авторки, оскільки періодична преса є важливим інформаційно-насиченим джерелом, яке потребує
подальшого грунтовного наукового опрацювання
в галузі означеної тематики.
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В статье представлен анализ украинских дореволюционных периодических изданий, освещавших проблемы еврейских межконтинентальных миграций периода конца XIX – начала ХХ века. Газеты «Рада»,
«Утро», «Киевлянин» являются ценным информационным источником, который дает представление о
масштабах, характере, направлениях, причинах и последствиях еврейских миграций. Указанные издания
впервые стали объектом исследования в качестве источника по истории еврейских межконтинентальных
миграций.
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The article analyzes Ukrainian pre-revolutionary periodicals that covered the problems of Jewish intercontinental
migrations in the late XIXth – early XXth centuries. Such newspapers as «Rada», «Utro», and «Kyivlyanyn» are a
valuable source of information that provides an idea of the scale, nature, directions, causes, and consequences of Jewish
migration. These newspapers were first studied as a source on the history of Jewish intercontinental migration.
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Владислав Пархоменко
1920-й РІК У МЕМУАРНІЙ СПАДЩИНІ І. П. МАЗЕПИ
У статті на підставі мемуарної спадщини прем’єр-міністра УНР проаналізовано військово-політичні події
в Україні на протязі 1920 р. Головна увага зосереджена на польсько-українських відносинах та реалізації умов
Варшавської угоди 1920 р. Наголошено на критичному ставленні автора мемуарів до союзу УНР з Варшавою.
Ключові слова: мемуари, Директорія, Варшавська угода 1920 р., військові формування.

Заключним, але не менш важливим етапом
Української революції 1917‒1921 рр. і збройної
боротьби за українську державність став військово-політичний союз, укладений між Українською
Народною Республікою (УНР) і Польщею у квітні 1920 р.
Важливим джерелом для розуміння процесів,
що відбувалися у 1920 р, є мемуарна література
учасників зазначених подій. Мемуарні свідчення
по своїй суті не можуть бути цілком об’єктивними. Адже кожен із авторів, так чи інакше, намагається показати своє бачення причин і наслідків
минулих подій. Підтримка і засудження, нерідко
відверта іронія щодо дій опонентів ‒ ці суттєві
ознаки мемуарної літератури посилюються з ростом історичної значущості описуваних процесів
учасниками яких були автори спогадів.
Під час Другої світової війни, а саме
1942‒1943 рр., у Празі друком вийшла тритомна
праця одного з чільних діячів УНР (був головою
уряду) І. П. Мазепи (1884‒1952) «Україна в огні й
бурі революції», яка є доволі інформативним джерелом з історії українсько-польського союзу 1920 р.
Книга є синтетичним виданням дослідницького, мемуарного й археографічного характеру. Підставою
для останньої характеристики слугують включені
до неї крім власне спогадів й численні документи. Зокрема йдеться про декларації Директорії
УНР, листування тощо. Праця цікава маловідомими деталями, власною оцінкою автора керманичів
Директорії та військових, зокрема С. Петлюри, з
якими тісно доводилося співпрацювати мемуаристу1. Спогади перевидано в незалежній Україні у
київському видавництві «Темпора» у 2003 р.2.
Сам лідер Директорії та Головний отаман армії УНР С. Петлюра не залишив спогадів, однак
його статті і особисте листування дозволяє зрозуміти мотивацію багатьох вчинків3. У спогадах
І. Мазепи про події 1920 р. в Україні розповідається про перебіг Першого Зимового походу військ УНР та військово-політичного союзу
С. Петлюри та Ю. Пілсудського. Саме аналізу
останньому процесу присвячена головна увага
мемуариста.

Переговори між УНР та Польщею активно
розпочалися ще навесні 1919 року, фактично в
умовах війни, адже польські війська вели тоді
боротьбу проти ЗУНР, проголошеної в листопаді
1918 р у Східній Галичині. Так, полковник армії
УНР Б. Курдиновський 24 травня 1919 р. підписав з польським міністром закордонних справ
І. Падеревським військово-політичну угоду, як
основу майбутнього україно-польського союзу. В
обмін на західноукраїнські землі Польща обіцяла
УНР військову допомогу. Тоді ця угода не набула
чинності, і викликала конфлікт між політичними
елітами УНР і ЗУНР4.
У листопаді 1919 р. УНР опинилася в критичному стані. Після важких боїв, українські війська відступили в «трикутник смерті»:
Любар – Чортория – Остропіль, оточені поляками, більшовиками і білогвардійцями. В ніч з 5
на 6 грудня С. Петлюра виїхав до Варшави. На
нараді українських військових прийнято рішення: не переходити на польську територію в якості
інтернованих осіб, а перейти до партизанських
форм збройної боротьби. 6 грудня 1919 р. військові з’єднання УНР під керівництвом генерала
М. Омеляновича-Павленка вирушили білогвардійськими тилами в свій Перший зимовий похід. Мазепа в мемуарах наводить цікавий факт:
в ці дні С. Петлюра передав йому проект листа
до уряду, в якому він як голова Директорії та
Головний отаман складав свої повноваження і
передавав їх Раді міністрів УНР. Мемуарист відповів, що відхід С. Петлюри від активної боротьби, в тих умовах, тільки деморалізував армію, а
з більшовиками в цій ситуації навряд чи вдасться домовитися про щось корисне. Після цього
С. Петлюра відмовився від своєї пропозиції5.
9 грудня 1919 р. відбулася перша особиста
зустріч С. Петлюри з Ю. Пілсудським, останній
заявив, що зацікавлений у стабільній українській державі, як гаранта і для сильної Польщі.
Ю. Пілсудський не втримався і від «настійних рекомендацій» з приводу майбутнього складу укра© Владислав Пархоменко, 2019

133

IІІ. Джерелознавчі та суміжні галузі знань

їнського уряду. Він запропонував усунути від
членства в Директорії А. Макаренка і Ф. Швеця
і хотів бачити при владі тільки одного вождя –
С. Петлюру. У міністерства УНР Ю. Пілсудський
запропонував трьох міністрів-поляків, щоб цим
«заспокоїти польські кола». Однак після протестів С. Петлюри, Ю. Пілсудський погодився
на одного міністра-поляка – С. Cтемповського
в якості кандидата на пост міністра земельних
справ УНР. Розрахунок був на те, що міністр
землеробства поляк не допустить реквізиції маєтків польських власників в Україні. І. Мазепа
у спогадах зазначив про підготовку урядом
14 лютого 1920 р. «Тимчасового закону про державний устрій і порядок законодавства УНР»,
за яким повноваження Директорії значно обмежувалися. У спогадах, опублікованих в 1930 р.,
І. Мазепа з цього приводу наводив уривок свого
листа С. Петлюрі, в якому писав: «Директорія, як
верховна влада, серед населення втратила свою
популярність, ніхто її не знає, популярно тільки
Ваше ім’я»6.
У січні 1920 р. С. Петлюра знову звернувся
до Ради держав Антанти з проханням допомогти озброєнням українського війська та передачі
військовополонених-українців із таборів Італії,
Німеччини, Румунії для відновлення Армії УНР.
Але позитивної відповіді так і не отримав. Дещо
пізніше С. Петлюра писав: «Зачарована спогадами про колишню могутність Росії, великодержавна Європа не хотіла допомогти надмірній боротьбі народів, які створювали власні демократичні
держави»7. Виходячи з ситуації, що склалася,
С. Петлюра прийняв рішення піти на територіальні поступки Ю. Пілсудському – в обмін на визнання ним української державності та надання
військової допомоги. Лідер Польської республіки пообіцяв С. Петлюрі сформувати боєздатну
армію в складі трьох дивізій (12 тис. осіб), однак до початку військових дій проти більшовиків
підготовлена була лише одна третина від обіцяної кількості.
У лютому 1920 р. розпочато формування першої української дивізії, яка отримала назву 6-ї
Січової стрілецької дивізії, в її складі перебувало
2250 бійців. У квітні 1920 р вона розташовувалася в Бердичеві, там Головний отаман оглянув її і
визнав боєздатною. Друга дивізія, яка отримала
назву 3-ї Залізної стрілецької дивізії, формувалася в Кам’янці-Подільському і налічувала близько
2 тис. вояків.
У квітні 1920 р. розпочалася нова фаза переговорів між УНР і Польщею. 3 квітня 1920 р.
Варшава надала свій проект політичного дого-
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вору і зажадала від делегації УНР негайної відповіді. На той момент позиції польських військ
проходили на захід від Коростеня, Житомира,
Жмеринки, Ямполя. Ними була окупована територія колишньої ЗУНР – Східна Галичина, а також майже вся Волинь і Поділля. У С. Петлюри
ж фактично не було контрольованої території.
21 квітня 1920 р. було підписано Варшавську
угоду між УНР і Польщею. Спочатку міністр
закордонних справ УНР А. Лівицький підписав
з польськими дипломатами політичну конвенцію, яка визначала новий державний кордон.
Керівництво УНР погоджувалося на те, що в
складі Польщі залишається Холмщина, Галичина
і Західна Волинь. Спірним залишалося питання
про Кам’янецький, Рівненський та Дубенський
повіти Волині8.
24 квітня 1920 р. генерал В. Сінклер і підполковник М. Дідковський з української сторони, і
майор В. Славек і капітан В. Єнджеєвич з польської уклали військову конвенцію. Підписання
документів супроводжувалося угодою про повну
таємницю цього договору. Згідно військової конвенції, що складалася з 17 пунктів, і передбачала спільні дії проти радянських військ в Україні,
польське командування зобов’язувалося провести наступ, але не далі лише Правобережної
України (в межах колишньої Речі Посполитої
1772 р.). Договір передбачав підпорядкування
польському командуванню всіх українських частин і повне забезпечення поляками трьох українських дивізій. Українська сторона взяла на себе
зобов’язання постачати продовольство для польських частин, а при неможливості цього, погоджувалася на реквізиції поляками продовольства
і коней у українського населення. Залізниці переходили під контроль польського командування. Місцем перебування уряду УНР визначався
Кам’янець-Подільський.
Укладення договору стало несподіванкою і
для уряду УНР і для представників української
політичної еліти. І. Мазепа у спогадах зазначав,
що він нічого не знав про підготовку й умови
Варшавської угоди. Він заявив С. Петлюрі про
непопулярність подібного договору в українському суспільстві і в зв’язку з цим про складання з
себе повноважень прем’єр-міністра уряду УНР9.
Керівник української дипломатичної місії в
Будапешті М. Галаган, також писав, що він нічого
не знав про підготовку договору і його зміст. На
його думку, не викликало сумнівів, що Польща
скористалася скрутним становищем України і
домоглася для себе територіальних і економічних пріоритетів10. 30 червня 1920 р., після отри-
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мання подробиць Варшавської угоди, М. Галаган
подав у відставку. Договір засудили різні політичні сили. Так, найбільш впливові українські
есери на своїй конференції в Празі (22–24 травня 1920 р.) під головуванням М. Грушевського
заявили, що умови угоди не відповідають інтересам України11. Реакція галицьких політиків
(Є. Петрушевич, Л. Цегельський та ін.) була ще
більш негативною – С. Петлюру, який погодився
на передачу території колишньої ЗУНР Польщі,
звинуватили в зраді.
Сам С. Петлюра виправдовував договір з поляками безвихідністю становища УНР, відсутністю боєздатної армії і контрольованій території. У
нього був вибір: піти з політичної арени і опинитися в еміграції, або ж піти на поступки полякам,
спробувавши перетворити тимчасовий програш
в перспективну перемогу. Природний оптимізм,
містична впевненість у перемозі, віра у власну
правоту штовхали Головного отамана на продовження збройної боротьби проти більшовиків. У
листі до І. Мазепи, С. Петлюра зазначав, що «без
порозуміння з Польщею абсолютно не можлива
серйозна праця щодо випливаючи звідси висновків для нашої державної праці»12. Мемуарист наводить і лист від керівника української дипломатичної місії у Варшаві А. Лівицького. Дипломат
пояснював необхідність союзу з Польщею тим,
що «Європа фактично передала нашу національну справу на волю Польщі, за вирішенням якої
піде вся Європа… Взагалі є підстави гадати, що
і Франція скоро визнає нас і дасть матеріальну
допомогу»13.
25 квітня 1920 р. почалася повномасштабна
радянсько-польська війна. Наступ польсько-українських сил проти більшовиків проходив під гаслом «За нашу і вашу свободу!». В Україні польські війська наступали силами трьох (2-ої, 3-ої,
6-ої) армій на Вінницю, Бердичів, Коростень.
Українські дивізії наступали на Житомир і
Могилів-Подільський, чисельність цих двох дивізій становила спочатку всього лише 3800 осіб.
7 травня 1920 р. Київ був зайнятий польськими
військами. Українське населення насторожено
зустріло прихід польського вояцтва. Польські
коменданти проводили широкі реквізиції продовольства, розправляючись із «саботажниками».
Така поведінка союзників викликала різкі протести української сторони.
Мазепа у спогадах вказував, що під час особистої зустрічі 16 травня 1920 р. з Ю. Пілсудським
у Вінниці він передав йому ноту протесту на
поведінку польських військ. Лідер Польщі визнав скарги справедливими і пообіцяв у всьо-

му розібратися. За свідченням мемуариста,
Ю. Пілсудський вразив його своєю здатністю до
компромісів: «Після розмови з Пілсудським я почав схилятися до думки, що наші представники в
Варшаві були занадто поступливі при переговорах з поляками, і при іншій тактиці польсько-український договір міг би виглядати інакше»14.
У Вінниці також відбулася урочиста зустріч
С. Петлюри і Ю. Пілсудського, в ході якої обидва лідери відзначили схожість історичної долі
польського і українського народів, що борються
за свою незалежність. Вінниця стала новим політичним центром – сюди з Кам’янця-Подільського
переїхав уряд УНР.
Не стримала Варшава й своєї обіцянки щодо
формування і комплектації армії УНР. Мобілізація
місцевого населення Волині та Поділля всіляко
зривалася. І. Мазепа робить сумний висновок: «І
коли це не зроблено, то, очевидно, з тих лише мотивів, що поляки просто не хотіли, щоб українці
мали свою армію»15.
Не виправдалися надії керівництва УНР і на
створення місцевого апарату української адміністрації. По суті українські комісари нічого не
вирішували, а вся повнота влади знаходилася
в руках польського військового командування.
Тільки в Кам’янці-Подільському, МогилевіПодільському та Вінниці функціонували структури УНР. Однак, традиційне звинувачення в
узурпації всієї влади польським командуванням
оскаржував в мемуарах представник українського генералітету О. Греків. Так, він вважав, що
провина не тільки у втручанні поляків: «За спиною польської армії Петлюрі за звичаєм не вдалося створити нічого мало-мальськи серйозного,
ні у військовому, ні в політичному відношенні»16.
На початку травня 1920 р. зі сходу з важкими боями до лінії фронту наближалася українська група генерала М. Омеляновича-Павленка
(4300 багнетів і шабель). Ця армія, почавши в грудні 1919 р. Зимовий похід, пройшла за 180 днів по
тилах денікінців і більшовиків 2500 км. 6 травня
1920 р. війська М. Омеляновича-Павленка прорвали більшовицький фронт в районі Ямполя, і
вийшли в розташуванні 3-ї української Залізної
дивізії. На цей час українська армія вже налічувала 20 тис. бійців. Проте, як і раніше, вона відчувала постійний брак амуніції і боєприпасів.
Однак, ще до літа 1920 р. польсько-українська армія втратила ініціативу і перейшла до оборони. На початку червня радянська 1-ша Кінна
армія під командуванням С. Будьонного прорвала фронт і вийшла в тил польських військ в
районі Житомира. Польська армія, побоюючись
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оточення, почала відступ на лінію Коростень –
Житомир – Бердичів – Вінниця. 12 червня 1920 р.
більшовики зайняли Київ. Уряд УНР 7 червня
1920 р. був змушений переїхати з Вінниці до
Жмеринки, потім до Проскурова і нарешті, 18
червня в Кам’янець-Подільський. Під натиском
радянських військ на початку липня 1920 р. почалася евакуація української армії і уряду за
р. Збруч вже в «польську» Галичину.
У ті серпневі дні, коли радянські війська
штурмували Львів і Варшаву, С. Петлюра почав
переговори про перехід, в разі розгрому Польщі,
своїх військових частин в Румунію. Отримавши
інформацію про розпочаті контакти з ведення
мирних переговорів між Польщею і радянською
Росією, Петлюра відсилає обурену телеграму
Ю. Пілсудському, заявивши, що він самостійно
також звернеться з пропозицією розпочати мирні
переговори УНР з Москвою. Але нарком закордонних справ РРФСР Г. Чичерін заявив, що більшовики визнають тільки Українську радянську
республіку17.
У цей період УНР також вела переговори з
представниками генерала П. Врангеля. Новий
командувач білогвардійської армії, на відміну від
А. Денікіна, «зацікавився» українським питанням, сподіваючись об’єднати дії своїх військ з
повстанськими загонами в Україні проти більшовиків. Представник української дипломатичної
місії Л. Чикаленко розповів в особистій бесіді
І. Мазепі про свої переговори з П. Врангелем у
Криму. Російський генерал заявив української
делегації, що пролита кров між петлюрівцями і
денікінцями не повинна перешкодити спільній
меті – звільненню батьківщини від більшовиків,
але політичних питань генерал вважав за краще
не торкатися18. Сам С. Петлюра був проти підписання широкомасштабного політичного договору
з П. Врангелем, адже досить скептично дивився
на можливість визнання білогвардійських генералом державної незалежності України.
В кінці серпня сталося «диво на Віслі» – поляки розгромили більшовиків під Варшавою
і самі перейшли в контрнаступ. На початку вересня 1920 р. польські війська просунулися
в Україні, зайнявши Західну Волинь. Однак
Ю. Пілсудський інформував Головного отамана
УНР, що Польський Сейм уже виступив проти
нового походу на Київ і продовження війни з
Росією, і що С. Петлюрі тепер доведеться вести
боротьбу фактично самостійно.
14 вересня 1920 р. український Штаб прийняв рішення: почати наступ з метою виходу на р. Збруч. 16 вересня 1920 р. українські
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підрозділи перейшли Дністер, взяли Чортків,
а вже через тиждень – переправились через
р. Збруч і оволоділи Кам’янцем-Подільським і
Проскуровим. Але 18 жовтня 1920 р. отримано
звістку про укладення попереднього перемир’я
поляків із більшовиками. Слідуючи вказівкам
Ю. Пілсудського, С. Петлюра наказав припинити
бої. Час перемир’я минав через 20 днів. Звістка
про перемир’я остаточно зіпсувала відносини
С. Петлюри з Ю. Пілсудським. Головний отаман
був переконаний, що польський лідер його зрадив. І. Мазепа в мемуарах зазначав, що з кінця
жовтня С. Петлюра втратив властиві йому ентузіазм і віру в майбутнє19.
8 листопада 1920 р. українські військові,
що зібралося в Ялтушкові на нараду за участю С. Петлюри, прийняли рішення, що єдиний вихід – продовження збройної боротьби.
Передбачалося, зібравши всі сили, вдарити на
Вінницю, прорвати фронт і полинути вглиб української території, піднімаючи селянські повстання проти більшовиків.
Наступ призначалося на 12 листопада – час
закінчення перемир’я між поляками і більшовиками. Українська армія повинна була пробиватися на Жмеринку – Вінницю. Загальна чисельність збройних сил ледь перевищувала 30 тисяч
бійців. 14–16 листопада 1920 р. велися важкі
бої за Деражню і Бар. 18 листопада 1920 р. більшовицька бригада Г. Котовського, прорвавши
фронт, захопила Проскурів. В цей день відбулося
останнє засідання Ради міністрів УНР. На ньому
С. Петлюра запропонував план відходу військ на
Волинь, зайняту поляками, щоб там, на українській території, продовжували діяти уряд і армія.
Однак Варшава повідомила, що армія УНР може
бути тільки інтернована і розміщена в таборах
для військовополонених.
Ідея деяких військових – розпочати новий зимовий рейд по «червоних» тилах підтримана не
була. С. Петлюра сподівався, що польський уряд
все-таки збереже Армію УНР на своїй території як військову одиницю. 21 листопада 1920 р.
значна частина армії УНР перейшла р. Збруч і
опинилася на польській території. Фактично це
означало кінець збройної боротьби за українську
державність. І. Мазепа у мемуарах наголошував, що, на його думку, союз УНР із Варшавою
мав негативні наслідки: «Польсько-український
союз 1920 року був наслідком трагічної ситуації,
що створилася на українському фронті восени
1919 року… При переговорах у Варшаві представники Наддніпрянської України пішли на великі уступки полякам, аби тільки не припиняти
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боротьби проти московських окупантів. Цю ситуацію поляки використали в своїх інтересах: вони
продиктували представникам Наддніпрянської
України договір, якого самі хотіли»20.
Підписання Ризького мирного договору
(18 березня 1921 р.) між Варшавою і Москвою
передбачало заборону функціонування на територіях обох держав, ворожих іншій стороні
збройних формувань. І польський уряд змушений формально заборонити діяльність Ради міністрів УНР, Директорії, українських підрозділів
на своїй території. Відповідно це означало припинення і військово-політичного союзу УНР і
Польщі, укладеного в 1920 р.
Таким чином, мемуарна спадщина І. Мазепи є
важливим і цікавим джерелом для кращого розуміння буремних політичних процесів, що відбувалися в Україні у 1920 р.
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The article analyzes the military and political events in Ukraine during 1920 based on the memoir heritage of the
Prime Minister of the Ukrainian People’s Republic I. Mazepa. The main attention is focused on Polish-Ukrainian relations and the implementation of the conditions of the Warsaw Pact of 1920. It is emphasized on the critical attitude of
the author of the memoirs to the union of the Ukrainian People’s Republic with Warsaw.
Keywords: memoirs, Directory, Warsaw Pact of 1920, military formations.
В статье на основании мемуарного наследия премьер-министра УНР И. Мазепы проанализированы военно-политические события в Украине в течение 1920 г. Главное внимание сосредоточено на польско-украинских
отношениях и реализации условий Варшавского договора 1920 г. Отмечено критическое отношение автора мемуаров к союзу УНР с Варшавой.
Ключевые слова: мемуары, Директория, Варшавское соглашение 1920 г., военные формирования.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПОДІЛЛІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА КРАЮ
У статті проаналізовано процес формування системи вищої освіти на Поділлі на тлі соціально-економічних перетворень. Радянська влада особливу увагу звертала на професійну освіту, зокрема, роботу професійних
шкіл, шкіл фабрично-заводського учнівства, профкурсів тощо. Їх функціонування забезпечувалося фінансово-матеріальною підтримкою з боку держави і місцевих органів влади, а також профспілок та інших громадських організацій, що дало змогу успішно реалізувати програму підготовки кадрів. Освітня інтелігенція старанно втілювала у життя офіційну політику українізації, тим самим поєднуючи у своїй діяльності класовий та
національний чинники.
Ключові слова: система вищої освіти, Поділля, професійні школи, соціально-економічне становище, профкурси, технікуми.

Вища освіта є одним із визначальних факторів формування інтелектуального потенціалу
суспільства. Процес становлення національної вищої школи був започаткований в період
Української революції 1917–1920 рр., де особлива роль відводилася педагогічній галузі. На той
час підготовка освітянських кадрів здійснювалася в університетах, учительських інститутах,
семінаріях і річних курсах. Після проголошення
УСРР цей напрям продовжував домінувати також у освітній політиці нової радянської влади.
Це було зумовлено кількома факторами: процес
побудови нового суспільства потребував відповідної ідеологічної «обробки» народних мас, що
не могли забезпечити «старі» педагогічні кадри;
проголошена боротьба з неписьменністю потребувала значного збільшення кількості учителів та
й рівень підготовки наявних фахівців потребував
суттєвого покращення.
Спираючись на доробок попередників, доступну джерельну базу і сучасні методологічні
підходи, було поставлено за мету комплексно
висвітлити напрями суспільно-політичної діяльності подільської інтелігенції в 1920-ті рр. та
реалізацію нею націотворчого потенціалу українства.
Для вирішення організаційних завдань освіти у 1920 р. як структурний підрозділ Наркомату
освіти було утворено Головний комітет професійно-технічної та спеціально-наукової освіти
(Укрголовпрофосвіта), який на місцях був представлений губпрофосами. Підготовка педагогічних кадрів здійснювалася в університетах (до
їхньої реорганізації), учительських інститутах
(згодом трансформованих у інститути народної
освіти (ІНО)) та педагогічних школах (реформовані в учительські семінарії, а згодом – у трирічні
педагогічні курси).
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На Поділлі зосереджувався значний науково-педагогічний потенціал. Особливе місце належало Кам’янцю-Подільському, який разом із
Харковом, Києвом, Катеринославом і Одесою
складав п’ятірку найбільших науково-освітніх
центрів УСРР1. У Подільській губернії на початку 1921 р. діяло два ІНО (у Вінниці і Кам’янціПодільському), 16 педагогічних шкіл з трирічним
терміном навчання, 8 шестимісячних педагогічних курсів, курси для підготовки соціальних працівників, старші класи (у рамках педкурсів) для
підготовки вчителів початкової школи2.
Певною мірою такі заходи нової влади покращили стан справ із підготовки учительських
кадрів для шкіл краю, однак педагогічних працівників все одно не вистачало. У листопаді
1923 р. на І окружному з’їзді рад Кам’янеччини
йшлося про те, що «величезна маса дітей шкільного віку знаходиться поза школою…, в окрузі
є ще села, де нема школи або вчителя»3. Тоді у
школах Кам’янецького округу працювали лише
779 вчителів4, більшість з яких не були лояльними до радянської влади, оскільки трудилися ще
за попередніх режимів. З огляду на це влада мала
потребу у вдосконаленні та розширенні мережі
навчальних закладів із підготовки педагогічних і
соціальних працівників.
Підготовка вчителів велася у спеціальних навчальних закладах, провідне місце серед яких
займав Кам’янець-Подільський інститут народної освіти. У цьому закладі проводили підготовку вихователів дошкільних дитячих закладів та вчителів семирічних шкіл. Функціонував
також Вінницький ІНО, який за кадровим забезпеченням і матеріально-технічною базою
значно поступався Кам’янець-Подільському. На
© Дмитро Гуцол, 2019
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15 березня 1923 р. у кам’янецькому виші працювало 48 викладачів, а у вінницькому – 26.
Створення Вінницького ІНО на базі учительського інституту припадає на серпень
1920 р. На чолі його став Ф. Кондрацький5.
Серед лекторів у 1922–1923 н.р. значилися
М. Безбородько, М. Білоцерківська, Г. БойкоРадзевич, М. Гіляровський, М. Главацький,
В.
Добринченко,
І.
Доброшинський,
М. Запольський, О. Ковалівська, М. Коган,
Б. Коссюра, С. Крашенників, М. Кузьмін,
М. Озерський, О. Реміза та ін. Водночас, у звіті
про роботу ІНО за 1922–1923 н.р. відзначалося
що одним із суттєвих недоліків в організації навчального процесу є те, що «не вистачає лектури». З цього приводу у звіті наведено конкретні
приклади: «Тільки в половині другого триместру
почав читати лекції з політекономії лектор губернської партійної школи. Ще гірша справа з
політичними науками на третьому курсі: обірваний в першому триместрі курс з історії революційних рухів ніяк не можна було поновити через
відсутність відповідного лектора. Під кінець
другого триместру приїхав з Кам’янця лектор з
курсу революційних рухів, але він не зміг читати
лекції в інституті, бо губпартком використовував
його для інших цілей… До читання лекцій з суспільних наук змушені були залучати губпрокурора, губполітосвіту, інструктора губкому партії,
членів колегії губземвідділу і т.д.»6.
При слабкому матеріальному стані навчально-методичної бази, недостатній кількості досвідчених, висококваліфікованих викладачів
виш не міг довго існувати. 15 січня 1924 р. інститут був закритий. Частину студентів перевели до Кам’янець-Подільського ІНО, який на

той час був єдиним закладом вищої педагогічної освіти краю. Ректором цього вишу у 1921 р.
працював доцент С. Сидоряк; з кінця 1921 р.
до жовтня 1922 р. – професор П. Клепатський;
з жовтня 1922 р. по жовтень 1923 р. – професор П. Бучинський; з кінця 1923 р. по 1929 р. –
професор В. Геринович. Активно і плідно
трудилися на благо підготовки кадрів вчителів кращі представники подільської інтелігенції – професори П. Клименко, Ф. Кондрацький,
О.
Неселовский,
Є.
Сташевський,
І. Любарський, М. Курневич, приват-доценти М. Драй-Хмара, Ю. Сіцінський, доценти
С. Завадовський, Н. Гаморак, І. Любарський та
ін., лектор С. Русова та ін.7.
1923 р. у системі педагогічної освіти краю діяло 10 закладів, які здійснювали підготовку учительських кадрів.
1 червня 1921 р. розпочав свою роботу
Кам’янець-Подільський сільськогосподарський
інститут. Першим керівником закладу був професор М. Геращенко (16 квітня – 12 травня
1921 р.), а згодом інститут очолювали професори О. Полянський (у травні-жовтні 1921 р.),
М. Байєр (1921–1926 рр.)9. У 1921–1922 н.р. у
виші працювали 25 штатних та 11 позаштатних викладачів, у тому числі 11 професорів, 7 доцентів, 18 асистентів10. Серед них –
Н. Гаморак, В. Храневич, В. Живан, С. Плюйко,
Б. Дудолькевич, М. Бернацький, І. Олійник,
О. Городецький, С. Красніков та ін. Керівництво
дбало про формування кваліфікованого викладацького складу, а тому існувала норма про те, що всі
претенденти на посаду мали провести дві пробні
лекції: тематику однієї з них претендент обирав
сам, іншу – визначав інститут. Такі випробуван-

Таблиця № 1
Склад педагогічних навчальних закладів Поділля станом на 5 травня 1923 р.8
Назва закладу
Вінницький ІНО
Кам’янець-Подільський ІНО
Вінницькі педкурси
Гайсинські педкурси
Могилівські педкурси
Проскурівські педкурси
Соколівські педкурси
Тивровські педкурси
Тульчинські педкурси
Хмільницькі педкурси
Всього

викладачів
31
31
13
14
12
17
10
11
6
9
154

Кількість
технічних
працівників
2
32
5
8
4
7
3
4
1
3
69

студентів
93
384
124
180
62
77
236
43
61
94
1354
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ня пройшли, зокрема, доценти М. Бернацький,
О. Городецький, П. Доброніченко11.
У 20-х рр. вищу освіту здобували і в технікумах. До індустріально-технічної вертикалі
відносилися кам’янець-подільські цукроварний та агрономічний технікуми. Вони почали
функціонувати з 25 січня 1921 р. Керівником
цукроварного технікуму призначили доцента
О. Городецького. Викладацький колектив складався з кваліфікованих фахівців, які в свій час здобули вищу освіту в Петроградському, Томському,
Київському університетах, київських політехнічному та промисловому інститутах, Харківському
технічному інституті. Серед них – доценти
О. Городецький, М. Бернацький, С. Красніков, викладачі І. Романкевич, В. Білошеїн, О. Адамович,
К. Анціпо-Чікунська, Ф. Лисенко, В. Ус,
Г. Пендовський, В. Роговський, Є. Козинець,
О. П’янків, В. Васильєв та ін. Такі викладачі
як О. Городецький, М. Шнес (директор агрономічного технікуму), С. Красніков, О. Адамович,
В. Білошеїн, В. Васильєв, Г. Пендовський та
О. П’янків викладали дисципліни паралельно в
двох технікумах12.
1 листопада 1922 р. ці заклади та кооперативний технікум були об’єднані у сільськогосподарський технікум імені Карла Лібкнехта, а в травні
1923 р. його перетворили у хімічний технікум.
Директором призначили завідувача відділу технічної освіти Кам’янець-Подільского повітового відділу професійної освіти І. Романкевича.
Відомими і авторитетними викладачами були
В. Бернацький, С. Красніков, В. Білошеїн,
В. Манжурнет та ін. У 1926–1927 н.р. тут працювали 15 викладачів13. До індустріально-технічної
вертикалі належав також і Жмеринський залізничний технікум, який очолював Г. Мар’їн. У
1929 р. навчали студентів 25 викладачів. Цікаво,
що за національним складом представникам титульної нації не належала більшість. Серед викладачів було 12 українців, 9 росіян, 2 поляки,
1 латиш.
До другої, сільськогосподарської, вертикалі відносилися сільськогосподарські технікуми.
У квітні 1923 р. почав функціонувати МогилівПодільский сільгосптехнікум, який дислокувався у с. Немія. Його очолював Ю. Борисів.
Працювали у виші 10 викладачів та 6 працівників техперсоналу14. У 1921 р. на базі Полонського
сільськогосподарського технічного училища було
створено сільгосптехнікум15. Станом на 21 серпня 1923 р. функціонував агрономічний технікум
ім. Т. Шевченка у с. Сутиски Вінницького округу16. На жаль, даних про викладачів останніх
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двох закладів нам не вдалося віднайти.
Третя, соціально-економічна, вертикаль була
представлена Кам’янець-Подільським кооперативним технікумом, який було відкрито 15 червня 1922 р. Директором технікуму було призначено
І. Флоринського. Навчальний процес розпочали 12 викладачів: І. Флоринський, М. Гоженко,
П. Юркевич, Є. Козинець, А. Гулевич, Л. Карета,
О. Козинець та ін. Щоправда, невдовзі, як вже зазначалося, цей заклад перетворили у відділення
сільгосптехнікуму. 20 травня 1923 р., після наполегливої роботи І. Флоринського, який «закидав»
листами Укрголовпрофосвіту, було відновлено
кооперативний технікум. Однак заклад проіснував недовго і 2 лютого 1925 р. його реорганізували у кооперативні курси17.
Четверту, медичну, вертикаль репрезентував Вінницький фармацевтичний технікум. Його
було засновано 21 грудня 1921 р. Український історик В. Пагор дослідив, що у Вінниці планувалося відкрити медичну академію чи інститут. Цим
проектом опікувався академік Д. Заболотний,
але проект тоді не реалізували18. Директором
розпочав працювати М. Єфіменко. У другій половині десятиліття виш очолив Л. Морейніс. На
1 листопада 1922 р. у виші трудилися 19 викладачів (М. Ділекторський, Л. Морейніс, К. Лане,
А. Павлінова, О. Кожухівський, Ю. Фішензонг та
ін.) та 1 лаборант, на 1 червня 1923 р. – відповідно – 18 і 5.
Найбільш репрезентативною була п’ята, педагогічна, вертикаль. У 1920-ті роки на Поділлі
працювали Проскурівський, Шепетівський,
Тульчинський, Гайсинський і Вінницький педагогічні технікуми, більшість з яких своїми попередниками мала педагогічні курси.
У 1925 р. на базі Проскурівської педагогічної
школи (згодом педкурсів) почав діяти український педтехнікум, завідувачем якого працював
К. Гайовий. У 1929 р. його звільнили і заарештували (керівника закладу обвинуватили у «злочині, не зв’язаному з його роботою в технікумі»).
Новим завідувачем призначили М. Бондаря. У
закладі сформувався працьовитий, згуртований колектив. Зокрема, тут працювали викладачі Б. Шмерліна, Ф. Садківський, Страшкевич,
Г. Кронберг, П. Альбер, П. Байдп, Р. Трифонов,
Р. Копиця та ін.19. На 30 листопада 1928 р. педагогічний персонал складався із 15 осіб, з яких
штатними були 8. Важливе значення надавали
підвищенню кваліфікації викладачів. З цією метою було створено семінар підвищеного типу (заняття проводилися один раз на місяць). Тематика
семінару, наприклад, у 1925 р. охоплювала такі
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питання: «Радіотелеграф і рентгенівські промені», «Наукова організація праці у педагогіці»,
«Правила українського правопису», «Дарвінізм»,
«Марксизм-ленінізм», «Рефлексологія в педагогіці», «Активні методи викладання», «Головні
етапи класової боротьби в історії людства».
Відвідування занять семінару було обов’язковим
для всіх викладачів технікуму20.
У Гайсинському педтехнікумі, який був створений 9 липня 1925 р., у 1925–1926 н.р. працювали 9 викладачів, 3 особи адмінперсоналу і
4 господарсько-технічні працівники. Вінницький
педтехнікум очолював М. Шлепаков. Викладання
навчальних дисциплін у 1926–1927 н.р. забезпечували 25 викладчів (О. Троцюк, П. Пташинський,
М. Кузьмін, О. Кожухівський, М. Хитько,
О. Коцюба, Н. Дзюбинська, В. Добринченко,
В. Юркевич та ін.). Щодо інших педтехнікумів
нам не вдалося віднайти даних про викладачів.
До шостої, художньої, вертикалі вищої професійної освіти на Поділлі належали Вінницький музичний технікум і Кам’янець-Подільський художньо-промисловий технікум. Музичний технікум у
Вінниці було засновано у 1920 р. З 1924 р. заклад
очолював Д. Френкін. На той час тут викладали
13 осіб. Кам’яне ць-Подільський художньо-промисловий технікум був створений у 1922 р. на базі
художньо-промисловий школи. Його директором
призначили В. Гагенмейстера. Він багато уваги
приділяв питанням підбору викладацького складу, організації навчально-виховного процесу, збиранню, вивченню і розповсюдженню етнографічних і фольклорних матеріалів Поділля, зокрема
Кам’янеччини. Цей заклад проіснував менше ніж
два роки і 7 грудня 1923 р. його реорганізували у
художньо-промислову професійну школу.
Мали місце труднощі, пов’язані з українізацією закладів вищої освіти, насамперед, пов’язані із забезпеченням їх україномовними викладацькими кадрами. У доповіді представника
ЦК КП(б)У В. Затонського на Х Подільській
губернській конференції КП(б)У (1924) зазначалося: «У нас нижчі школи українізовані, середні вже слабше, а вищі ще слабше, тому, що
де наберемо професорів, які знають українську
мову». Партійний функціонер очевидно мав на
увазі загальноукраїнський контекст, оскільки
Кам’янець-Подільський ІНО, який створили на
базі державного українського університету, був
єдиним закладом вищої освіти у республіці, у
якому ще у 1921 р. викладали українською мовою. Про це 21 липня 1921 р. йшлося у доповіді
наркома освіти Г. Гринька, яку він виголосив на
третій сесії ВУЦВК21.

Ректор В. Геринович, звітуючи у лютому
1924 р. перед окрпрофосвітою, зазначив, що перехід на українську мову викладання було здійснено ще у 1918 р. у часи існування університету.
Водночас у Вінницькому ІНО були труднощі з
україномовними кадрами викладачів. У 1922–
1923 н.р. заняття українською мовою проводили
15 викладачів, а російською – 722.
На долю інтелігенції Поділля, передусім викладачів закладів вищої освіти, працівників науково-дослідних закладів у перше десятиліття
радянської влади випали надзвичайно складні
морально-психологічні та матеріально-фізичні
випробування. Їй припало пережити драму поразки національно-визвольної революції, руйнацію
освітніх та індустріальних центрів і належало
вижити за умов більшовицької влади, зберігаючи
національну гідність і освітянські традиції краю.
Формування системи вищої освіти на Поділлі
розгорталося відповідно до соціально-економічного становища краю та потреб у кваліфікованих
кадрах для вирішення завдань відбудови народного господарства і культури в умовах НЕПу. До
закладів вищої освіти належали і технікуми, які
виконували всі завдання і забезпечували якісну
підготовку кадрів для різних галузей господарства і культури. Викладацькі колективи вишів
складався з висококваліфікованих фахівців.
Важливого значення надавалося підвищенню
кваліфікації викладачів. Особлива увага приділялася підготовці педагогічних кадрів. Упродовж
десятиліття відбулися суттєві зрушення, але
кадрів вчителів вкрай не вистачало. Кількісне
зростання вчителів не означало відповідного підвищення якісних показників, оскільки пріоритет
надавався ідеологічній підготовці педагогічних
кадрів. Більшість вчителів не мала достатньої
фахової підготовки.
Певні здобутки мала подільська інтелігенція
у сфері науково-дослідної роботи. У складі вишів, зокрема ІНО, а згодом сільгоспінституту,
працювали науково-дослідні кафедри, які значною мірою формувалася на основі традиційних
досліджень, що проводилися вченими у попередні роки, і вирізнялася не лише науковим, але
й практичним та прикладним характером. На
початку 20-х років історична наука, яка займала
провідне місце в структурі кафедри, ще залишалася демократичною. Для неї припустимою була
критика результатів наукових пошуків колег, ніхто не боявся відкрито висловлювати свої думки. Співробітники дослідних кафедр на основі
багатого архівного матеріалу досліджували чимало важливих питань з історії краю, України та
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інших держав, які понині складають національне
надбання вітчизняної історіографії. Також значний внесок був зроблений у розвиток краєзнавства. Однак уже в цей час започатковується більшовицька практика приділяти вагоме значення
партійній приналежності та соціальному походженню науковців. Така стратегія мала наслідком політизацію вивчення суспільних дисциплін
та загалом негативно позначилася на організації
наукового процесу.
Економічна розруха, яка стала наслідком воєнних лихоліть позначилася на усіх сферах життєдіяльності тодішнього подільського суспільства,
в тому числі й на освітянській, яка, станом на
початок 1920-х рр. перебувала в глибокій кризі.
Значну частину шкільних приміщень було вщент
зруйновано чи суттєво пошкоджено внаслідок
бойових дій або ж їхнього використання для різних військових потреб. Шкільне майно (книги,
меблі, приладдя) були знищені або реквізовані.
Понад чверть сільських і міських шкіл виявилася
непридатними для поновлення навчального процесу.
Мала місце катастрофічна нестача кваліфікованих учительських кадрів і це на тлі значної
кількості неосвіченого й малограмотного населення. Вчителі, незважаючи на зайнятість за основним місцем роботи, змушені були одночасно
працювати у лікнепах і ліквідовувати неписьменність дорослих, що призводило до їх колосального перевантаження. Поступово зростала освітня
мережа, але все ж наявної кількості шкіл і самих
вчителів не вистачало для охоплення навчанням
дітей шкільного віку. З часом фіксуємо кількісне
зростання вчителів, однак це не означало відповідного підвищення якісних показників, оскільки пріоритет надавався ідеологічній підготовці
педагогічних кадрів. Від освітньої інтелігенції у
першу чергу вимагали виховувати підростаюче
покоління відповідно до державних пріоритетів.
Учительство, власне як і викладачів закладів професійної освіти, представники владних структур
розглядали як провідника їх ідей і заходів, намагалися спрямувати дії вчителів в русло «соціалістичного будівництва».
Освітня інтелігенція старанно втілювала у
життя офіційну політику українізації, тим самим
поєднуючи у своїй діяльності класовий та національний чинники. Пізніше, коли почали згортати
українізаційні процеси, ті вчителі, викладачі, науковці та громадські діячі, які свого часу сприяли
утвердженню радянської влади, вже не були потрібні творцям тоталітарного політичного режиму і фактично були приречені на загибель. У ході
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здійснення політики коренізації місцеві органи
влади намагалися поставити під свій контроль
культурно-освітнє життя польської та єврейської
спільноти, що часто призводило до перегинів.
Особливо це стосувалося російської нацменшини.
На розвиток освітньої сфери витрачався значний обсяг коштів із різних джерел фінансування (державний бюджет, місцеві бюджети, цільові
кошти, культфонди, надходження від промисловості) та все ж цього було недостатньо навіть для
забезпечення її головних потреб.
Одним із пріоритетів влади була підготовка
освітянських кадрів, яка на початку десятиліття
здійснювалася в університетах, учительських інститутах, семінаріях і річних курсах, після чого
їх реорганізували в інститути і технікуми. Крім
того, створювалися низка інших закладів вищої
освіти для забезпечення потреб краю у кваліфікованих кадрах для вирішення низки завдань, що
постали у 1920-ті рр. у ході відбудови народного
господарства. На цей час припадає становлення
науково-дослідної роботи, перших успіхів подільської інтелігенції у цій сфері. Однак в умовах
радянської дійсності, політичного диктату, панування однодумності вони були обмеженими.
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В статье проанализирован процесс формировании системы высшего образования на Подолье на фоне социально-экономических преобразований. Советская власть особое внимание обращала на профессиональное
образование, в частности, работу профессиональных школ, школ фабрично-заводского ученичества, профкурсов и пр. Их функционирование обеспечивалось финансово-материальной поддержкой со стороны государства
и местных органов власти, а также профсоюзов и других общественных организаций, что позволило успешно
реализовать программу подготовки кадров. Образовательная интеллигенция старательно воплощала в жизнь
официальную политику украинизации, тем самым соединяя в своей деятельности классовый и национальный
факторы.
Ключевые слова: система высшего образования, Подолье, профессиональные школы, социально-экономическое положение, профкурсы, техникумы.
The article covers the formation process of the higher education system in Podilia taking into account socio-economic transformations. The Soviet government paid special attention to vocational education, in particular, the work
of vocational schools, factory apprenticeship schools, vocational courses, etc. Their functioning was provided with
financial and material support from the state and local authorities, as well as trade unions and other public organizations,
which allowed them to successfully implement the training program. The educational intelligentsia diligently implemented the official policy of Ukrainization, thereby combining class and national factors in their activities.
Keywords: the higher education system, Podilia, vocational schools, socio-economic situation, vocational courses,
technical schools.
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ПОЛЬЩА В ДІЯЛЬНОСТІ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ ПІСЛЯ 2000 р.
Висвітлюється польська діяльність в рамках Вишеграду на початку ХХІ ст., що стала своєрідним інструментом скоординованої підготовки до вступу та входження країни у Європейський Союз. Вишеградське співробітництво визначило регіональну центральноєвропейську ідентичність пріоритетним фактором співпраці
та успішно виконало свої головні завдання. Аналізуються різні сфери співпраці країн-членів Вишеградської
групи, що констатували факт своєї євроатлантичної та європейської інтеграції й визначили нові можливості і
пріоритети у процесі реалізації спільних інтересів.
Ключові слова: Польща, Вишеградська група, співробітництво, регіональна політика, інтеграція.

Діяльність Вишеградської групи є своєрідним
інструментом скоординованої підготовки до вступу та входження країн-членів у Європейський
Союз. Польща в діяльності Вишеграду у форматі
європейської інтеграції пройшла шлях, що можна поділити на два основні періоди: до вступу
1995–2004 рр. (як претендент на вступ) і після
вступу у 2004–2005 рр. (як повноправний член
Європейського Союзу). 1999–2004 рр. – це доба
консолідації зусиль та поглиблення конкретної
євроатлантичної співпраці країн Вишеградської
групи. Дослідження польського досвіду діяльності в рамках Вишеграду є актуальною проблемою
історично науки. З’ясування рівня висвітлення
проблеми у науковому дискурсі доводить необхідність подальших розвідок у даному напрямі
для виявлення основних результатів, а також окреслення питань, що потребують подальших наукових пошуків.
Формат V-4+ створив можливість країнам
Вишеградської групи бути більш відкритими до
активної зовнішньої співпраці. Із 1995 р. завершилась ілюзія про швидку і безпроблемну європейську інтеграцію країн Вишеградської групи.
Розуміння, що процес інтеграції буде довготривалим та інші зовнішні проблеми двостороннього характеру країн Вишеградської групи,спричинили певну стагнацію співпраці (внутріполітичні
проблеми у Словаччині, слабка інституалізація
Вишеградського співробітництва).
Початок 2000-х років – час активізації співробітництва країн-членів V-4. На протязі 2000–
2001 рр. у різних сферах відбувалась планомірна взаємодія країн Вишеграду, про що свідчить,
у т. ч. активна політична співпраця голів урядів
країн Вишеградської групи на найвищому політичному рівні. Протягом 2000 р. відбувається обговорення проблемних питань європейської та регіональної інтеграції між Є. Бузеком,
М. Дзуріндою, В. Орбаном і М. Земаном (28 квіт-
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ня в Гнездно (із запрошенням німецького канцлера Г. Шредера), 4 травня у Будапешті (із запрошенням прем’єр-міністра Франції Л. Жоспена)1,
9 червня у Празі, 12–13 жовтня у Карлових Варах).
У 2001 р. відбулись два саміти прем’єр-міністрів
Вишеградської четвірки: 31 травня – 1 червня у Кракові (Польща) із прийняттям спільної
Офіційної заяви2, та 24–25 серпня відбулась неформальна зустріч прем’єр-міністрів поблизу
озера Балатон (Угорщина)3. На цих форумах були
присутні представники країн Європейського
Союзу, а саме Великої Британії, Нідерландів та
обговорювались питання європейської інтеграції
країн Вишеградської групи.
У 2001 р. президенти країн Вишеградської
групи – В. Гавел, А. Кваснєвський, Ф. Мадл
і Р. Шустер – відзначили десяту річницю підписання Вишеградської декларації (15 лютого
1991 р.) й оприлюднили спільну декларацію, в
якій чітко визначались пріоритети Вишеграду
після. Найважливішим політичним завданням
було виділено спільну роботу стосовно якнайшвидшої євроатлантичної та європейської інтеграції країн-членів. Було, також, відзначено необхідність підтримки Словацької Республіки щодо
її вступу в НАТО. У зовнішній політиці акцент
було зроблено на співробітництво з країнами
Центральної, Південної та Східної Європи на
міждержавному, міжрегіональному та транскордонному рівнях4.
12 травня 2004 р. у місті Кромеріж (Чеська
Республіка) члени Вишеградської четвірки на рівні прем’єр-міністрів підписали нову
Кромеріжську декларацію – стратегію розвитку субрегіонального об’єднання в рамках
Європейського Союзу. Підписантами виступили прем’єр-міністр М. Бєлька (Республіка
Польща), П. Меддєші (Угорська Республіка),
© Наталя Буглай, 2019
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В. Шпідла (Чеська Республіка), М. Дзурінда
(Словацька Республіка). У новій чотиристоронній Кромеріжзькій декларації країни V-4 чітко
визначили необхідність продовження співпраці у
форматі Вишеградської групи вже у рамках ЄС,
адже мету визначену у Вишеградській декларації
було виконано.
У 2004 р. країни-члени V-4 констатували
факт їх євроатлантичної та європейської інтеграції й визначали нові можливості, пріоритети та
завдання спільної роботи на майбутнє, а саме:
«Співробітництво Вишеградської групи буде
продовжуватися, фокусуючись на регіональних
ініціативах, метою яких є посилення регіональної центральноєвропейської ідентичності. У
цьому контексті співпраця буде базуватися на
конкретних проектах, які матимуть відкритий
характер»5.
Зміна пріоритетів співпраці відбулась після
вступу до Європейського Союзу, про що свідчить детальний аналіз головування Польщі та
співробітництво у Вишеградському форматі в
період 2004–2005 рр. Польща отримала головування у Вишеградській групі безпосередньо
після вступу в Європейський Союз у 2004 р.
Програма польського головування у субрегіональному Вишеградському об’єднанні містила
і загальні цілі та завдання нової Кромеріжської
декларації, зокрема, що стосується як підтримки політики розширення Європейського Союзу,
так і вже більш детально у програмі – як виконання зобов’язань щодо реалізації політики нового сусідства Європейського Союзу, нової східної та південно-східної політики ЄС; передачі
свого євроінтеграційного досвіду країнам, які
бажають набути членства в ЄС; підтримки загальних цілей Європейського Союзу в розвитку
європейської інтеграції. Фактично у програмі
головування Польщі у Вишеградській групі протягом 2004–2005 рр. були визначені шість нових
пріоритетів: консультації з майбутніх бюджетних
питань; співробітництво у сфері Шенгенських
питань; участь у формуванні і реалізації політики нового сусідства ЄС; розробка стратегічних
програм міжнародним Вишеградським фондом;
співробітництво у сферах енергетичного сектору,
промисловості та інфраструктури, наукових досліджень; майбутній розвиток прагматичного регіонального співробітництва. Політичний вимір
співробітництва країн Вишеградської групи був
визначений у польській програмі головування в
контексті розвитку четвірки як регіонального форуму для діалогу та порозуміння всередині ЄС.
Перший розділ документу «Політичне співро-

бітництво» (координатори – міністерства закордонних справ) містить чіткий перелік зустрічей
на найвищому рівні. президентів, прем’єр-міністрів, секретарів та координаторів міністерств,
директорів відповідних департаментів. Другий
розділ «Секторальне співробітництво» (координатори – відповідні профільні міністерства і
міністерства закордонних справ), містить необхідність концентрації роботи на п’яти напрямах:
інфраструктура і транспорт; регіональна політика; транскордонне співробітництво; захист
навколишнього середовища і співробітництво у
сфері агрокультури; інші сфери регіонального
співробітництва. Всі напрями детально розроблені із переліком конкретних заходів, зустрічей,
обміном інформацією тощо6.
Третій розділ «Транскордонне співробітництво – відкриття внутрішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу та захист зовнішніх
кордонів країн-членів Європейського Союзу» є
принципово важливим і надає можливість, з однієї сторони, зрозуміти градацію пріоритетів та
їх характеристики, а з іншої – сприяє чіткому
виокремленню структури програми. Координатор
виконання напрямів підрозділу – Міністерство
внутрішніх справ та адміністрації Республіки
Польща. У даному підрозділі польської програми особливе місце посідають наступні чотири
напрями співробітництва: Шенгенські питання,
державне управління, місцеве самоврядування
та політика безпеки. Потрібно зауважити, що
кожен під-напрям містить конкретні заходи у
конкретно визначеному географічному просторі
і часі. Наприклад, проблемні питання Шенгену
сфокусовані на імплементації та дискусіях щодо
Шенгенських принципів; на продовженні діяльності експертних груп, заснованих ще за часів
чеського головування; формуванні спільної позиції «четвірки» щодо Шенгену; проведенні робочих нарад експертів щодо шенгенської співпраці
у січні та квітні 2005 р.; продовженні співробітництва Вишеградської четвірки з країнами
Бенілюкс із питань імплементації Шенгену.
У сфері державного управління роботу було
заплановано здійснити у форматі самітів заступників міністрів та державних секретарів внутрішніх справ (Прага, 25–26 листопада 2004 р.)
та нарад експертних груп щодо модернізації
державного управління (Польща, 2005 р.), підвищення кваліфікації та освіти з державного управління, організації конференцій з розгорнутого
переліку питань (жовтень – листопад 2004 р.).
Місцеве самоврядування, а саме: внутрішній
юридичний статус суб’єктів місцевого самовря-
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дування; створення базових умов, принципів
для успішного процесу спільного інвестування; гармонізація законів, які стосуються якості
державних служб; реалізація прав місцевого самоврядування у транскордонному співробітництві; транскордонне співробітництво в контексті
успішного використання фінансових програм
Європейського Союзу було визначено важливою
ланкою даної програми. Співпраця у реалізації
політики безпеки визначалася перш за все організацією міжнародної наради робочої групи
Вишеградської четвірки та Австрії у лютому
2005 р. з питань обговорення феномену екстремізму та розвитку насилля в Центральній Європі.
Узагальнюючи польський досвід головування, зазначимо, що програма в цілому була успішно виконана. Відбулися саміти на найвищому
рівні прем’єр-міністрів, міністрів закордонних
справ із представниками парламенту ЄС, відповідних комітетів ЄС. Новою ланкою співробітництва став форум регіонів Вишеграду у жовтні
2004 р. у Кракові – як співпраця органів місцевого самоврядування, Конференція міністрів закордонних справ із міжнародним Вишеградським
фондом у грудні 2004 р. із питань затвердження бюджету на 2005 р. у розмірі 3 млн євро та
гарантії 29 стипендій для науковців з України7.
Особливої уваги та аналізу у дослідженні заслуговують і офіційні документи, які були прийняті
внаслідок цих нарад на найвищому і локальному
рівнях, а саме: Комюніке 12-ї зустрічі міністрів
культури Вишеградської групи від 10–11 листопада8; Правила підготовки, апробації та процедур виконання фінансування проектів зі стратегічних програм міжнародного Вишеградського
фонду від 7 грудня 2004 р.9; Звіт щодо зустрічі
прем’єр-міністрів країн Вишеградської групи у
Варшаві від 8 грудня 2004 р.10. З політичної точки зору, на особливу увагу заслуговують два документи за 2004 р.: Декларація прем’єр-міністрів
країн Вишеградської групи про співробітництво
після їх вступу до ЄС11 та Основні стратегічні напрями майбутніх дій вишеградської співпраці12.
За часів польського головування в рамках
Європейського Союзу регулярними були як політичні наради, так і регулярні зустрічі представників міністерств із конкретних проблемних питань, що свідчить про динаміку роботи на рівні
об’єднання. 20–21 травня 2004 р. відбулася зустріч міністрів з охорони навколишнього середовища у Шіофоку, 24 травня 2004 р. – зустріч міністрів оборони у Коморні Градеку, 18–20 вересня
2004 р. – зустріч президентів патентних офісів
у Цедзіні13, 11 жовтня 2004 р. відбулася зустріч
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представників міністерств внутрішніх справ у
Кракові, 13–15 жовтня 2004 р. – зустріч міністрів
юстиції у Кракові, 28–29 жовтня 2004 р. – зустріч
президентів центральних аудиторських офісів у
Високих Татрах, 4 листопада 2004 р. – зустріч міністрів фінансів у Варшаві, 4 листопада 2004 р. –
зустріч міністрів сільського господарства у
Будапешті, 11–12 листопада 2004 р. – зустріч
міністрів культури у Шарошпатаку, 4 березня
2005 р. – зустріч міністрів оборони у Варшаві із
запрошенням міністра оборони України.
16–18 березня 2005 р. відбулась зустріч міністрів інфраструктури у Страсне, 14–15 квітня – зустріч міністрів регіонального розвитку у
Варшаві, 28–29 квітня – 13-та зустріч міністрів
культури у Банській Бистріці14, 6 травня 2005 р. –
зустріч міністрів фінансів у Празі, 6–7 червня
2005 р. – зустріч міністрів із захисту навколишнього середовища у Кракові. Цей перелік свідчить
про регулярні постійні зустрічі, а також, про різноплановий характер співпраці фахівців та експертів країн Вишеградської групи. Результатами
співпраці сторін стала низка спільних декларацій та важливих документів: Декларація міністрів Вишеградської групи, відповідальних за
регіональний розвиток, від 2 грудня 2005 р.15,
Комюніке 14-ї зустрічі міністрів культури та з питань культурної спадщини країн Вишеградської
групи16, Спільна офіційна заява міністрів закордонних справ від 11 липня 2005 р.17, Спільна
декларація прем’єр-міністрів Вишеградської
четвірки по Україні18, а також Спільна декларація
прем’єр-міністрів Вишеграду по ЄС у Казімежі
Дольному від 10 червня 2005 р.
Ідея європейської політики сусідства, міститься саме у Спільній заяві міністрів закордонних
справ від 11 липня 2005 р., де чітко прописано:
«У цій сфері особливо важливою є необхідність
допомоги Україні та іншим країнам регіону, які
здійснюють реформи. Для Вишеградської групи є вирішально важливою реалізація Плану дій
ЄС – Україна, що поглиблюватиме відносини
між ЄС та Україною і сприятиме європейській
інтеграції країни. Країни Вишеградської четвірки бажають обговорити справу надання Україні
спільної допомоги, а також бажають синхронізувати двосторонні ініціативи у цьому питанні.
Міністри зустрінуться із австрійськими, словенськими та українськими партнерами, з якими
обміняються думками щодо Регіонального партнерства та взаємовідносин з Україною і перспективами співпраці»19.
Важливою, на нашу думку, є заява міністрів закордонних справ Вишеградської групи
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від 7 грудня 2004 р. стосовно подій в Україні
у 2004 р.: «Ми бажаємо завірити нашого українського сусіда у нашій солідарності в його боротьбі за дотримання прав та демократичних
принципів… Україна – не тільки ключовий сусід
і стратегічний партнер Європейського Союзу, але
також і важливий гравець у регіональній та глобальній безпеці. Ми віримо у позитивне вирішення кризи та розвиток подальшої демократизації,
створення основ для нової якості у відносинах
між ЄС та Україною»20. В ній наголошувалося
на підтримці демократичних трансформацій в
Україні з боку країн Вишеградської групи, а також підкреслюється важливість внутріполітичних змін у сусідній країні й акцентується увага
на посиленні регіональної безпеки.
Вишеградська четвірка в цей період активізує співпрацю в найближчому міжнародному
середовищі, з діючими міжрегіональними та
субрегіональними європейськими об’єднаннями: країнами Бенілюкс («Сфери співробітництва між країнами Вишеграду і Бенілюксу»),
Веймарським трикутником, Радою скандинавських країн тощо. На нараді 15 лютого 2005 р. у
Братиславі було оголошено перелік надбань, що
містив ретельний огляд діяльності робочої групи
у наступних напрямах співпраці: проблемні питання імплементації Шенгену, співробітництво
представників парламентів країн Бенілюксу та
країн Вишеградської групи; співробітництво із
структурними фондами, співпраця у сфері розвитку інфраструктури й у плануванні, а також
співробітництво у сферах інвестицій, туризму,
реклами, у соціальній, трудовій політиці21.
Експерти польського Інституту суспільних
справ у співпраці з науковцями країн Вишеграду
провели дослідження значності, важливості,
життєздатності Вишеградської групи з-поміж
населення країн регіону. Більшість населення
(громадянське суспільство) поінформовано про
існування даної субрегіональної співпраці (у
Польщі – 39%, в Угорщині – 44%, у Словаччині
цей показник найбільший – 56%, у Чехії – 35%)
і бажає її розвитку вже після вступу до ЄС.
Цікаво зазначити, що значна частина поляків,
чехів, угорців і словаків вважає важливим презентацію не тільки національних інтересів, але і
спільних регіональних, незважаючи на те, що все
ще є наявними різні стратегії як до просування
у ЄС, так і після набуття повноправного членства – насамперед, у формах і методах адаптації
до Європейського Союзу22.
Аналізуючи польські програми головування
Вишеградської групи після 2000 р. та конкретні

заходи, що відбулися згідно із зазначеними програмами, можна підвести такі підсумки: за період
польського головування у 2000–2001 рр. (підготовчий етап до вступу в ЄС) проявляється якісно
новий характер співробітництва Вишеградської
четвірки, коли злагоджені дії країн-членів допомогли імплементувати основні принципи відповідності нормам Європейського Союзу; програма 2004–2005 рр. та її виконання говорить про
адаптацію держав Вишеграду до нового європейського простору й бажання вирішити центральноєвропейські за допомогою країн-членів
ЄС (набуття та реалізація базових європейських
принципів співпраці); із 2004 р. співробітництво
країн у вишеградському форматі вийшло на якісно новий рівень: нові ініціативи, що виходять
за межі субрегіону і чітко окреслюють бажання
країн-членів V-4 демонструвати свої позиції після вступу в ЄС вже у міжнародному масштабі,
організація регулярних фахових зустрічей з європейськими, міжнародними організаціями –
все це є свідченням посилення статусу країн
Вишеградської групи у системі співробітництва
Європейського Союзу; проглядається і життєздатність Вишеградської групи як субрегіонального форуму у складі Європейського Союзу, де
особливої політичної, міжнародної ваги набуває
саме позиція Республіки Польща, яка з 1995 по
2005 рр. змінила пріоритети в рамках Вишеграду.
Ідея формування більш тісної співпраці країн центральноєвропейського регіону у форматі
Вишеградської групи в більш ширшому контексті
виникла через так зване «повернення у Європу».
Євроатлантичний напрям у контексті реалізації
нової зовнішньої політики країн регіону був домінуючим. Польща, як і інші країни групи, вбачала
у Вишеградському форматі певну політичну платформу для обговорення ініціатив та реалізації спільних інтересів з метою прискорення реалізації своїх
національних інтересів, а також як інструмент для
покращення співпраці, узгодження інтересів та координації позицій сторін. На думку М. Майковської
(польська дослідниця), Вишеградська група після
2004 р. є визнаним політичним брендом у європейському співтоваристві, хоча все ще не забезпечила
собі стабільну позицію і не знаходиться на передньому фронті європейської політики23.
Отже, з нашої точки зору, Вишеградське співробітництво після 2000 р. витримало випробування конфліктними ситуаціями в контексті з’ясування власних інтересів сторін-учасниць, успішно
реалізувало свої головні спільні цілі та поступово
із консультативного політичного форуму перетворюється на громадянське суспільство, для якого
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пріоритетним фактором співробітництва є регіональна центральноєвропейська ідентичність.
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The article is devoted to Polish activity within Visegrad Group countries at the beginning of the XXI century, which
has become a kind of instrument for coordinated preparation for the country’s join the European Union. Visegrad Group
has identified regional Central European identity as a priority factor for cooperation and has successfully fulfilled its
main tasks. The author analyzes different areas of cooperation of the member countries of the Visegrad Group, which
stated the fact of their Euro-Atlantic and European integration and defined new opportunities and priorities in the realization process of common interests.
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Освещается польская деятельность в рамках Вишеграда в начале ХХІ ст., которая стала своеобразным
инструментом скоординированной подготовки к вступлению страны в Европейский Союз. Вишеградское сотрудничество определило региональную центральноевропейскую идентичность приоритетным фактором
сотрудничества и успешно выполнило свои главные задания. Анализируются разные сферы сотрудничества
стран-членов Вишеградской группы, которые констатировали факт своей евроатлантичной и европейской интеграции и определили новые возможности и приоритеты в процессе реализации общих интересов.
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Володимир Гула
З ІСТОРІЇ БОРОТЬБИ БЕРДИЧІВСЬКОГО КОМІТЕТУ БУНДУ
ПРОТИ СІОНІЗМУ У 1903–1904 рр.
У статті на прикладі діяльності Бердичівського комітету Загального єврейського робітничого союзу в Литві,
Польщі та Росії (Бунду) розкрито сутність та методи антисіоністської роботи цієї організації. Виявлено чинники, що сприяли посиленню ролі національного питання в житті Бунду. Виділено протиріччя, які розділяли
єврейський соціал-демократичний робітничий рух та сіонізм. Опубліковано текст прокламації Бердичівського
комітету Бунду, виданої з нагоди зриву сіоністського зібрання в синагозі наприкінці 1903 р. Окрема увага приділена розгляду звинувачень Бунду у націоналізмі з боку редакції газети «Іскра». Зроблено висновок про невиправданість твердження щодо спорідненості Бунду із сіонізмом на ґрунті єврейського націоналізму.
Ключові слова: Бунд, сіонізм, соціал-демократія, єврейське питання.

На початку ХХ ст. для єврейського робітничого руху все більшої актуальності набувало національне питання. Можливі шляхи його вирішення:
або національна федералізація Росії, або створення незалежної єврейської держави поза її межами
позначили два табори протистояння – соціал-демократію та сіонізм. Дана стаття присвячена місцевому сюжету з цієї тематики – антисіоністській
діяльності Бердичівського комітету Загального
єврейського робітничого союзу в Литві, Польщі
та Росії (Бунду). Метою статті є розкриття методів боротьби Бунду проти сіонізму, з’ясування
ставлення російської соціал-демократії до такої
діяльності Бунду, а також обґрунтування тези
про відсутність прямого зв’язку між розробкою
національної програми Бунду та ідеями сіонізму,
як це стверджувалось у працях окремих сіоністів, і, пізніше, у радянській історіографії. У додатку наводиться раніше не опублікований текст
прокламації Бердичівського комітету щодо зриву
сіоністського зібрання.
Історіографія цієї проблематики почала формуватися безпосередньо у протистоянні цих течій у єврейському політичному просторі початку
ХХ ст. Слід відзначити працю В. Жаботинського
«Бунд і сіонізм» 1906 р., у якій автор, один з ідеологів сіонізму, піддав жорсткій критиці позицію
Бунду з національного питання, а саме концепцію національно-культурної автономії1. Бунд, у
свою чергу, відповідав політичним засудженням
сіонізму як дрібнобуржуазного націоналістичного руху, що суперечить прагненням пролетаріату. Після революції 1917 р. у Радянському Союзі
починають виходити спогади активних діячів
Бунду, а за його межами – сіоністів. У них по

суті повторювались тези та політичні звинувачення 10-річної давності. Щоправда, ситуація в
СРСР змушувала окремих діячів Бунду засуджувати й позицію з національного питання власної
організації як націоналістичну2. Відродження
досліджень діяльності Бунду в радянській історіографії у 1970-ті рр. ознаменувалось новою
інтерпретацією взаємовідносин цієї організації
з сіоністським рухом: на основі окремих фактів низової тимчасової співпраці та ленінської
критики бундівського націоналізму робиться
висновок про спорідненість ідеологій цих політичних рухів3. У сучасній історіографії даному
питанню почасти приділяється незначна увага.
Виключенням є збірник документів та матеріалів «Бунд. 1894–1921». У ньому вміщено як звіти
з’їздів цієї організації, так і праці окремих бундівських публіцистів, що дозволяє комплексно
поглянути на розвиток дискусій з національного
питання за участі Бунду4. Боротьба Бунду проти
сіонізму на місцях відображена у збірнику документів «Бунд в Беларуси»: наведені прокламації
місцевих осередків організації, присвячені цій
темі5. Стосовно протистояння Бунду та сіонізму
на території України на сьогодні відсутні спеціальні дослідження та збірки документів.
На 1903 р. Бердичівський осередок Бунду вже
набув значної сили. Кількість робітників, долучених до роботи організації сягала 1800 осіб.
із загальної кількості єврейських робітників на
підприємствах міста 15 тис. осіб. Зростав також
попит на нелегальну літературу. Так, менше ніж
за рік комітетом було видано 6300 примірників
© Володимир Гула, 2019

149

ІV. Історія України за архівними документами

прокламацій, а загалом розповсюджено 13 тис
примірників6. Стосовно ідейного розвитку бердичівських робітників, автори звіту V з’їзду
Бунду відзначили широкий запит на вивчення
російської мови (який тим не менше не доповнювався тісною співпрацею із християнськими
робітниками) та залученість робітників до обговорення поточних проблем політичного життя,
серед яких були названі: ставлення до інших революційних партій та до сіонізму. Зростання єврейського робітничого руху відзначилось і посиленням поліцейських сил у місті: «… абсолютно
«патріархальна» (у російському сенсі цього слова) поліція виявилась нікуди не годящою в якості
викорінювача «крамоли»… але за останні місяці у нас завелись професійні шпигуни, київські
жандарми зробились у нас частими гостями»7.
Для Бунду ідеологія сіонізму була одним з
основних супротивників фактично з моменту заснування самої організації. Так, вже у програмній статті «Наші цілі» заявляється про несприйняття Бундом ідей сіонізму: «… вона (єврейська
буржуазія – В. Г.] займається сіонізмом, мріючи
про єврейське царство на святій землі з власною
поліцією, жандармерією, з власними «кошерними» чиновниками і з власним урядом для повного знедолення народу…»8. Бунд, як соціал-демократична партія, виступав проти будь яких
проявів націоналізму. При цьому ця організація
розвивалась саме як партія єврейського робітництва, поступово відділяючись від загальноросійської соціал-демократії. У вищезгаданій програмній статті така окремішність пояснювалась
тим, що єврейський пролетаріат зазнає утисків
як за класовою, так і за національною ознакою.
Відповідно, певна «націоналізація» Бунду в таких умовах була невідворотною. Ще на етапі переходу єврейських робітничих гуртків до масової
роботи постало питання про видання агітаційних
матеріалів на ідиш, адже єврейська робітнича
маса загалом погано володіла російською мовою,
а іврит був мовою єврейської релігійної культури. У той же час ідиш асоціювався з єврейською
світською європеїзованою культурою. Вибір між
ідиш та івритом у період кінця ХІХ – початку
ХХ ст. мав світоглядне значення для єврейського
суспільства. Після широкого запровадження ідиш
у роботу єврейських робітничих гуртків, з яких
згодом утворився Бунд, актуалізується необхідність вироблення програмного погляду на національне питання. На IV з’їзді було вирішено домагатися громадянського рівноправ’я для євреїв, а
пізніше була сформована концепція національної
автономії, яка стала основою національної про-
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грами Бунду. Відповідно, антисіоністська риторика Бунду доповнилась ще й національними
мотивами. Сіоністи звинувачувались у нехтуванні національними інтересами єврейського народу на території Російської імперії: «Звертаючись
до сходу та вбачаючи в антисемітизмі щось на
кшталт невиліковної хвороби, сіоніст відвертається від прогресу і долучається до найреакційніших елементів населення. … Утверджуючи погляд, що євреї всюди «чужі», сіоністи, з одного
боку, виправдовують тяжке становище євреїв,
а з іншого боку, стримують будь яке прагнення
протесту. Які б кари єгипетські не випадали на
долю євреїв – все це природньо, все це витікає з
їхнього положення «чужих». Будь яка боротьба
на місці не має сенсу. Така логіка сіонізму»9.
Особливо запеклу боротьбу із сіоністами
Бунду доводилось вести після початку розробки соціалістично-сіоністських концепцій. У
1904 р., у доповіді конгресу ІІ Інтернаціоналу
Бунд був змушений фактично визнати небезпеку
сіоністсько-соціалістичних
організацій, приділивши значну увагу їхній критиці.
Стверджувалося, що цей рух не може мати
успіху серед робітників, оскільки під маскою
соціалізму проводить курс на примирення класових суперечностей заради національних інтересів, що розумілися Бундом як виключно
інтереси буржуазії: «насадили в деяких містах
Росії групки, надавши їм, за прикладом революційних організацій, звучну назву «комітетів» і
розпочали гру в революцію, але це лише одна
мішура; насправді ці «комітети» складаються з
націоналістично налаштованих напівінтелігентів ведуть за собою пару десятків абсолютно
несвідомих робітників»10. Якби небезпека була
відсутня, «пару десятків несвідомих робітників» не заслуговували би згадки у доповіді на
міжнародному соціалістичному форумі11. Така
ситуація у єврейському суспільстві вплинула на
поглиблення національних вимог у бундівській
програмі. Окрім замкненості єврейського життя
на висунення цих відверто антиасиміляційних
вимог вплинув характер економіки у смузі осілості: тут була майже відсутня важка промисловість, підприємства являли собою майстерні, що
об’єднували максимум кілька десятків робітників. У таких умовах робітники не відривались
від звичного для них середовища. Власне, сам
Бунд зародився як виключно національна організація, її зв’язки з польським та литовським
соціалістичним рухом носили спорадичний характер; досить рідкісним явищем булий спільні
страйки робітників різних національностей12.
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У цей же час, 1902–1903 рр. розгорталось запекле протистояння всередині російської соціал-демократії з приводу національної програми
Бунду та місця Бунду в Російській соціал-демократичній робітничій партії (РСДРП). Фракція
В. Леніна, рупором якої була газета «Іскра»,
прагнула до створення централізованої соціал-демократичної партії, у якій не буде окремих
національних автономних осередків. Інтереси
робітників усіх національностей Російської імперії тотожні, у єврейських робітників не може
бути суто «єврейських» інтересів, таке розмежування провокує антисемітські настрої та заважає єднанню робітників – християн та іудеїв.
Крім того, слідом за К. Каутським В. Ленін заперечував єврейську національність, оскільки у
євреїв відсутня спільна мова та спільна територія. Відповідно: «Єврейське питання стоїть так:
асиміляція або окремішність? – й ідея єврейської
«національності» має явно реакційний характер
не тільки у послідовних прибічників її (сіоністів),
але й у тих, хто намагається поєднати її з ідеями
соціал-демократії (бундівці)»13. Позиція делегації Бунду на ІІ з’їзді РСДРП полягала у федералізації партії за зразком австрійської соціал-демократії: одна частина партії мала представляти
російські комітети, інша – Бунд як окремий союз.
М. Лібер, член Закордонного комітету Бунду, у
доповіді з’їзду так обґрунтував необхідність збереження Бунду: «єврейський пролетаріат значно
сильніше зацікавлений у боротьбі проти виключних утисків, що накладаються на нього, ніж весь
інший пролетаріат, тому він є більш активним
противником такого гноблення»14. Тут М. Лібер
повністю повторив тезу Ю. Мартова, висловлену
ним 1895 р. у програмній промові «Поворотний
пункт в історії єврейського робітничого руху».
Однак з того часу постав ще додатковий мотив
організаційного збереження Бунду, якому була
надана значна увага у звіті ІІ з’їзду РСДРП –
протистояння соціалістичному сіонізму: «Ця
тенденція сіонізму (соціалістична – В. Г.] особливо виявилась останнім часом, коли розвиток
єврейського робітничого руху показав сіоністам,
що єврейський пролетаріат стає суспільною силою, яку було би вигідно приборкати і, таким
чином, … ліквідувати класову боротьбу в єврейському народі … та отримати армію прихильників»15. Зважаючи на це, Бунд у жодному разі не
міг підкоритися централізаторським прагненням
В. Леніна. Перетворившись на районний комітет
загальноросійської партії він втратив би своє національне обличчя, що призвело би до відходу
значної частини його прихильників до лав сіо-

ністів-соціалістів16. Внаслідок відсутності порозуміння із фракцією В. Леніна з приводу федеративного устрою РСДРП, Бунд на даному з’їзді
заявив про вихід з цієї організації.
Прокламація, що розглядається в даній статті,
була видана на ідиш (на замовлення поліції пізніше перекладена російською мовою) на початку
1904 р. Вона присвячена зриву членами Бунду сіоністського зібрання у місцевій синагозі. Зібрання
відбулося 22 грудня 1903 р., на ньому був запланований виступ відомого сіоніста Л. Євзерова.
Департаментом поліції на той момент вже був
виданий циркуляр про заборону сіоністських
організацій, оскільки «вони першочергову ідею
свою відсунули у далеке майбутнє і спрямували
діяльність на розвиток і укріплення національної
єврейської ідеї, пропагуючи гуртування у закриті
організації євреїв у місцях їхнього проживання.
Напрямок цей ворожий асиміляції євреїв з іншими народами, сприяє поглибленню між першими і останніми міжплемінного протистояння і
протирічить початкам російської державницької
ідеї, а тому не може бути терпимим»17. Однак, з
огляду на опозиційність сіонізму до соціалізму,
влада не вживала репресивних заходів відносно
його пропагандистів. До того ж сама смуга осілості вступала у протиріччя з «російською державницькою ідеєю», як остання визначена у даному
циркулярі: смуга осілості закріплювала окремішність євреїв і стримувала їх асиміляцію. Саме
місце зібрання було обране для демонстрації
позакласовості ідеології створення незалежної
єврейської держави, у якій релігії відводилась
важлива роль. Натомість, Бунд виступав з яскраво виражених антиклерикальних позицій: єврейське духовенство розглядалось як спільник царської влади у боротьбі проти революційного руху
і громадянських прав євреїв. Підтвердженням
такого погляду слугували факти надання равинами послуг органам внутрішніх справ, наприклад при перекладі революційних видань з ідиш
на російську та проурядові виступи під час заворушень в смузі осілості. При цьому питання
щодо розповсюдженості атеїстичних поглядів у
середовищі Бунду та взагалі пропаганди таких
поглядів залишається відкритим, нам поки що не
вдалося отримати дані, які б давали змогу надати
виважену оцінку з цього приводу. У прокламації
яскраво та докладно описано виступ доповідача.
Однак інші свідчення з приводу даного зібрання
змальовують дещо іншу картину.
У одній справі із зазначеною прокламацією
зберігається перехоплений поліцією лист одного
з соціал-демократів «іскровців» до свого товари-
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ша. При співставленні цих двох свідчень виявляється суттєве протиріччя: у бундівській прокламації йдеться про виступ соціаліста, який збурив
громадськість та зірвав зібрання, а у листі – про
завчасно сплановану провокацію із застосуванням насильницьких дій відносно політичних
опонентів: «Вчора тут був якийсь єврейський
оратор. З цієї нагоди в синагогу зібралося чоловік
1000–1500. Туди ж прийшли і бундівці. Частина
їх забралася на горище, куди відкривається для
вентиляції стеля, і стали закидати публіку брудом, сіном і т.д. Інша частина замкнула єдині двері і стала кричати: «Ура, геть самодержавство».
Пролунав крик «пожежа». Кинулися до входу, але
він виявився замкненим… Влаштували всю цю
історію з таким фокусом: коли зібрався натовп,
прийшли бундівці і вимагали, щоб одному з них
надали слово, на що їм відповіли, що «тут не місце для таких слів» і наче у відповідь на це вони
влаштували цей милий жарт. Але справа в тому,
що це був привід: попередньо у бундистів було
зібрання, на якому було вирішено діяти таким
чином. Іскрівці на ці збори були також запрошені, але навідріз відмовилися від участі в скандалі»18. Це свідчення надане безпосереднім свідком
подій одразу ж після їх завершення у приватному
листі загалом підтверджуються й поліцейським
рапортом: «Цією обставиною [виступом – В. Г.]
скористалися особи, що належать до місцевих
революційних організацій і прийшовши в синагогу хотіли також виголосити промови, але євреї
сіоністи і талмудисти їх до цього не допустили; і
тоді між тими і іншими почалися суперечки і почали лунати крики: «геть сіонізм» з одного боку
і «геть соціалізм» з іншого. На шум з’явився городовий Проскурук, при появі якого євреї нібито розбіглися»19. Останнє речення підтверджує
думку бундівців про непрофесійну бердичівську
поліцію, яка таким чином намагалася прикрити
свою невдачу у справі виявлення учасників заворушення.
Отже, Бунд приділяв значну увагу боротьбі
проти сіонізму як до, так і після виходу з РСДРП.
У якості методу боротьби окрім видання агітаційних матеріалів застосовувалась й провокація.
Бердичівський комітет вдався до неї насамперед через бажання розмежування єврейського
суспільства. Відсутність важкої промисловості
у регіоні та тривалі традиції окремішності єврейської громади становили постійну загрозу
зростання єврейського націоналізму у сіоністському варіанті. Саме тому важливо було провести світоглядне розмежування між адептами Бунду та рештою єврейства. Сіонізм не мав
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прямого впливу на еволюцію національної програми Бунду, однак він безпосередньо вплинув
на опір організації централізаторським планам
В. Леніна – організація, яка б обрала асиміляційний шлях вирішення єврейського питання не
могла успішно протистояти сіоністській ідеології. Позиція Бунду з національного питання являла собою третій варіант відповіді на єврейське
питання в Росії: це заперечення як асиміляції, так
і окремішності за рахунок встановлення громадянського рівноправ’я, поєднаного з національною автономією.
Прокламація Бердичівського комітету Бунду
[м. Бердичів, грудень 1903 р.]
Всеобщий еврейский союз («бунд») в Литве,
Польше и России.
Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Ко всем бердичевским рабочим обоего пола.
В понедельник 22 декабря у нас в Бердичеве
происходило многолюдное сионистическое собрание в Синагоге. Наша организация поздно
об этом осведомилась и не имела возможности
известить своих членов. Тем не менее явилось
известное число рабочих, между которыми были
и организованные. Заметив сих последних в
Синагоге, сионисты испугались, поняв, что собрание не сойдет благополучно. Они опасались,
что социалисты, которые, вообще, стоят им,
словно кость в горле, чего доброго, оглушат их
слух революционными возгласами. Вскоре по
Синагоге раздался клич, что если социалисты
будут себя дурно вести, то приведут полицию.
Один из сионистических вожаков обратился к
рабочим с просьбой, чтобы они пощадили еврейскую «честь», т. е. вели себя смирно и не причинили огорчений домохозяевам, бегущим от бунтовщиков туда, где «черный перец растет».
Оратор объяснил в своей речи, что в среде
еврейского народа существуют разные партии
с различными, даже противоположными тенденциями и в заключении выразил надежду, что
наступит время, когда все партии соединятся
вместе и все стремления сольются в одно стремление – в Сион, ибо только сионизм, по словам
оратора, в состоянии вывести еврейский народ
из его критического положения и только на сионизме должны быть основаны все упования нашего народа.
Когда оратор кончил, выступил один из наших членов и начал было говорить. Он желал
доказать всю ложь и необоснованность первой
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речи. Но это вызвало смятение среди сионистов,
которые затрепетали от опасения услышать свободное слово, свободную публичную критику.
Они стали кричать, шуметь и галдеть, так, что
оратору никоим образом не удалось произнести
свою речь. Тогда, убедившись, что ему невозможно будет говорить, он воскликнул: «долой
сионизм, долой самодержавие, да здравствует
социализм». Звучное «ура» огласило синагогу.
Бедные жалкие сионисты объяты были страхом
и ужасом. Они бросились бежать; «восток» (т. е.
места на восточной стороне Синагоги) вскоре
опустел; представители «богоизбранного племени», шубоносцы стали удирать, а дщери Сиона
выпрыгнули чрез окна. Остались только наши
члены и простонародье, которое выразило желание выслушать нашего оратора. Распевая часть
«присяги» и «марсельезы», наши члены потом с
криками «ура» разошлись.
Манифестация произвела в городе большой
переполох. Повсюду слышны разговоры о социалистах, при чем высказываются различные
суждения. «Какая наглость, явиться в Синагогу
и учинить скандал» – негодуют одни; они онесчасливливают еврейский народ» – толкуют другие; сионисты же скрежещут зубами и забрасывают грязью нашу организацию, распространяя
глупые басни, будто социалисты проломили потолок, сыпали песок на головы бывших в собрании, хотели поджечь Синагогу и тому подобные
нелепости. Нельзя и перечесть всех поношений
и клевет, разносимых среди невежественной толпы. Все это, разумеется, неправда и ложь. Мы
только выразили свой протест против сионизма;
протестовать же против него – долг всякого сознательного социал-демократа.
Сионизм это пустое сновидение, фантасмагория мелкой буржуазии и не связан с интересами
рабочего сословия. Еврейская мелкая буржуазия чувствует себя дурно в современном капиталистическом строе. С одной стороны ее теснит
крупный капитализм, который выталкивает ее
из сферы производительности и делает ея существование все тяжелее и не надёжнее; с другой
же стороны она терпит много от буржуазии других народностей, которая смотрит на евреев, как
на опасных конкурентов и желала бы всячески от
них отделаться, дабы у нее одной оставались миллионы, награбленные у рабочих. Чуженародная
буржуазия, чтобы ослабить еврея, как соперника,
натравливает на него во имя патриотизма и религии невежественную массу и влияет на правительство, побуждая его ограничивать права евреев
и издавать против них ограничительные законы.

Все эти преследования, однако, не наводят и не
могут навести еврейскую раболепную буржуазию
на мысль вступить в бой с ея притеснителем, но
порождают в ней стремление бежать от врагов и
поселиться в своей родной стороне – в Палестине,
воображая, что там евреи смогут самовластвовать,
справлять свои шабасы (субботы) и наслаждаться каждый своею «царицею» (супругою). Таковы
идеалы еврейского мелкого буржуа, к которым
направлены все его ожидания и чаяния. Только в
Сионе, вопиют сионисты, еврею возможно будет
зажить спокойно, только там он освободится от
горя и печалей, только там он в состоянии будет
выпрямить свои надломанные кости. Вражда к еврею, толкуют сионисты, не скоропреходящее, но
вечное социальное явление, коренящееся в самой
природе всех народов, а так как от антисемитизма
одинаково терпят все евреи, и рабочие, и капиталисты, то поэтому все евреи должны совокупно
пристать к сионизму, который объединит их и создаст для них собственную отчизну.
Но почва, на которой зиждется все сионистическое здание, шатка от начала до конца. Вражда
к еврею не вековечное явление и вовсе не коренится в человеческой природе, а имеет свою
основу в капиталистическом порядке, построенном на конкуренции, на борьбе одного человека
с другим. Ненависть одной нации к другой исчезнет, если будет положен конец нынешнему
капиталистическому строю. Для ослабления же
антисемитизма существует только одно средство – расширить классовое сознание пролетариата, разъяснить последнему все зло современного
общественного уклада, который один и является
источником всех страданий пролетариев.
Сама жизнь уже сорвала покров с сионистического движения, показав всю химеричность
последнего. Герцель на 6-м сионистическом конгрессе сам признал, что все проделки ни к чему
ровно не повели, что на Палестину решительно нельзя рассчитывать, что Султан чартера не
даст. Сионизм как в теории, так и на практике
насквозь проникнут буржуазными тенденциями:
он желает соединить огонь с водою, рабочих с
капиталистами. Такое движение может принести
пользу разве только еврейской буржуазии, которая желает взобраться на плечи рабочих для достижения своих целей; рабочим же оно способно
только вредить, так как оно затемняет их классовое сознание, оглушает их рассудок и сводит
их с истинного пути – борьбы с их угнетателями.
А еврейский рабочий так-таки и понимает уже,
что такое для него сионизм; классовое сознание
глубоко уже пустило в нем свои корни и никакие
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фантастические бредни интеллигентной еврейской буржуазии не удержат его от борьбы за свое
освобождение, которую он ведет в продолжение
вот уже 6-ти лет под знаменем «бунда». Он постигает всю противоположность интересов его
и капиталистов и всю необходимость бороться
против теперешнего капиталистического порядка и против русского самодержавного правительства, которое его теснит и давит, лишает его всех
прав, не дает ему свободно дышать и препятствует в борьбе за социализм.
Нет, не с буржуазией должен соединиться еврейский рабочий, не с теми, которые вздрагивают
от всякого грома, раздающегося от самодержавия,
целуют руку, их поражающую, умеют только вымаливать, а не требовать, но с рабочими всей России
для борьбы с самодержавным правительством и с
рабочими всего мира – для борьбы за социализм.
Не сионизм способен разрешить еврейский вопрос,
но социалистическое рабочее движение. Вот почему наши члены поступили, как истые социалисты, провозгласив: «долой сионизм, да здравствует
«бунд», долой самодержавие».
Бердичевский социал-демократический комитет «бунда». Январь 1904 года. Печатня «бунда».
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The article on the example of the Berdychiv Committee of the General Jewish Labour Bund in Lithuania,
Poland, and Russia (the Bund) reveals the essence and methods of anti-Zionist work of this organization. The
factors that contributed to the strengthening of the national question’s role in the life of the Bund were identified. The contradictions that divided the Jewish social-democratic labor movement and Zionism are highlighted. The proclamation text of the Berdychiv Committee of the Bund, issued on the occasion of the disruption
of the Zionist assembly in the synagogue at the end of 1903, is published. Special attention is paid to the consideration of the Bund’s accusations in the propagation of nationalism by the Iskra newspaper. It is concluded
that the allegation about the kinship of Bund ideology and Zionism based on Jewish nationalism is unjustified.
Keywords: the Bund, Zionism, social democracy, Jewish question.
В статье на примере Бердичевского комитета Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве,
Польше и России (Бунда) раскрыта сущность и методы антисионистской работы этой организации. Выявлены факторы, способствовавшие усилению роли национального вопроса в жизни Бунда.
Выделены противоречия, разделявшие еврейское социал-демократическое рабочее движение и сионизм. Опубликован текст прокламации Бердичевского комитета Бунда, изданной по случаю срыва
сионистского собрания в синагоге в конце 1903 г. Особое внимание уделено рассмотрению обвинений Бунда в национализме со стороны редакции газеты «Искра». Сделан вывод о неоправданности
утверждения о родстве Бунда с сионизмом на почве еврейского национализма.
Ключевые слова: Бунд, сионизм, социал-демократия, еврейский вопрос.
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Оксана Гула
ДИТЯЧІ СПОГАДИ В. О’КОННОР-ВІЛІНСЬКОЇ ПРО
ЛЕСЮ УКРАЇНКУ І МАРКО ВОВЧОК
Подаються спогади української письменниці, перекладачки, політичної діячки – В. О’Коннор-Вілінської.
Вони висвітлюють повсякдення днів, проведених авторкою в м. Києві під час навчання у 8-класній жіночій
гімназії. Тоді вона познайомилася з Л. Косач, а з Л. Старицькою почала писати вірші, оповідання, п’єси, які демонструвала найближчому оточенню – родинам Старицьких, Косачів, Лисенків. Спогади допомагають збагнути процес формування світогляду письменниці, демонструють її ставлення до Лесі Українки та Марко Вовчок.
Ключові слова: В. О’Коннор-Вілінська, дитинство, письменниця, традиції, Леся Українка, Марко Вовчок,
твір, світогляд.

У фонді № 4368 «О’Коннор-Вілінська Валерія
Олександрівна – українська емігрантка, голова
літературно–видавничого відділу Міністерства
освіти УНР, письменниця» Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України) зберігається
низка рукописних і машинописних п’єс, статей,
монографія В. О’Коннор-Вілінської, а також
спогади про Лесю Українку1 та Марко Вовчок2.
Саме останні доповнюють картину становлення
життєвого та літературного шляху письменниці,
а також вибору сюжетів майбутніх творів.
В. О’Коннор-Вілінська – українська письменниця, перекладач. Все життя проводила активну громадсько-політичну діяльність, була
однією із засновників Української Центральної
Ради, членом Української Секції Міжнародної
жіночої ліги миру і свободи3, Термінологічної
комісії Української Господарської Академії в
Подєбрадах4, Союзу українок–християнок5.
Народилася 22 грудня 1866 р. у с. Миколаївка
на Полтавщині, освіту здобула у приватній жіночій гімназії В. Ващенко-Захарченко в Києві. Саме
під час навчання В. О’Коннор-Вілінська увійшла
до кола української інтелігенції, серед якого родини Старицьких, Косачів, Лисенків, Житецьких
та ін. Потоваришувала з Л. Старицькою6 та
Л. Косач7, з якими стали учасницями «Плеяди» –
літературного гуртка молодого покоління українських письменників, що діяв у Києві у 1888–
1893 рр. Саме на зібраннях гуртка і розглядалися
написані молодими літераторками твори.
Після закінчення гімназії В. О’КоннорВілінська повернулася до рідного села, де заснувала українську народну школу та народний театр,
який позитивно оцінював М. Кропивницький8.

Проте ця діяльність тривала недовго. Згодом, у
зв’язку із сімейними обставинами, письменниця переїхала до Харкова, де стала вчителькою
арифметики та географії у жіночій середній
єпархіальній школі. Саме тут вона почала співпрацювати у «поступовій» газеті «Харьковские
ведомости» і опублікувала цілий ряд оповідань
та театральних рецензій9.
1899 р. одружилася з О. Вілінським – українським інженером, ученим, громадським діячем.
Він народився 4 вересня 1872 р. у Фінляндії, початкову освіту здобув у одній зі шкіл Варшави,
а вищу – у Харківському технологічному інституті, який закінчив 1897 р. Працював спочатку
у Варшаві, потім до 1905 р. був начальником
технічного відділу служби тяги у Харкові10. У
1905–1907 рр. студіював навчальний курс у політехнічному інституті м. Берлін, вивчаючи питання опалення та вентиляції, працював інженером
у швейцарській фірмі поблизу Цюриха11. Його інженерні проєкти було втілено у життя в Цюріху,
Каїрі, Берліні. З 1907 р. працював у Києві, а
1908 р. став доцентом Київського політехнічного
інституту. Постійно проводив активну політичну,
культурно-освітню діяльність (входив до політичних організацій, згодом – до УЦР, був членом
редколегій видань, просвітніх товариств та гуманітарних місій). З жовтня 1918 р. був призначений на посаду генерального консула в Цюріху,
тому з дружиною виїхав до Швейцарії і в Україну
вони більше не повернулися12.
Саме через свого чоловіка В. О’КоннорВілінська близько познайомилася з Марко
Вовчок13, яка була рідною сестрою батька
© Оксана Гула, 2019
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О. Вілінського – Валер’яна. Лист В. О’КоннорВілінської, що подається нижче, дозволяє доповнити наявну інформацію про міжособистісні відносини між членами родини Вілінських.
Документ друкується мовою оригіналу, збережено орфографічні та стилістичні особливості
авторського тексту. Проставлені авторкою статті
знаки пунктуації та пропущені букви у словах не
змінюють змісту спогадів і не впливають на їх
контекст.
Спогади В. О’Коннор-Вілінської
про Лесю Українку
Леся Українка.
Не зповідні шляхи Господні і не прозірна
доля небесна. Ця думка навертається мені, коли
згадаю все життя Лесі Українки. Слідкуючи за
ним, – мов ідеш з долини на гору, поки з самого
верху глянеш на широкий світ навкруги.
Кажуть люде: «Не сталось-би лиха, то не трапилось би і щастя».
Може й так. Не захворіла-б Леся змалку на
свою тяжку хворобу14 і може цілком інакше пішло-б її життя, і здається мені, не мали б ми тих
перлин нашої літератури, які подарувала вона нам.
Лесі Косач було 12 років, коли ми з нею близче зпізналися і почали часто бачитися. Вона майже щодня приходила в наш дім на БульварноКудрявській вулиці в Київі учитися фортепьяни у
моєї сестри Ольги Лисенко15, а по лекції залишалася на який час з нами.
Сестра жила у флігелю, ми в домі на другому поверсі, а нижній поверх нанімали дві панни
з матірью і в їхньому помешканню жили перебували тоді мої подруги і родички, Маня і Людя
Старицькі16.
Леся віком своїм підходила до нас з Людею і
через це вважалася за нашу подругу, хоча дружби
між нами тоді ще не було.
Як учора памьятаю її: білявеньку, сухорляву,
з прямими пасмами золотистого волосся коло
високого лоба, її мов би то по дитячому насуплені брови і характерно зтулені вуста. Гарною
її не можна було назвати. Памьятаю її українське убрання, а особливо руто-зелений спенсер17
з блискучими гудзиками, що здавався нам тоді
чудноватим (чудним, чудернацьким).
Ми бігали з Лесею по дворі більше на її розвагу і взагалі не почували великої насолоди з товариства тієї орігінальної дівчинки, хоча й любили її.
Раптом Леся перестала ходити і незабаром
довідалися ми, що лікарі заборонили їй грати на
фортепьяні: визнали туберкульозу у кісточці на
руці і мають робити їй операцію.
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У нас до Лесі підвисилися співчуття і ніжність; сестра дуже жалкувала за своєю уважною
ученицею. Через якийсь час дізналися ми, що
Леся вже лежить хвора.
Протягом кількох років хвороба перейшла на
ногу. Леся проводила свій молодий веселий час
в ліжку і цілими годинами залишалася сама, бо
мати її, відома письменниця і громадська діячка18
не мала вільного часу постійно доглядати своеї
дочки. Леся дуже нудилася.
Але повна сил душа її не хотіла здаватися. На
боротьбу з лихом повстало почуття самоохорони.
Од дитячих веселощів і втіх Леся повернулася до
едино приступного їй тепер світи: до книжок, думок, духової творчости19. і почала робити дива
повойовання.
Вона вистудіювала історію, особливо стародавню і то як вистудіювала! З усіма фарбами, відтінками, рисами, приналежними часу; зрозуміла псіхологію, завдання, пережиті драми. Виучила крім
кількох славянських мов французьку, німецьку,
італійську, англійську і перечитала світову літературу в її кращих зразках. Чого тільки не пізнала
Леся, лежачи хвора в свойому ліжку і подорожуючи по ріжних краях, куди посилали її лікарі!20
Вона хотіла, не дивлячись на хворобу, утрімати при собі всі барви життя: і рожеві мрії, і
прихильність і увагу людей, і вражіння широкого світу бажань, а головне той світ ідей, до якого
змалку тяглася Лесіна душа.
Була б вона здорова, то може всі ті жадання
перешуміли-б поверховно і осілись-би в якомусь
життєвому затишку, як то здебільшого трапляється. А тепер, коли повинно було напружувати
всі сили духа, що-б давати опір немочі тіла, Леся
не давала собі солодко задрімати.
Тоді не так легко було побачити свій твір в
друку21, до того досягнення ішли тісними воротами. Ми гадали собі, що Лесіному успіху спріяло
ім’я її матері і що навіть той вірш виник не без її
допомоги; – Настілько тоді Леся не виявляла ще
своїх блискучих здібностей.
Ми похопилися прочитати вірш. Він сподобався нам; тільки підпис «Леся Українка» здався
нам надто дитинським, наївним.
З того часу Леся придбала в очах наших, півсвідомо для нас, ореол вищої істоти. Вони жадібно припали до науки:
На зверх вона все більше змінялася дочасно
перетворялася з дитини в поважну людину. Вона
залишила (покинула – надпис над попереднім словом – О. Г.) ясні барви в свойому убранні, а більше
вбіралася в темні сукні, переважно сірі. Зачіска її,
завжде проста і гладенька, не покривала високого
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задумливого чола. З під нього світили глибокі ясні
очі з поважним, але ласкавим виразом.
Леся не стала од свої хвороби похмурою, охоче сміялася з нами, любила веселі дотепні жарти;
одного доціла не терпіла – якої будь порнографії.
Навіть легкий нахил в той бік фрівольности неприємно вражав її. Це доходило иноді до смішного.
Одного разу Людмила Старицька в жартовливій розмові з нею про якийсь мов би то Лесін
флірт, повторила їй фразу з тогодневної газети,
(саме коли в той час одбувалася грецька війна):
«Лариса здалася без бою»22. Леся враз насупилася і сказала строго: «Прошу вас, Людя, не вживати таких жартів».
Серед нашого вільно веселого суспільства товариства такий рігорізм був занадтий.
Але ми дуже любили і поважали Лесю і складали ті химерности на її хворобу23. Довкола Лесі
утворилася молода громадка, з якою вона більше
проводила часу. Де-хто цікавив її своєю індівідуальністью, поглядами, речами. В той час написала вона «Блакітну троянду»24.
Розмова з Лесею була справжнею насолодою.
Скільки цікавих тем і думок обговорено з нею!
Скільки міркувань що до людської псіхології, героїчних подій, таємниць життя!
Лесі дуже подобалося оповідання Мопасана
вся Мопасан, а між іншим «Qui sait?»25. Вона казала, що воно робить на неї особливе вражіння,
що їй страхітно читати його.
Нас цікавили пророчі сни, передчуття, Леся
написала свою Касандру26. Ми читали її пізніше
з великим задовольненням.
Особлива дружба зміцнилася у Лесі з Людею
Старицькою. Їх звязувала спільність літературних завдань, громадських, своїх особистих.
Коли Старицька написала «Сафо»27, Леся
найбільше тішилася тим твором. Через який час
вона звернулася до неї з такими словами: (текст
нерозбірливий – О.Г.).
Хвороба не давала Лесі жити постійно в Київі.
Лікарі висилали її що разу до теплих країв. Там складалося нове оточення; вона привозила за собою ріжнобарвні вражіння. Середь спогадів стародавнього
минулого виникали в її уяві поетичні образи, драматичні події. Вона писала свої сценичні твори.
Якийсь час я не бачилася з Лесею. Я перебувала кілька років в Харькові і тільки наїздами
заглядала до Київа. Що разу хоч прихватом ми
бачилися з нею.
В своїй уяві бачу Лесю, що іде мені на зустріч,
спіраючись на ціпочок в темній сукні, з незмінними мітенками на виболілих руках, а в очах
світиться бадьора думка, ласка, навіть веселість.

Розмова молода, захватлива; в ній не почувається
хворої людини.
Леся тільки що вернулася з довгої подорожі, з
Егіпту28. Під час переїзду на морі знялася шалена
буря. Пасажири пережили страшну ніч, жахливу
добу. Пароплав кидало як трісочку; перед усіма
стояла загрожуюча небезпека. Хвора Леся легче
витрімала ту лиху годину, як хто инчий. Вона ще
взяла під свою опіку якусь англійку і підтрімувала її своїм прикладом. Я дивилася на Лесю і згадувала собі речення: In corpore sano mens sana29.
До Лесі воно було не правдиве. В її хворому
тілі жила велика душа. Повойувала вона і неміч
тіла, і забобони обмеженого суспільства, і закутність жіночого становища. Над усім тим піднеслася вона і мала для себе широкий простір.
Леся Українка стала улюбленою українською
письменницею, вона бачила навкруг себе пошану, співчуття, захоплення. Де-кому з гарячих
прихильників її таланту, вона здавалася і фізично
гарною. В неї закохувалися. Її вік сягнув далі, ніж
могли передбачити лікарі. Доля судила їй навіть
пережити свого цілком здорового з молоду брата
Михайла30. Уже не дуже молодою вона вийшла
заміж за відомого музичного критіка Климента
Квітку31, за чоловіка, що цілком був їй товаришем
в її виключному житті.
Лихо не припинило Лесі її досягнення, а ще
допомогло їй в тому. Її душа показалася сильнішою за душу поганячого світа.
Нехай її життя буде провідною зіркою для молоді.
ЦДАВО України, Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 12.

Лист В. О’Коннор-Вілінської до Б. Лепкого [1924].
Автограф. Перша сторінка. (ЦДАВО України,
Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 12, арк.1)
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Лист В. О’Коннор-Вілінської
до Б. Лепкого
Високошановний Пане Професоре!32
Тільки ціми днями довелося мені прочитати
2-ге число «Літопису», яке ранійше не прийшло
мені до рук.
Там побачила я замітку Вашу про Марко
Вовчка. Можу подати Вам де що з її біографії33.
Вона з родини Вілінських, як мій чоловік, син
одного з її братів – Валерьяна34. З «послужного
списка» Олександра Олексійовича, батька Марії
Олександровни, видно, що він походженням з
Черниговщини, переводиться, як полковник гарнізону, до Вологди, а потім до Орла. Помер на
38 р. життя. У нас у Київі залишився добре виконаний його мініатюр. Він білявий, до нього дуже
подібний мій чоловік, а Мар[ія] Олек[сандрівна]
була темнійшою.
Сімья мого чоловіка на довгий час одійшла
од М[арії] О[лександрівни] з приводу її взаємин
з Д. І. Писаревим35, на боці якого залишилися їх
сімпатії; тому чоловік мій, як наймолодший в
сімьї, не захоронив родинних спогадів про неї.
Старшому братові, Дмитрію, вона постачала всі
свої переклади Жюля Верна. Де що перепало і
Олександру Валерьяновичу в спадщину од неї.
У нас довгий час зберігався портрет Шевченка,
мальований олівцем ним самим, з написом Марії
Олександровні36. Його затягли большевики разом
з усім нашим добром.
Мені розказували де що про М[арію]
О[лександрівну] Віра Івановна Писарева (сестра
Д[митра] І[вановича]) і Раїса Олександровна
Гарднер, бувша нарічена Писарева, але все неспріятливе для памяти нашої великої письменниці, котру я без краю цілувала і через те не дуже
уважно слухала її оповідання.
З Марією Олександрівною знайома була моя
сестра, коли вони жили разом у Петербурзі37, але
у неї залишилися загальні спогади, як од дуже
принадної людини і красою і розумом.
От і усе, що я можу повідати Вам, але в такій
важливій справі кожна краплина має своє значіння.
В. О’Коннор-Вілінська
1924 р., 14.V. Podebrady Chladkova ul., č. 171
ЦДАВО України. Ф. 4368. Оп. 1. Спр. 14.
Центральний державний архів вищих органів влади
і управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 4368.
Оп. 1. Спр. 12. 14 л.
2
Там само. Спр. 14. 2 л.
3
Українська секція Міжнародної жіночої ліги миру
1
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і свободи – організація, що остаточно сформувалась у
1920 р. та виступала за роззброєння, свободу поневолених
народів, демократизацію міжнародних відносин, надання
жінкам широких прав та можливостей. Активними
членами організації були, окрім В. О’Коннор-Вілінської,
Х. Кононенко, С. Русова, М. Лисяк-Рудницька та ін.
Офіційно Українську секцію до Міжнародної жіночої
ліги миру та свободи було прийнято на Конгресі у Відні
в липні 1921 р.
4
Термінологічна Комісія – організація, що діяла
при Українській Господарській Академії у Подєбрадах
(Чехословаччина), ставила за мету розробку, поширення
та практичне використання української термінології,
видала 2 термінологічних словники; голова –
Є. Чикаленко.
5
Союз українок-християнок – благодійна організація,
заснована у Подєбрадах 1924 р.; за мету ставила
культурну працю серед української еміграції, особливу
увагу члени організації звертали на фізичне та естетичне
удосконалення дітей емігрантів.
6
Старицька Людмила (після одруження – СтарицькаЧерняхівська) (1868–1941) – українська письменниця,
прозаїкиня, перекладачка, громадсько-політична діячка,
донька письменника М. Старицького та акторкиаматорки, сестри М. Лисенка – С. Лисенко (Старицької).
7
Косач Лариса – справжнє ім’я Лесі Українки (1871–
1913) – відомої української письменниці, перекладачки,
культурної діячки, активної учасниці українського
національного руху.
8
Хорунжий Ю. Шляхетні українки: Есеїпарсуни. Київ: Вид-цтво ім. О. Теліги, 2003. С. 169;
М. Кропивницький – український актор, режисер,
драматург,
один
із
засновників
українського
драматичного театру.
9
Гула О. Творчість Валерії О’Коннор–Вілінської в
українському літературному процесі ХХ ст. // Сторінки
історії. № 46. С. 150.
10
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української
Центральної Ради: Біографічний довідник. Київ, 1998.
С. 75–76.
11
О. Вілінський // Тризуб. Париж, Число 1–2, 1929.
Л. 5–6.
12
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української
Центральної Ради: Біографічний довідник. Київ, 1998.
С. 75–76.
13
Марко Вовчок – справжнє ім’я Марії Олександрівни
Вілінської (1833–1907) – письменниці, перекладачки,
активної політичної діячки, авторки низки розповідей,
повістей, казок, серед яких «Інститутка», «Кармелюк»
та ін. Була знайома з П. Кулішем, Т. Шевченком,
М. Костомаровим, І. Тургенєвим, М. Некрасовим.
14
За спогадами її сестри Ольги, у віці 10 років
Леся Косач пішла на р. Стрий подивитися, як святять
воду на Водохреща, промочила ноги і захворіла. Після
того випадку у Лесі почала боліти права нога, лікарі
поставили діагноз «гострий ревматизм». Проте, на думку
сестри, це і був початок захворювання на туберкульоз.
15
Бульварно-Кудрявська вул. у м. Києві – пролягає від
Львівської площі до площі Перемоги. Ольга О’Коннор
стала дружиною композитора М. Лисенка у 1868 р. і
згодом вони разом два роки навчалися в консерваторії
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у м. Лейпциг (вона – по класу вокал, він – студіював
гру на піаніно, скрипці, органі та відвідував теоретичні
дисципліни). Згодом у Ольги з’явилися проблеми з
голосом і вона почала займатися викладанням уроків гри
на фортепіано, які відвідувала і Л. Косач.
16
Маня і Людя Старицькі – Старицька Марія
(1865–1930) – старша донька М. Старицького,
акторка, театральний педагог і Людмила Старицька.
М. Старицький з дружиною С. Лисенко часто
гастролювали, а тому залишали дітей на матір
В. О’Коннор-Вілінської – А. О’Коннор.
17
Спенсер (від англ. spencer) – короткий жіночий
жакет з довгими рукавами.
18
Косач Ольга (в дівоцтві – Драгоманова, псевдонім –
Олена Пчілка) (1849–1930) – мати Л. Косач та сестра
М. Драгоманова, відома українська письменниця,
етнограф, перекладачка, публіцист, фольклорист.
19
За який час довідалися ми, що в галицькій Зорі
надруковано вірш Лесі Косач «Конвалія». То зробило на
нас велике вражіння. (У 1884 р. у Львові в журналі «Зоря»
було опубліковано два вірші («Конвалія» і «Сафо»), під
якими вперше з’явилось ім’я – Леся Українка – О. Г.)
20
Лікарі радили Л. Косач перебувати в місцях з
теплим кліматом, так вона побувала в Італії, Болгарії,
Єгипті, лікувалася в Криму.
21
Напевно, йдеться про низку прийнятих владою
Російської імперії законів щодо обмежень та заборон
використовувати українську мову при друці окремих
творів (1881), при викладанні у народних школах та
виголошенні проповідей (1881), постановці театральних
вистав (1883) та ін. Надрукувати твір простіше було на
західноукраїнських землях, де влада Австро-Угорщини
ліберальніше ставилася до вимог народів, які там
проживали.
22
Можливо, йдеться про 1897 р., коли на о. Крит,
що належав Османській імперії, тривало повстання за
приєднання до Греції. Тоді, під тиском європейських
держав, грецькі війська відступили без бою. Саме
на 1897 р. припадає і знайомство Лесі Українки з
марксистом із м. Мінськ С. Мержинським, в якого вона
закохалася.
23
Нема чого й казать якою гарячою патріоткою була
Леся Косач. Як вся їхня родина з Ольгою Петрівною на
чолі. В тому оточенню усіх трьох дружніх між собою
родин уміц росло і уміцнилось її чуття до рідного краю,
набірало реальних форм, переходило до свідомої праці.
Разом з тим показувала гірке вороже чуття до Польши і
Росії. Особливо до Росії. Вона часто Леся не раз говорила,
слідом за своєю матірью, коли торкалася Росії: «Бійтеся
данайців, дари приносяща». (Йдеться про вислів із
«Енеїди» Вергілія, що стосується історії з троянським

конем; в переносному значенні – застереження від
надмірної довіри – О. Г.).
24
«Блакитна троянда» (1896) – перший драматичний
твір поетеси і перша психологічна драма в українській
драматургії.
25
«Qui sait?» («Хто знає?») – містична новела
французького письменника Гі де Мопассана, написана у
1890 р.
26
«Кассандра» – драматична поема, над якою Леся
Українка працювала протягом 1903–1907 рр.
27
«Сапфо» (1896) – драматичний твір Л. Старицької.
28
Йдеться про подорож Лесі Українки до Єгипту у
січні 1911 р.
29
Mens sana in corpore sano (лат.) – У здоровому
тілі – здоровий дух.
30
Косач Михайло – український вчений, перекладач,
метеоролог, помер несподівано від інфекційної хвороби
16 жовтня 1903 р.
31
Леся Українка вийшла заміж у 1907 р. Її обранцем
став молодший на 9 років Климент Квітка, за професією
– юрист, який займався етнографією та музикою.
32
Листа адресовано Б. Лепкому (1872–1941) –
українському
літературознавцю,
публіцисту,
перекладачу, історику літератури.
33
Лепкий Б. Марко Вовчок // Літопис політики,
письменства і мистецтва. 1924. Число 2.
34
Батьки Марко Вовчок – офіцер О. Вілінський та
П. Данилова. Марко Вовчок мала братів – Д. Вілінського,
М. Вілінського та сестру по матері від її другого шлюбу
В. Дмитрієву.
35
Писарєв Дмитро – літературний критик, публіцист.
Втопився у 27 р., відпочиваючи в Ризі зі своєю
троюрідною сестрою Марко Вовчок на узбережжі
Балтійського моря. Мали неоднозначні стосунки, їм
приписували роман.
36
Б. Лепкий використав цю інформацію з листа
у статті про Марко Вовчок, коментуючи ситуацію
навколо дівчини з села, яку Марко Вовчок привезла із
собою до Санкт-Петербурга, а потім, від’їжджаючи до
Парижа, нібито, покинула напризволяще у чужому місті.
За спогадами дружини П. Куліша – Ганни Барвінок –
Т. Шевченко, дізнавшись про цю ситуацію, «… стукав
кулаком по столу й казав: «Я їй, я їй розкажу!». Проте,
Б. Лепкий, використовуючи серед інших матеріалів і
спогад В. О’Коннор–Вілінської, намагався спростувати
ці твердження (Твори Марка Вовчка з життєписом
авторки й життєписними матеріялами. Т. І. Життєпис і
життєписні матеріяли. Київ–Ляйпціг. 1930. С. 211–212).
37
Йдеться про сестру Валерії – Ольгу Лисенко, яка,
ймовірно, жила в Петербурзі з чоловіком М. Лисенком
під час його навчання у консерваторії.

Представляются воспоминания украинской писательницы, переводчицы, политического деятеля –
В. О’Коннор-Вилинской. Они освещают повседневность дней, проведенных автором в г. Киеве во время учебы
в 8-классной женской гимназии. Тогда она познакомилась с Л. Косач, а с Л. Старицкой начала писать стихи,
рассказы, пьесы, которые демонстрировала ближайшему окружению – семьям Старицких, Косачей, Лысенко.
Воспоминания помогают понять процесс формирования мировоззрения писательницы, демонстрируют ее отношение к Лесе Украинке и Марко Вовчок.
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Ключевые слова: В. О’Коннор-Вилинская, детство, писательница, традиции, Леся Украинка, Марко Вовчок,
произведение, мировоззрение.
The article presents the memoirs of a Ukrainian writer, translator, and political figure, V. O’Connor-Vilinska. They
cover the everyday days spent by the author in Kyiv while studying at an eight-grade women’s gymnasium. Then she
met L. Kosach and began to write poems, stories, plays with L. Starytska, which she showed to her immediate surrounding – the Starytsky, Kosach, and Lysenko families. Memories help to understand the process of forming the writer’s
worldview, demonstrate her attitude to Lesya Ukrainka and Marko Vovchok.
Keywords: V. O’Connor-Vilinska, childhood, writer, traditions, Lesya Ukrainka, Marko Vovchok, composition,
worldview.
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УДК 930:394.92Голобуцький;Крип’якевич«1950/1960»

Інна Мороз
З ЛИСТУВАННЯ ІВАНА КРИП’ЯКЕВИЧА
ТА ВОЛОДИМИРА ГОЛОБУЦЬКОГО (1950–1960)
Вперше публікуються 9 листів львів’янина Івана Крип’якевича з його родинного архіву до київського історика Володимира Голобуцького. Листи, написані у 1950–1960-х рр., розкривають взаємини двох відомих українських вчених, спеціалістів з історії козаччини. В основному листи висвітлюють наукову роботу Інституту
суспільних наук АН УРСР у Львові та Інституту історії АН УРСР у Києві як структурних підрозділів Академії
наук УРСР. У листах знайшли відображення наукові плани обох вчених, насамперед І. Крип’якевича (підготовка
історико-географічного словника, видання корпусу українських печаток, універсалів Богдана Хмельницького,
робота над монографією про Богдана Хмельницького, підручником зі спеціальних історичних дисциплін).
Ключові слова: І. Крип’якевич, В. Голобуцький, Інститут суспільних наук АН УРСР у Львові, Інститут історії АН УРСР, Богдан Хмельницький, універсали Богдана Хмельницького, спеціальні історичні дисципліни

З огляду на гуманізацію історичної науки,
перспективи розширення завдань, які стоять перед історичною наукою, актуальним є використання досвіду попередніх поколінь істориків.
Крім того, деякі наукові проекти того часу були
втілені в життя не повністю, або в дещо зміненому вигляді, а отже залишається потреба в їхній
подальшій розробці. Дуже важливим є розширення інформації про діяльність наукових інституцій у 50–60-і рр. ХХ ст. Невідомий фактичний
матеріал наведеного листування дозволяє заповнити прогалини у творчих біографіях обох його
учасників.
Наведені листи досі не були актуалізовані.
Науковій діяльності обох істориків присвячена значна кількість статей та окремі монографії1. Даний
епістолярій підтверджує і доповнює факти, наведені
в листуванні І. П. Крип’якевича з Ф. П. Шевченком2
та іншими київськими колегами3.
Підбірка листування, представлена до уваги читачів, становить 9 листів, написаних видатним українським істориком, львів’янином
Іваном Петровичем Крип’якевичем (1886–1967)
до відомого київського історика Володимира
Олексійовича Голобуцького (1903–1993) (до
речі І. Крип’якевич в листах називав його як
«Олександрович», так і «Олексійович»).
Наведені листи збереглись у вигляді машинописних правлених копій (під копірку) в
Родинному архіві Крип’якевичів (Папка 256).
Авторка публікації висловлює вдячність «хранительниці архіву» пані Лесі Крип’якевич за
люб’язно надану унікальну можливість користуватись матеріалами Івана Петровича (зараз архів
перебуває на стадії описування у Відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки
України імені В. Стефаника (далі – ВР ЛННБ
України ім. В. Стефаника)).

І. Крип’якевич мав звичку скрупульозно вести
діловодство, в т. ч. і домашній архів. Він, особливо в 1950–1960-і рр., будучи хворим (після кількох інсультів), не писав листи від руки, а переважно друкував їх на друкарській машинці (ця
машинка німецького виробництва з українським
та латинським шрифтами фірми «Mercedes» збереглась до сьогоднішніх днів. Авторці публікації
пощастило доторкнутись до цього раритету в
Родинному архіві Крип’якевичів). Собі ж він залишав копії, виготовлені під копірку. Наприкінці
життя, впорядковуючи архів, вчений сортував
листи і простим олівцем підписував прізвище і,
часто, вірогідну дату їх написання.
Епістолярій охоплює 1951–1965 рр. У цей
відрізок часу І. Крип’якевич завідував відділом історії України Інституту суспільних наук
АН УРСР у складі Львівського філіалу АН УРСР
(1951–1952). З 1953 по 1962 рр. – займав посаду директора Інституту суспільних наук
АН УРСР у Львові (з 1993 р. – Інститут українознавства імені І. Крип’якевича АН України,
з 1994 р. – Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України). Науковець
підтримував тісні стосунки з Інститутом історії
України у Києві (під даною назвою наукова установа діяла з 1936 по 1953 рр., з 1953 р. – Інститут
історії АН УРСР, з 1990 р. – Інститут історії
України АН УРСР, з 1991 р. – Інститут історії
України АН України, з 1994 р. – Інститут історії
України НАН України). У 1958 р. І. Крип’якевича
було обрано академіком АН УРСР за спеціальністю «Історія України», а у 1961 р. йому було
надано почесне звання Заслуженого діяча науки
УРСР. У 1962 р. він вийшов на пенсію, не полишаючи наукової праці.
© Інна Мороз, 2019
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Його адресат – Володимир Олексійович
Голобуцький, крім викладацької роботи (у
1951–1953 рр. – завідувач кафедри історії СРСР
Київського педагогічного інституту, з 1961 по
1971 рр. – завідувач кафедри історії народного
господарства Київського інституту народного
господарства), в Інституті історії АН УРСР займав такі посади: старший науковий співробітник (1947–1949), завідувач відділу історії народів
СРСР (1949–1950), завідувач відділу історіографії та фондів. У 1951 р. він з посади завідувача
відділу історіографії і фондів був призначений
спочатку на посаду завідувача відділу історії
феодалізму, потім відділу археографії, пізніше –
старшим науковим співробітником відділу археографії4. З літа 1953 р. вчений працював на посаді
старшого наукового співробітника відділу історії
феодалізму, а з березня 1958 р. знову завідувачем
цього відділу Інституту історії АН УРСР5. З літа
цього ж року виконував обов’язки спочатку директора, а потім заступника директора з наукової
роботи цього інституту6.
До того ж обидва науковці були фахівцями з козацької проблематики, зокрема доби
Хмельниччини.
Принагідно слід зауважити, що успішному налагодженню І. Крип’якевичем стосунків з київськими
науковцями ймовірно сприяло давнє знайомство з
багатьма із них під час т. зв. «почесного київського
заслання» (1946–1948 рр.). І. Крип’якевич 12 вересня 1946 р. був зарахований на посаду старшого
наукового співробітника Інституту історії України7,
а з березня 1947 р. по березень 1948 р. був завідувачем відділу стародруків Бібліотеки Академії Наук
УРСР (сучасна Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського НАН України (далі – НБУВ))8.
Швидше за все саме в цей час і відбулося знайомство обох науковців, яке не перервалося і після повернення галицького вченого з Києва до Львова.
До того ж І. Крип’якевич, перебуваючи на
посаді директора інституту, мав спілкуватись з
іншими посадовцями з Києва. Особливо він співробітничав з відділами археографії та історії феодалізму Інституту історії АН УРСР, завідувачем
та старшим науковим співробітником яких в різний час був В. Голобуцький. Можна припустити,
що листування зав’язалось у зв’язку з бажанням
В. Голобуцького працевлаштуватися в очолюваному І. Крип’якевичем відділі історії України
новоствореного (у 1951 р.) львівського Інституту
суспільних наук АН УРСР.
Хронологічно листування охоплює тривалий
проміжок часу – 1951–1965 рр. Між листами підбірки, які відповідно датовані 1951, 1956, 1958,
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1959 і 1965 роками, досить великі інтервали.
Частково епістолярій можна доповнити матеріалами, що зберігаються у Родинному архіві
Крип’якевичів. 2 листи датуються – 1951 р., 1 –
1956 р., 3 – 1958 р., 2 – 1959 р., 1 – 1965 р. Деякі
листи, як видно зі змісту, не дійшли до адресата
(лист 2)). Видно, що вчені спілкувались під час
відряджень, канікул, а за неможливості живого
спілкування були змушені «підтримувати зв’язки
листуванням» (лист 1).
Наведений епістолярій є надзвичайно інформативним, часто дає ексклюзивні відомості, які з
інших джерел почерпнути неможливо. Так, в листах міститься цінна інформація для відображення ділової та ідеологічної атмосфери в Інституті
суспільних наук АН УРСР, зокрема, ставка на
місцеві кадри («місця застережені в першу чергу для місцевих, а власть іміющії дуже неласкаво
ставляться до “східняків”» (лист 1)).
В основному листи висвітлюють наукову роботу обох інститутів, зокрема організацію заходів по відзначенню 300-річчя «возз’єднання»
України з Росією, роботу львівських науковців
над рукописом М. Голінського, тощо.
Саме В. Голобуцький очолив створену у 1950 р.
при Інституті історії України міжвідомчу комісію
з наукової підготовки відзначення 300-річчя приєднання України до Росії, одним з напрямів роботи якої була координація археографічної роботи
по підготовці до друку трьохтомного (спочатку
планувався чотирьохтомник) збірника документів «300-річчя приєднання України до Росії»9.
І. Крип’якевич позитивно розцінював це призначення: «В бюро відділу суспільних наук у Києві
натякали мені, що бажають використати Вас для
робіт по 300-річчю, – тепер пишуть мені з Києва,
що ця справа здійснюється і Ви повинні очолити це важливе підприємство. Чи це справді так?
Моя думка, що Ви повинні погодитися очолити
цю роботу» (лист 1). В. Голобуцький мав очолити
науковий колектив з підготовки цього збірника,
бути укладачем і редактором ІІІ-го тому. І хоча у
зв’язку із залученням його до підготовки «Історії
Києва» та через хворобу науковий колектив очолив Ф. Шевченко, він був призначений науковим
консультантом цього археографічного видання10.
В свою чергу І. Крип’якевич згідно плану роботи здійснював загальне наукове керівництво з
підготовки згадуваного документального збірника у Львові. Він, зокрема, відповідав за відбір та
розшук додаткових матеріалів, укладання збірника та підготовку реєстру документів, визначення місця у ньому для коментування та приміток, складання історичної та археографічної
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передмов11. Суть покладеного на І. Крип’якевича
завдання підтверджує і лист в. о. директора
Інституту історії АН УРСР Ф. Лося, у якому відзначалось: «...на Вас покладено наукове керівництво розшифровкою, редагуванням та перекладом документів на російську мову, просимо
Вас так організувати роботу, щоб це завдання
було виконано не пізніше 20 січня 1954 р.»12.
Незважаючи на інтенсивну роботу, із завершенням планового завдання львівські науковці затримувалися, про що І. Крип’якевич повідомляв Інститут історії АН УРСР13. Принагідно він
згадав про «археографічний тріумф» своєї сім’ї:
«мої сини (хімік і машинознавець) відчитали
шифрованого листа Яна Казимира, над яким археографи розводили руками»14. Кропітка робота
Інституту історії АН УРСР спільно з Інститутом
суспільних наук АН УРСР у Львові та Архівним
управлінням увінчалась виходом 3-х томника15.
Показово, що саме В. Голобуцький опублікував
рецензію на збірник документів і матеріалів у газеті «Київська правда» у 1954 р.16.
І. Крип’якевич також був координатором роботи у Львові по підготовці до друку важливого джерела до історії Східної Європи середини
XVII ст. – рукопису Голінського, запланованого
на 1951 р. Інститутом історії України. У Львові
проводилось розшифрування, передрук і переклад тексту літопису українською мовою17.
В процесі цієї роботи львівський вчений підтримував постійні контакти із В. Голобуцьким
як завідувачем відділу археографії Інституту
історії АН УРСР, а також із співробітником
цього відділу О. Бевзо18. Так, І. Крип’якевич
повідомляв В. Голобуцького про закінчення копіювання рукопису Голінського і наближення до завершення російського перекладу
найцікавіших уривків у грудневому листі за
1951 р. (лист 2). План видання рукопису не
був реалізований, але копії листів та універсалів Б. Хмельницького з фотокопій рукопису
Голінського було видано І. Крип’якевичем та
І. Бутичем у 1961 р.19. Вчений посилався на
даний рукопис і у своїй монографії «Богдан
Хмельницький»20.
З листування видно, що Інститут суспільних
наук АН УРСР у Львові, директором якого на
той час був І. Крип’якевич, підтримав кандидатуру В. Голобуцького щодо висунення його в члени-кореспонденти АН УРСР (висувався у 1956 і
1958 рр.). «Висунення Вас у члени-кореспонденти наш Інститут підтримав і відповідна бумажка
пішла у Президію АН. Правда, ми запізнилася,
бо пізно дістали звістку про ухвалу Вченої Ради

інституту історії», – повідомляв І. Крип’якевич
київського колегу у вересні 1958 р.
До речі, про підтримку В. Голобуцького
на виборах у члени-кореспонденти АН УРСР
І. Крип’якевича просив на той момент старший
науковий співробітник, завідувач відділу історії країн народної демократії Інституту історії
АН УРСР (1949–1960) та відповідальний редактор «Українського історичного журналу» (1957–
1972), а також його приятель Ф. Шевченко в листі,
написаному наприкінці 1958 р.: «Кандидатами
в члени-кореспонденти з нашого інституту висунуто Ваших знайомих – І. О. Гуржія та
В. О. Голобуцького. Було б дуже добре, коли б
і Ваш інститут підтримав їх кандидатури»21.
І. Крип’якевич у відповідь написав Ф. Шевченку,
що «кандидатури Голобуцького і Гуржія зробили
добре враження, – це солідні учені» і Вчена рада
очолюваного ним Інституту підтримає їх22.
Проте В. Голобуцький так і не став членом-кореспондентом, що прикро його вразило (натомість член-кореспондентами АН УРСР 17–18
листопада 1958 р. було обрано І. Гуржія по спеціальності «Історія України періоду феодалізму» та М. Супруненка по спеціальності «Історія
України радянського періоду»).
Інститут суспільних наук АН УРСР у Львові,
як видно з листа І. Крип’якевича до Ф. Шевченка
від 10 травня 1960 р., також надавав підтримку В. Голобуцькому і в інших справах, зокрема
щодо рекомендації його на здобуття Ленінської
премії23 за монографії «Черноморское казачество» і «Запорожское казачество» (проте, подання Інституту історії АН УРСР було відхилено
експертами комітету з Ленінських премій)24.
З травня 1960 р. стосунки І. Крип’якевича
з В. Глобуцьким неможливо розглядати поза
контекстом конфлікту між В. Голобуцьким і
Ф. Шевченком, пов’язаного з нищівною критикою В. Глобуцьким та його учнем І. Рознером
докторської дисертації Ф. Шевченка «Політичні
та економічні зв’язки України з Росією в
сер. XVII ст.» на засіданні відділу феодалізму
(який очолював В. Голобуцький) в Інституті історії АН УРСР.
І. Крип’якевич з початку конфлікту був на боці
Ф. Шевченка, з яким, як відомо, його пов’язували плідна співпраця, взаєморозуміння і дружні
відносини. В багатьох концептуальних питаннях
І. Крип’якевич був однодумцем Ф. Шевченка. І
в даній ситуації він намагався всіляко його підтримати.
Критичні зауваження академік сприйняв як
адресовані йому самому, адже він редагував
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критиковану дисертацію, і вона, по суті, була написана з врахуванням його особистих рекомендацій. У листі до Ф. Шевченка від 10 травня 1960 р.
І. Крип’якевич писав: «Саме одержав Вашого
листа. Ви дуже схвильований, і я розумію, який
для Вас осоружний цей виступ Г-[олобуцьк]ого.
Але ж цей виступ побудований на піску. Як до
всякої роботи, так і до Вашої можна робити різні зауваження – але ж в основному Ваша робота
найкраща з усіх, які вийшли за останні роки і які
торкаються визвольної війни. Я ж якийсь спеціаліст у цьому питанні, з різних боків аналізував
і передумував цю проблему, але ж я був незвичайно порушений Вашими новаторськими дослідженнями, в яких Ви освітлили з нових боків
справи, про які, здавалося, вже нічого не можна
сказати нового. Моє захоплення Вашою роботою
я висловив у листах до Вас. І я глибоко переконаний, що Ваша робота високого рівня та що такої
ж думки всі серіозні історики. Не хвилюйтеся –
побачите, що «правда вийде на верх» і Ваша монографія добуде належне їй визнання»25.
Незважаючи на розуміння складних обставин,
що зумовили роздратованість і необ’єктивність
В. Голобуцького в оцінці роботи колег (важка
хвороба дружини, складні житлові умови, а також невдалі спроби стати член-коренспондентом АН УРСР та лауреатом Ленінської премії),
І. Крип’якевич з невластивою йому різкістю
засудив виступ В. Голобуцького і його учня в
Інституті історії АН УРСР: «Що до виступу
Г-[олобуцьк]ого, то я починаю думати, чи це не
прояв психозу? Я маю відомості, що він дуже
болюче проживав, і це, що не обрано його членом-кореспондентом та, ще більше, що не повелося йому добути Ленінської премії. До того ж
дома у нього не гаразд – його жінка важко хвора.
На цьому фоні він немов-то зійшов з глуздів…
Він став дуже нетолерантний до інших істориків,
на його погляд ніхто нічого не знає – це все виглядає на психопатію. Найбільш гострий припадок стався при обговоренні Вашої монографії –
я думаю, що тут фон той сам – якась безглузда
зависть і презирство до людей!… Я думаю, що
в розумних колах Інституту повинні б взяти до
уваги цей психічний стан Г-[олобуцьк]ого і зробити з цього висновки»26.
Крім того, за словами І. Крип’якевича,
В. Голобуцький мав претензії і до нього особисто:
«…(Що до себе, то я не можу уявити собі, коли я
йому «натоптав на мозіль», […], – коли Інститут
рекомендував його і в члени-кореспонденти і на
Ленінську премію – його виступи проти мене показують мені, що у нього «не всі дома»...)»27.
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Ймовірно інцидент, пов’язаний з Ф. Шев
ченком, спричинив перехід В. Голобуцького
з Інституту історії АН УРСР до Київського
Інституту народного господарства на штатну посаду професора кафедри історії народного господарства (з лютого 1961 р.), з серпня – завідувача
цієї кафедри.
Останній з наведених листів датований
1965 р., має суто офіційний характер і є відповіддю на лист В. Голобуцького, в якому той просив
академіка про наукову консультацію під час розробки окремих наукових проблем. Посилаючись
на те, що питаннями економіки ХІV–ХV ст. він
ніколи «не займався серйозно», І. Крип’якевич
рекомендує «стару» бібліографію з західноукраїнської історії.
Публікований епістолярій проливає світло не
лише на загальні, але й особисті наукові плани
і проекти науковців. Так, в рамках відзначення
300-річчя «возз’єднання» І. Крип’якевич не втрачав надії випустити майже готовий збірник документів Богдана Хмельницького. В процесі роботи
над збіркою «Воссоединение Украины с Россией»
І. Крип’якевич знову порушив питання про окреме видання актів Богдана Хмельницького («Я з
універсалами Хмельницького стоїчно чекаю вирішення Вашого відділу», – писав І. Крип’якевич
В. Голобуцькому в грудні 1951 р. (лист 2)), проте
відділ археографії Інституту історії АН УРСР не
підтримав цієї ідеї. За її втілення в життя взялися сам І. Крип’якевич та київський археограф
І. Бутич.
І. Крип’якевич паралельно працював над монографією «Богдан Хмельницький». У грудні
1951 р. він повідомляв у листі В. Голобуцькому
про закінчення розділу стосовно міст і торгівлі
періоду Хмельниччини, зокрема про неочікувані
спостереження (наприклад, що має «деякі нові
помічення» щодо руйнування усталеного міського життя козацькими нововведеннями (лист 2)).
Обидва вчені були залучені до підготовки
багатотомної «Історії УРСР» (спочатку запланованої як 12-томник). І. Крип’якевич звертався до В. Голобуцького як одного з розробників
проспекту багатотомника (доба феодалізму),
керівника з підготовки 4 тому (період – з середини ХVІI ст. до середини ХІХ ст.) та відповідального за підготовку перших 4-х томів з проханням надіслати проспекти проекту28. В листах
до В. Голобуцького вчений регулярно цікавився
підготовкою багатотомного видання, надсилав
свої зауваження і рекомендації стосовно першого
тому «Історії УРСР», зокрема щодо його композиції та пропонував свої послуги як співавтора.
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І. Крип’якевич розробив тематику і обсяг І тому
(своєрідний план-проспект): «Археологи можуть
дати не більше 20 аркушів: Общинний лад (його
обов’язково треба включити у І том!) – 8 арк.,
Східні слов’яни – 4 арк., Київська Русь – 5 арк.,
Період роздрібленності – 3 арк.» (лист 8).
З огляду на специфіку і різноплановість матеріалу до раннього періоду історії України,
І. Крип’якевич ставив завдання уніфікувати підходи та стиль написання тόму, а для підвищення фахового рівня видання, історик вважав за
доцільне залучити до роботи над томом інших
спеціалістів – археологів та мистецтвознавців,
при цьому враховуючи їх специфічні професійні підходи: «Співробітництво з археологами
буде нелегке – вони мають свій підхід до проблем, а нам необхідно включити їх в «історичний
стиль». Для історії культури треба використати
спеціалістів літератури, мистецтва і ін., але і їх
необхідно підключити під загальну історичну
композицію книги», – писав він у березні 1959 р.
(лист 8).
В. Голобуцький був переконаний, що
Інституту історії АН УРСР не під силу підготувати відповідний том у зв’язку з відсутністю
в закладі спеціалістів з історії Київської Русі29.
І. Крип’якевич у листі до директора Інституту
історії АН УРСР О. Касименка від 12 квітня
1958 р. повідомляв, що після розмов з ним шукав співробітника, якого можна б підготовити
до дослідження Київської Русі та запропонував свого учня Я. Ісаєвича, «який знає мови,
талановитий і роботоздатний»30. Проте з часом
І. Крип’якевич доходить висновку, що «самому
прийдеться написати майже весь том. Це корисно для композиції книги» (лист 8). «Я поробив
вже деякі «шурфи» в окремих питаннях і бачу,
що можна буде дати інтересну книгу», – писав
він у березні 1959 р. (лист 8). Вчений розумів, що
ця робота вимагатиме від нього тривалого часу –
кілька років. Слід зауважити, що В. Голобуцький
не вважав І. Крип’якевича фахівцем з даної проблематики. «Між іншим, він почав виступати і
проти мене, як у приватних розмовах, так і у відділі феодалізму, (м[іж] ін[шим], що я взявся досліджувати Київську Русь, – та взагалі, що у мене
немає кваліфікацій)», – ділився своєю образою
львівський історик з Ф. Шевченком у 1961 р.31.
Підготовка багатотомника тоді призупинилася,
що неабияк засмутило І. Крип’якевича. Частково
цей проект він спробував втілити в життя при
самостійній підготовці монографії «Київська
Русь»). Майже готова робота за життя історика
друком не вийшла32.

У розглядуваному листуванні простежується
прагнення І. Крип’якевича повернутися до одного зі своїх давніх наукових зацікавлень – історії
культури. Так, станом на 1959 р. він планував
дослідження історії культури на західноукраїнських землях у XV–XVIII ст. («вважаю потрібним зрушити цю цілину, якої давно ніхто не
орав...» (лист 6)).
Маловідомим фактом, який висвітлюється в листуванні, є підготовка під керівництвом
І.
Крип’якевича
«Історично-географічного
словника західно-українських земель». Одним
із наукових проектів, про здійснення якого вчений мріяв все життя, було видання «Історикогеографічного словника у всеукраїнському масштабі». Першим етапом здійснення цього завдання
і практичною перевіркою можливості його реалізації в життя і мало стати складання «Історичногеографічного словника західно-українських земель» на прикладі Львівської області. Пізніше ця
ідея переросла в «Історію міст і сіл», що лише
віддалено нагадувала первісний задум академіка.
Слід відзначити, що І. Крип’якевич був ініціатором цієї ідеї, хоча біля її витоків стояв
ще М. Грушевський, а його брат Олександр у
20–30-х рр. ХХ ст. очолював постійну Комісію
зі складання історико-географічного словника українських земель Всеукраїнської академії
наук (ВУАН) («чи не продовжувати б роботи іст[орико]-геогр[афічної] комісії, яку очолював
О. С. Грушевський?») (лист 6).
Як спеціаліст із військової історії та автор підручника з історії українського війська33
І. Крип’якевич вважав недостатньо вивченою
військову справу запорізького війська, яка вимагає подальшого дослідження (лист 3).
В останні роки життя І. Крип’якевич особливо активно займався спеціальними (у той час
частіше вживався термін «допоміжні») історичними дисциплінами (далі – СІД), вважав за необхідне вивести їх із занепаду. Він як спеціаліст
зі сфрагістики, геральдики, гербознавства, вболівав про розвиток СІД, прагнув систематизувати
уже напрацьоване та продовжувати їх дослідження. Протегуючи розвиток СІД, І. Крип’якевич, як
свідчить листування з В. Голобуцьким, планував
сам («пріватіссіме») скласти підручник допоміжних дисциплін (лист 6).
Листування містить унікальну інформацію
про план І. Крип’якевича «зібрати матеріали до
повного корпусу українських печаток», «який
би включав всі печатки січових полків, паланок» (лист 5). Визнаючи В. Голобуцького визначним знавцем історії запорізького козацтва,
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І. Крип’якевич консультувався з ним щодо архівної евристики козацьких сфрагістичних пам’яток, ділився з київським істориком своїми намірами видання альбому всіх печаток запорізьких
козаків (городових і січових) і прагнув його залучити до цього проекту (лист 5).
У І. Крип’якевича викликали інтерес не лише
малодосліджені проблеми з козацької сфрагістики, але й пов’язаної з нею геральдики, зокрема
існування окремої печатки січового суду, вигляд
«герба» Січі та його відмінності від гетьманських печаток. Він також виявляв бажання дослідити печатки «всього низового війська», тобто
Січі в різні часи, зокрема сфрагістичні реліквії
Дунайського і Чорноморського війська.
І. Крип’якевич був одним із тих, хто в радянській Україні намагався підняти на новий рівень
розвиток СІД, а його почин було підхоплено і продовжено на республіканському рівні. Листування
проливає світло на підготовку наради у Києві з
питань розвитку допоміжних історичних дисциплін, яка відбулась 14–15 травня 1959 р., а також
на проведення ініційованої І. Крип’якевичем
на базі Інституту суспільних наук АН УРСР
у Львові 31 січня 1959 р. відповідної спільної наради працівників відділу історії України
Інституту суспільних наук, Львівського державного університету ім. І. Франка, архівів, музеїв і
наукових бібліотек міста, яка стала її своєрідною
репетицією. Показово, що на цій нараді представником від Києва був В. Голобуцький: «Був у
Львові В. О. Голобуцький і з ним відбули ми нараду про допоміжні дисципліни, для підготовки
київської конференції у жовтні. […] Як поверне
Голобуцький з відпустки, обіцяв справу торкати
вперед»34. На Львівській нараді І. Крип’якевич як
директор Інституту виступив з програмною доповіддю «Про стан і завдання розвитку допоміжних
дисциплін з історії УРСР»35, а на республіканській нараді виголосив схожу за змістом вступну
доповідь під назвою «Стан і потреби розвитку
допоміжних дисциплін історії в УРСР»36.
Слід звернути увагу на взаємне рецензування
наукових робіт обох учених. Так, В. Голобуцький
прорецензував працю І. Крип’якевича «Зв’язки
Західної України з Росією до середини XVII ст.»
(1953) та редаговані І. Крип’якевичем «Нариси
історії Львова» (1956)37. І. Крип’якевич свого часу писав рецензію на рукопис монографії В. Голобуцкого «Запорожское казачество»
(1957)38. Рецензію на цю ж працю він пропонував подати в першому номері «УІЖ» (1957)39.
Проте його «випередив» завідувач кафедри історії України Ніжинського педагогічного інсти-
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туту (1948–1956) Олійник Л. В.40 Від пропозиції
Ф. Шевченка написати другу рецензію на цю ж роботу, І. Крип’якевич відмовився41. І. Крип’якевич
наголошував на співпраці з В. Голобуцьким у листі до Ф. Шевченка, що «давав йому багато порад при рецензії його робіт – (зберіг його листа з
гарячою подякою)»42.
І. Крип’якевич стежив за науковою діяльністю В. Голобуцького і в міру можливостей пропонував свою допомогу. Так, аби пришвидшити
завершення однієї з його праць, він подає всю
інформацію, в т. ч. джерельну, що зібрав про
І. Сірка (лист 3). Вірогідно йдеться про роботу
над монографією «Запорожское казачество» (К.,
1957).
В. Голобуцький консультувався з І. Крип’я
кевичем щодо бібліографії до економічної історії43. І хоча І. Крип’якевич не вважав себе спеціалістом в цій галузі (як він зазначав у І965 р.:
«Питаннями економіки ХІV–ХV ст. ніколи я не
займався серйозно»), він в різний час рекомендує В. Голобуцькому бібліографію, в основному
«стару», насамперед відому працю Л. Фінкеля
«Bibliografja historji polskiej» (Т. 1–3. 1891–1914,
перевидання 1955), праці польських дослідників Ф. Буяка, П. Домбковського, Я. Птасьніка,
Я. Рутковського, польські збірники джерел
«Źródła dziejowe», «Akta grodzkie і ziemskie»,
«Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta».
Слід відзначити, що, дотримуючись об’єктивності щодо рекомендованої бібліографії,
І. Крип’якевич серед інших пропонував для
ознайомлення праці істориків, заборонених
в радянські часи (О. Оглоблін, І. Джиджора,
М. Грушевеький, О. Грушевський). Вчений не
боявся згадувати їхні наукові роботи, а також позитивно оцінювати їх внесок у дослідження історичної проблематики, відзначав їх високий фаховий рівень. В той же час він намагався обережно
висловлюватися й інколи змушений був робити
«реверанси» в стилі загальноприйнятої риторики
і вживати характерні для радянської історіографії
кон’юнктурні кліше («класове обличчя Сірка»)
та ярлики («Яворницький – один з ворогів українського народу») (лист. 3).
У листуванні І. Крип’якевич постає як джерелознавець-практик, видатний спеціаліст з
методики джерелознавчого дослідження, який
вказував на труднощі, які можуть трапитися на
шляху дослідника, закликав до вивчення творчої лабораторії інших фахівців. І. Крип’якевич
був переконаний, що історичне дослідження
має базуватись на джерельному матеріалі, а його
складність залежить, насамперед, від наявності
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чи відсутності історичних джерел і можливості
їх пошуку.
Сивочолий академік щедро ділився досвідом
та знаннями. Як спеціаліст з історії середньовічної Львівської Русі, він давав фахові консультації
співробітникам Львівського філіалу Історичного
Архіву (зараз – ЦДІА у Львові) щодо підготовки
археографічних видань, зокрема запропонував
власні «нотатки з частини львівських гродських
актів до історії селянства і міст» (лист 2).
Своїх аспірантів вчений націлював не на узагальнюючу історіографічну роботу («в результаті вийде “мікстум композітум”, неінтересне для
істориків, бо кому ж потрібна така бібліографія»
(лист 7), а на глибоке джерелознавче дослідження конкретних історичних джерел (у даному випадку – козацьких літописів, насамперед літопису Величка).
У листуванні простежуються погляди самого
І. Крип’якевича на окремі питання і проблеми
джерелознавства. Задля остаточного встановлення авторства літопису Граб’янки, вчений радив
розшукати всі його копії та порівняти з виданим
варіантом, провести аналіз тексту, виявити його
джерела і ін. Історик спрямовував дослідників
на роботу з автографом літопису Величка та критичну оцінку уже існуючих його археографічних
видань. На прикладі літопису Величка він продемонстрував, як проводити внутрішню критику
історичного джерела: «які дані літописця його
власні, які перейняті…, а які ним видумані»
(Лист 7).
Листи свідчать про переконання І. Кри
п’якевича у тому, що «всі листи Хмельницького
та січових кошових – видумані Величком!, так
само видуманий С. Зорка та інші літописи, якими він ніби користувався» (лист 7). Історичність
Зорки визнавали С. Соловйов, М. Костомаров,
М. Максимович, О. Левицький, К. Заклинський,
В. Антонович, О. Лазаревський, В. Петрикевич,
В. Липинський, Д. Багалій, П. Клепацький та
ін., в той час як заперечували його Г. Карпов,
М. Грушевський, М. Петровський, І. Франко,
В. Іконников та І. Крип’якевич.
Як зразок аналізу літописів І. Крип’якевич
рекомендував вступну статтю Ор. Левицького до
його видання літопису Самовидця, де містяться
«цінні зауваження про використання різних варіантів тексту, про хронологію, про невідомого
автора, про джерела літопису та ін.» (лист 7).
І. Крип’якевич та В. Голобуцький активно
обмінювалися джерельною інформацією. Так,
І. Крип’якевич надавав В. Голобуцькому матеріали до економічної історії, зокрема історії підпри-

ємництва. Наприклад, у 1951 р. він надіслав йому
переклад документу, який знайшов у львівських
міських книгах співробітник очолюваного ним
відділу С. Білецький.
У листуванні простежуються аналітичні міркування І. Крип’якевича щодо окремих історичних постатей. З деяких історичних питань дані
листи є джерелом для розкриття історичних поглядів самого І. Крип’якевича (зокрема в листі 3
подається своєрідний міні-нарис про І. Сірка).
Епістолярій також проливає світло на деякі геополітичні та етно-психологічні погляди
І. Крип’якевича. Історик, який здавна цікавився
етнопсихологією, подає стислу характеристику
І. Сірка та загалом слобожан як психотипу. Як
видно з листування, І. Крип’якевич вбачав основною проблемою історії України «відвоювання від степових орд чорноморських просторів»
(лист 3). Показово, що, вбачаючи в цьому цивілізаційне завдання українського народу ще з поч.
ХХ ст.44, він залишався вірним цій тезі і в радянські часи.
У листах виразно простежується науково-методична співпраця Інституту історії АН УРСР
та Інституту суспільних наук АН УРСР і персонально І. Крип’якевича та В. Голобуцького у
справі організації захисту кандидатських дисертацій львівськими та київськими молодими
вченими. Оскільки Інститут суспільних наук не
мав власної Спеціалізованої ученої ради, аспіранти І. Крип’якевича в основному захищалися
в Інституті історії АН УРСР у Києві.
І. Крип’якевич, як старший і більш досвідчений колега, висловлював зауваження наукового
та організаційного характеру, давав професійні поради, ділився інформацією з історичних
джерел, наводив уривки, переклади документів
тощо. Так, тему «кандидата в кандидати», якого готував В. Голобуцький «Джерела до історії
визвольної ві[й]ни 1648–54», він вважав надто
складною та широкою. Можна припустити, що
мова йшла про вибір теми для останнього аспіранта В. Голобуцького в Інституті історії АН
УРСР – І. Ковальського (з 1958 р.), остаточну
тему для якого дійсно було обрано суто джерелознавчу, присвячену конкретному історичному
джерелу – «Рум’янцевський опис як джерело для
вивчення історії Лівобережної України».
Колеги з Києва, в т. ч. В. Голобуцький, погоджувались бути опонентами львівських дисертантів і на прохання І. Крип’якевича всіляко їм сприяли. В. Голобуцький став опонентом
аспіранта І. Крип’якевича С. Білецького (тема
«Класова боротьба в місті Львові в середині
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XVII ст.»). В жартівливій формі по-батьківськи
турботливо львівський вчений просить «найславетнішого із славетних Цехмистра феодалізму»
В. Голобуцького стати офіційним опонентом свого «підопічного клеврета» та «взяти його під […]
могутній омофор» (лист 5), за що обіцяв бути
персонально завжди вдячним (лист 6).
І. Крип’якевич, у свою чергу, був другим опонентом (спільно з К. Гуслистим) у чернівчанина
М. Алекберлі (захистився у 1951 р., тема дисертації «Боротьба українського козацтва проти турецько-татарської агресії в 1600–1621 рр.»), науковим керівником якого був В. Голобуцький.
Навіть хворіючи, І. Крип’якевич не припиняв
патронувати молодих вчених із Львівського інституту суспільних наук АН УРСР (С. Білецького,
В. Грабовецького), науковим керівником яких він
був, використовуючи для цього особисті зв’язки,
товариські контакти. Він просив В. Голобуцького
«дружньої допомоги» для своїх підопічних, особисто висловлював подяку за прихильність і підтримку під час захистів дисертацій («Дякую Вам
паки і паки за Ваші заходи про С. Т. Білецького –
я маю тверду надію, що Вашою могутньою десницею проведете його через бурхливі хвилі обговорень – і критики до тихої пристані захисту!»
(лист 7), за що І. Крип’якевич обіцяв не забути
віддячити йому своїми послугами (лист 5).
Як видно із листів, через хворобу
І. Крип’якевич вимушений був відмовлятись від
керівництва аспірантами («Я вже не веду аспірантури – з похилим віком і поганим здоров’ям
і завантаженням важливішими роботами я рішив
покінчити з педагогічною роботою та – збираюся
на пенсію. Отже пробачте!» (лист 3)) та опонування («Дирекція Інституту просить мене виступити офіційним опонентом – але ізза хвороби не
можу, а різні люди не дають мені жити і настоюють» (лист 4)).
Крім хвороби були й інші причини відмови
науковця бути опонентом. На думку сучасного
київського дослідника О. Рубльова, дипломатичну відмову І. Крип’якевича від опонування
по дисертації викладача Львівського торговельно-економічного інституту П. Свежинського
(назва дисертації – «Селянський рух в Галичині
1905–1907 рр.»), слід, очевидно, пов’язувати з
делікатною сферою наукової етики, оскільки
йшлося про перезахист45. У 1956 р. через 3 роки
після його захисту (у 1953 р. у Львівському
державному університеті) ВАК скасував попереднє рішення щодо присудження наукового
ступеня кандидата історичних наук у зв’язку із
значною кількістю некоректного перекладу ок-
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ремих історичних документів. І. Крип’якевич
повідомляв про відмову від опонування і директора Інституту історії України О. Касименка, і
вченого секретаря Інституту О. Лолу. В листі
до О. Касименка він писав: «Я зараз хворий, а
звичайно завантажений, і ніяк не можу прийняти на себе цього почесного обов’язку. Прошу
про це повідомити Вчену Раду»46. До речі, одночасно з П. Свежинським, захищався аспірант І. Крип’якевича В. Грабовецький (тема –
«Селянський рух в Галицькому Прикарпатті в
другій половині XVII ст.»).
При найменшій можливості І. Крип’якевич
намагався особисто брати участь у засіданнях по захисту своїх підопічних, проте за станом здоров’я робити йому це було все важче.
Останнім львівським аспірантом І. Крип’якевича
був Ю. Сливка (тема дисертації «Революційновизвольна боротьба трудящих Закарпаття в
роки світової економічної кризи (1929–1933)»).
Останнім київським аспірантом по Інституту історії АН УРСР (і, швидше за все, взагалі останнім) став І. Гапусенко (тема дисертації «Боротьба
Київської Русі за північне узбережжя Чорного
моря», захист відбувся у Києві 25 грудня 1962 р.).
І. Крип’якевич як науковий керівник не вважав
нижчим власної гідності турбувати київських колег, щоб прискорити захист дисертацій своїх учнів. У листі від 26 листопада 1958 р. до директора Інституту історії АН УРСР О. Касименка
львівський історик просив поставити захисти
С. Білецького та Ю. Сливки на грудень 1958 р.,
з огляду на їх стурбованість з приводу зміни
правил захисту з 1959 р.47 Заступник директора
Інституту історії АН УРСР І. Гуржій у відповіді від 9 грудня 1958 р. повідомив, що захист
Ю. Сливки призначено на 30 грудня 1958 р., а
С. Білецького і М. Лелекача, опонентом якого погодився бути І. Крип’якевич, – на січень 1959 р. у
зв’язку з перевантаженістю засідань Вченої ради
захистами (насправді захист М. Лелекача відбувся 3 лютого 1959 р., а С. Білецького – 30 червня
1959 р.)48.
Листи І. Крип’якевича мають неабияку інформативну цінність щодо особистісної характеристики обох істориків, насамперед суттєво доповнюють психологічний портрет самого автора.
Незважаючи на поважний вік і стан здоров’я,
вченого не полишав молодечий запал і оптимізм.
«Я радий разом з Вами оглядати київську весну.
Ми ж молоді!», – писав він В. Голобуцькому у
березні 1956 р. (лист 3).
Листи написані в непростий для І. Крип’я
кевича період життя, коли він після інсульту
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(1958 р.) поступово намагався повернутись в русло нормального життя. Епістолярій дає відомості
про самопочуття вченого, який, проте, до свого
фізичного стану ставився з самоіронією («вітає
від одра болезни Іов» (лист 4)), демонструючи
неабияку витримку і силу духа, яка посилюється
християнським світосприйняттям.
Всупереч застереженням лікарів, вчений не
полишав наукових студій: «Моє здоров’я не таке
тверде, як це уявля[ю]ть собі мої молоді друзі –
лікарі дозволяють мені тільки дуже помірковану
працю» (лист за 26 жовтня 1965 р.) (лист 9)49.
Історик не раз посилався на хворобу («нездужаю в цьогорічному кліматі» (лист від 20 лютого 1959 р.) (лист 7), яка завдавала йому не лише
фізичних, але й моральних страждань, адже він,
маючи безліч далекосяжних планів, був не здатний працювати в повній мірі: «Працюю дома, –
не працюю, а страждаю, що не можу працювати повною силою» (лист від 22 квітня 1958 р.)
(лист 4).
В основному листи носять офіційний характер, проте крізь рядки більшості з них проглядалися в певні періоди приятельські нотки («Я
затужив за Вашими завжди свіжими і глибокими
листами. Черкніть пару рядків!» (лист 4). Деякі з
них позначені теплим, тонким гумором.
І. Крип’якевич як белетрист володів особливим літературним почерком, якому притаманне
образне мислення, соковита мова. Він був автором художніх книжок для дітей історичного змісту, його історичні праці навіть академічного характеру читаються з цікавістю.
Загалом, листи львівського історика написані
в особливій манері – легкі, невимушені, романтично-поетичні з відтінком певної іронічності
(«я радий разом з Вами оглядати київську весну.
Ми ж молоді!» (лист 3), «Тисну Вашу запорозьку
руку» (лист 3), «після повернення із курорту, – з
свіжими силами, добрим гумором та охотою бороться з супостатами!» (лист 6), «нездужаю в
цьогорічному кліматі» (лист 7), «кандидат в кандидати» (лист 7), «низько кланяюся і тисну Вашу
сувору руку» (лист 7).
Характерним є лист від 29 червня 1958 р.
(лист 5), стилізований під середньовічний
епістолярій, в якому спостерігається жартівливе наслідування фразеології тогочасних документів. Вільне володіння латиною і перехід на
неї при намаганні надати листу патетично-жартівливо-історичного забарвлення підкреслює
ерудованість історика (лист 3). До речі, в середовищі старої галицької інтелігенції доволі
поширеним явищем було написання листів ла-

тиною з додержанням стилю і форми стародавніх документів.
В свою чергу І. Крип’якевич високо цінував
особливості письма свого адресата, його стиль,
змістове наповнення листів («Завжди радісно зустрічаю Ваші автографи, з палеографічного боку
інтересні незвичайним бароковим письмом, а за
змістом повні внутрішнього жару» (лист 3).
Тексти джерел публікуються без внесення
змін в орфографію, стилістику та пунктуацію
оригіналів. Вживання апострофа не уніфіковано.
Скорочення розшифровано у квадратних дужках.
Явні друкарські огріхи та орфографічні помилки
виправлено, із зазначенням характеру виправлень у підрядкових примітках. Назви праць, видань, друкованих органів, що у текстах листів не
взяті у «лапки» автором, виділено курсивом.
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ЛИСТИ І.КРИП’ЯКЕВИЧА ДО
В.ГОЛОБУЦЬКОГО

у Києві і поговорити про наші наукові справи.
Але, на жаль, так завантажили мене «громадською» діяльністю, що не стало часу. Може в
червні приїду до Києва, то вже обов’язково зустрінуся з Вами.
Ваш проект працювати у Львові у відділі історії України нового Інституту суспільних
наук – для мене дуже приємний – але практично
нездійснимий. З різних причин: 1) місця застережені в першу чергу для місцевих, а власть2 іміющії дуже неласкаво ставляться до «східняків»,

12

1.
Львів, 15 травня 1951 р.
вул. Острозького 7.
Вельмишановний Володимире
Олександровичу!1
Дуже жалкую, що я не встиг зустрітися з Вами
1
Простим олівцем над «Олександровичу» рукою
І. Крип’якевича надписано «ійовичу», під рядком –
«Голобуц».
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Слово «власть» надруковано замість затушованого
літерами «ш» слова.
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2) всі посади вже обсаджені, 3) неможливо, за
законами Академії, мати сумісництво у київському інституті і львівському філіалі. Інша справа,
якщо Ви рішились би кинути Київ і на постійну
роботу перекочувати до Львова – тоді треба б робити заходи в президії – але ледви, чи це було б
для Вас вигідно міняти Київ на провінціальний
Львів. Жалко, що не можна здійснити Вашого
плану – залишається покищо приїздити3 Вам до
Львова у відрядження (н[а] пр[иклад], для організації 300-річчя) і на канікули, а зрештою підтримувати зв’язки листуванням.
В бюро відділу4 суспільних наук у Києві натякали мені, що бажають використати Вас для
робіт по 300-річчю, – тепер пишуть мені з Києва,
що ця справа здійснюється і Ви повинні очолити це важливе підприємство. Чи це справді так?
Моя думка, що Ви повинні погодитися очолити
цю роботу.

2.

ХІІ 1958. [1951]5
Вельмишановний Володимире Олексійовичу!6
Прошу пробачення, що не відписав на Вашого
листа з 10 XIІ – але в мене було багато роботи,
як звичайно при кінці року. Яким чудом дійшов
до Ваших рук мій лист, який ми вважали пропащим? Все таки добре, що дійшов і мої зауваження Ви можете використати.
Даю переклад (з польської) документу, який7
знайшов у львівських міських книгах співробітник нашого відділу С. Т. Білецькийі. Це скарга
львівського міщанина Романа СтрілецькогоКрасовського з 1646 р. проти молдавського воєводи. Цей Стрілєцький кільканадцять років орендував від воєводи8 буду в лісах волоських (тобто
молдавських)
«і так в начиння (знаряддя), як і інші до палення поташів інструменти з великим коштом
спровадивщися, також робітників кількасот затягнувши і щоб певне ішло і охотники до9 роботи робітничої були, кожному з них на відробок
В тексті було помилково злитно «щоприїздити».
4
Слово «відділу» надруковано над рядком.
5
Дату «ХІІ 1958 [1951]» написано простим олівцем
рукою І. Крип’якевича. Лист зім’ятий.
6
Над рядком простим олівцем рукою І. Крип’якевича
написано «Голобуц».
7
Слово «який» надруковано замість затушованого
літерами «ш» слова.
8
Словосполучення «від воєводи» надруковано над
рядком.
9
Прийменник «до» надруковано над рядком.

по кількадесять, а другим по сто золотих більше
роздавши...».
Але воєвода зірвав умову і Стрілецький зазнав великої шкоди.
Яке значення має цей документ, для нас ясно.
З того ж самого часу є звістка, що гетьман
Станіслав Конецпольськийіі (умер 1646 р.) у
своєму місті Бродах «заснував фабрику шовкових виробів», яка недовго існувала10.
Десь я зустрічав (чи не в Актах ЮЗРііі) документ про якісь великі підприємства, чи то київського митрополіта, чи печерського архимандрита в 1660-их роках.
Звістки про перші мануфактури11 зібрав12 десь
О.ОглоблінIV, але де саме, не пам’ятаю.
Для економіки України дуже інтересний матеріал дає збірка І.Джиджори «Україна в першій
половині XVIІІ в.» Київ 1930. ВУАНV.
Для Вашого відома, як зав. відділом археографії: ми закінчили вже копіювання рукопису
Голінського і до кінця грудня закінчимо російський переклад цікавіших сторінок.
Львівський філіал Іст[оричного] Архіву
вже одержав з Києва доручення збирати матеріал до Ваших збірників. Я дав консультацію,
від чого починати; в мене є нотатки з частини
львівських гродських актів до історії селянства
і міст, так що відповідних томів (1560–1620ті рр.) вже не треба досліджувати; але залишаються ще книги інших староств Руського воєводства.
Як проходить робота над збірниками? Чи до
1952–195313 рр. зможете щонебудь випустити?
Я з універсалами Хмельницького стоїчно чекаю
вирішення Вашого відділу.
Я закінчив розділ про міста і торгівлю періоду
Хмельниччини – маю деякі нові помічення – про
це, як козацтво вдирається до міст і руйнує стародавні міські установи, н[а] пр[иклад], монополь
курення горілки.
Сердечно вітаю Вас з Новим роком!

3.

Leopoli, 18 III 1956

3

Ioannes,
minimus
historiae
cultorum,
illustrissimo, doctisimo amicissimoque Domino
В тексті була помилково «)».
Літеру «у» надруковано поверх помилково
надрукованої літери «и».
12
Прийменник «в» надруковано над рядком.
13
Дату «1952–1953» надруковано після затушованої
літерами «ш» двозначної цифри.
10
11
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Vladimiro, historicorum Kiioviae decori, intima
servitia sua cum humillimis salutationibus mittitVI.
Дорогий Володимире Олександровичу!14
Завжди радісно зустрічаю Ваші автографи, з
палеографічного15 боку інтересні незвичайним
барокковим письмом, а за змістом повні внутрішнього жару.
Справа Предтеченський-Гуревич, на жаль, неможлива для позитивної розв’язки. Ця дама була
в мене з листом професора, але я не зміг їй в нічому допомогти. Я вже не веду аспірантури – з
похилим віком і поганим здоров’ям і завантаженням важливішими роботами я рішив покінчити з
педагогічною роботою та – збираюся на пенсію.
Отже пробачте!
Я все цікавлюся Вашою роботою і рад би допомогти до скорого її закінчення.
Деякі зауваження про Сірка.
Він уроженець Харківщини. Немає16 ще у нас
ясного уявлення, хто були слобожани – чи піонери освоєння степу, хоробрі конкістадори нових земель, – чи хлібороби, яким обридла війна
за визволення і які шукали спокійного кутка для
мирного хозяйства. Яка Ваша думка? Я слобожан
мало знаю, як тип, – у сьогоднішніх синах повинно б дещо залишитися із характеру батьків.
2
Сірко, за одною характеристикою, людина
«тиха, прихильна, рицарська». Мабуть, він був
неписьменний. Не знаю, чи є які відомості, де він
був у період визвольної війни, – скільки мала на
нього вплив атмосфера Хмельниччини, Богдана.
Є інтересні його вислови: «За віру православну
заступаючися і славу безсмертну тим собі заробляючи, ми груди свої кровю неприятельською
обагряємо». «Бог свідок моєї душі, що я ніколи
не ходив на Україну з тим, щоб руйнувати мою
вітчизну; не хвалячися, правду говорю, що всі
мої заходи і старання направлені на це, щоб зробити шкоду нашим ворогам, бусурманам».
Основна риса діяльності Сірка, його
безкомпромісна боротьба з татарами і турками.
Але як він уявляв собі ціль боротьби – чи тільки, як помсту за турецько-татарські набіги, чи
ширше, як проблему боротьби за завоювання побережжя Чорного Моря, величезних17 чорномор14
Над рядком рукою І. Крип’якевича простим олівцем підписано «Голобуцьк».
15
В тексті помилково «палеоографічного».
16
В тексті помилково «немає» з малої літери.
17
Літеру «х» надруковано поверх помилково
надрукованої літери «м».
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ських «диких піль»? Мені здається, що основна
проблема у всій історії України (від перших походів слов’ян і походів київських князів аж до
XVIII ст.) було відвоювання від степових орд
чорноморських просторів18. Яку ж роль в цьому
мав Сірко – чи він (і все Запорожжя) уявляло собі
це завдання?
Сірко був знаменитим вояком і полководцем. Відомі більш 20 його значних походів – на
Перекоп, Аслан- і Кизи-Кермен, Очаків, Буджак,
Білгород, Бендери. Ходив19 у походи і кіннотою,
і табором з пушками, і човнами. Не досліджена
ближче його тактика і стратегія – як
320
взагалі мало розбираємося у воєнній справі Запорожжя. Добре було б когось посадити на
спеціальне дослідження цих питань.
Сірко мав великий авторитет між запорожцями: «Всі його боялися незвичайно: що, бувало,
задумає, це й зробить, а21 як хто не хотів би його
слухати, того зараз убили б».
Оце і все, що я ще в 1920 рр. записав собі
про Сірка, використовуючи в головному
ЯворницькогоVII, (одного з ворогів українського народу). Не уявляю собі класового обличчя
Сірка – чи це представник старшини, чи з запорозької голоти. Може у Вас знайдуться які нові
джерела. Не знаю, чи після Яворницького хто робив розшуки в ЦГАДАVIII – треба б і туди посадити якого енергійного дослідника.
Десь на початку квітня я буду в Києві, на захисті в Інституті економіки, (нашого аспіранта, МешкаIX). Якщо до того часу повернете з
Ленінграду, то я радий разом з Вами оглядати
київську весну. Ми ж молоді!
Тисну Вашу запорозьку руку22
ІК (Підпис)

18
Літеру «і» надруковано поверх невірно надрукованої
літери «и».
19
Літеру «о» надруковано поверх невірно
надрукованої літери «п».
20
Над рядком простим олівцем рукою І. Крип’якевича
проставлена дата «18 ІІІ 1956».
21
Сполучник «а» надруковано замість затушованої
літерою «п» літери «я».
22
Фразу «Тисну Вашу запорозьку руку» написано
синім чорнилом рукою І. Крип’якевича.
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4.
Львів, 22 квітня 1958 р.23
Вельмишановний і дорогий Володимире
Олександровичу!
Дуже сердечно дякую Вам за прихильну зустріч нашому співробітникові, а моєму підопічному ГрабовецькомуX. Він саме, повернувши з
Києва, був у мене, оповідав мені про засідання
Вашого відділу і прямо не знаходить слів вдячності та похвали за Вашу прихильність і допомогу
для захисту його дисертації. Щире спасибі.
Я хворий –
Працюю дома, – не працюю, а страждаю, що
не можу працювати повною силою.
З цієї причини дозволяю собі просити Вас
ще раз дружньої допомоги для дисертанта24 по
Вашому відділу, ГошкаXI, директора львівського
Історичного Музею. Дирекція Інституту просить
мене виступити офіційним опонентом – але ізза
хвороби не можу, а різні люди не дають мені жити
і настоюють. Може б Ви могли б взяти на себе
цю функцію? Або притягнути ВведенеькогоXII
чи кого-небудь іншого? Не відмовляйте мені,
а я віддячу Вам коли-небудь вірною службою.
Також прийміть до відома, що я не буду опонентом СвежинськогоXIII. Я повідомив про це і
Олександра КарповичаXIV і ЛолуXV.
Я затужив за Вашими завжди свіжими і глибокими листами. Черкніть пару рядків!
Вітає Вас от одра болезни Іов.

5.
Львів, 29 червня 1958 р.
Вельмишановний і Д[о]рогий Володимире
Олександровичу!25
У богоспасаємий град Київ шлях верстає,
починаючи цехове хожденіє по мукам, підмайстер сиріч челядник історичного цеху Степан
Теодоровнч Білецький, щоб Вам, як найславетнішому із славетних Цехмистру феодалізму
покласти до ніг довгими роками майстрований
майстерштикXVI із історії соціальних відносин
Львова. Він леліє певну надію, що очолюваний
23
Під рядком простим олівцем рукою І. Крип’якевича
написано «Голобуц».
24
Другу літеру «т» надруковано поверх невірно
надрукованої літери «а».
25
Над рядком рукою І. Крип’якевича простим олівцем
підписано «Голобуцьк».

Вами цеховий уряд зволить визнати його повнокваліфікованим цехмистром тобто кандидатом
історичних наук. Знаючи безмежно широке і для
історичних дисциплін повністю відкрите серце
Ваше, я смію просити Вас, щоб Ви не відмовилися стати (на осінь) офіціальним опонентом вище
згаданого підопічного клевретаXVII мого. Робота
його торкається милих Вашій душі урбаністичних справ і Ви можете знайти у ній деякі інтересні для Вашої ерудиції деталі. Паки і паки прохаю
Вас не відмовити прихилити вухо до покірного
голосу вишреченного челядника та взяти його
під Ваш могутній омофор. За що я не забуду від
дячити Вам моїми послугами.
Після цієї преамбули ще друга справа. Наша
недавня київська конференція, на якій багато
говорено про занепад допоміжних26 дисциплін,
пригадала мені, що я колись цікавився сфрагістикою і в 1918 р. надрукував в Записках НТШ
(т. 123–124) статтю про козацьку сфрагістикуXVIII.
Перебуваючи на відпустці я вирішив вернутися
до27 цієї теми і – разом з іншими любителями старовини – зібрати матеріали до28 повного корпусу
українських печаток. І тут моє проханя до Вас, як
єдиного знавця історії Запорожжя. Печатки городового війська більш-менш відомі, але пам’ятки
Січі опубліковані тільки СкальковськимXIX, а деякі згадки є в роботі Марії Слабченко «Матеріали
по малорусской сфрагистике» (Одесса, без року,
б[лизько] 1914 р.)XX – але печатки непубліковані. Очевидно Ви в період Ваших археографічних досліджень зустрічали немало Січових29
печаток – чи не могли б Ви показати, які саме
печатки збереглися і в яких фондах Січового архіву їх шукати? Неясна справа, як виглядала в
різних часах печатка «всього низового війська»,
тобто Січі. Скальковський на обкладинці І тому
дав таку печатку, але з якого часу вона походить,
який її розмір і т[ак] д[алі] – не знати. Як виглядав «герб» Січі – чим він відрізнявся від гетьманських печаток, мені неясно (мабуть, козак30
тримав спис у руці та стояв біля шатра?). Так
само потреба зібрати всі печатки січових полків, паланок – чи була окрема печатка січового
26
Літеру «ж» надруковано поверх невірно
надрукованої літери «д».
27
В тексті було помилково «то».
28
В правому куті зворотної сторони аркуша, на початку якого надруковано «до», простим олівцем рукою
І. Крип’якевича зроблено напис: «29 VI 58
2»
29
Літеру «с» надруковано поверх літери «С».
30
Слово «козак» надруковано замість затушованого
літерами «ш» слова.
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суду? Далі треба дослідити сфрагістичні реліквії
Дунайського і Чорноморського війська. Який же
інтересний був би альбом всіх запорозьких печаток – городових і січових! Хочу Вас приєднати до
цього діла! Яка буде Ваша31 відповідь?
Жалую і я також, що з Вами більше не поговорив у Києві – але, може, Ви знову приїдете до
Львова?
Чекаю проспектів феодалізму до багатотомника, чи вже готові?
Міцно тисну руку і низько кланяюся

6.
Львів, 19 вересня 1958 р.
Вельмишановний і дорогий Володимире
Олексієвичу!32
Думаю що цей лист зустріне Вас вже у Києві,
після повернення із курорту, – з свіжими33 силами, добрим гумором та охотою бороться з супостатами!
Висунення Вас у члени-кореспонденти наш
Інститут підтримав і відповідна бумажка пішла
у Президію АН. Правда, ми запізнилася, бо пізно
дістали звістку про ухвалу Вченої Ради Інституту
історії, а тимчасом списки кандидатів оголошено
в газетах – але, маємо надію, академічна комісія
зможе ще використати нашу ухвалу.
До Вас такі прохання. Перше, прислати офіційні запрошення до участі в конференції допоміжних наук. Для мене персонально важливе, чи
буде у Вас погодження на мою доповідь, приблизно «Стан і потреби допоміжних дисциплін
історії»XXI (на годину часу, або менше) – в першій половині жовтня я зможу доповідь підготовити. Якщо є інші кандидати на таку доповідь,
я радо відступлю34 своє місце, і дам виступ по
якому спеціальному питанню. – З інших товаришів т. Максименко (Бібліотека Львів[ського]
Університету35) міг би дати широку доповідь про
бібліографію історії України (я рахую, на годину,
або хоч три чверті год[ини]). Інші виступи по 15–
20 мінут: Білецький – історично-географічний
атлас, Грабовецький – краєзнавство, як допоміжна дисципліна історії, доц. КісьXXII (Університет –
В тексті помилково «Ваща».
Над рядком рукою І. Крип’якевича простим олівцем
підписано «Голобуцьк».
33
В тексті було помилково «ісвіжими».
34
Літеру «у» надруковано поверх невірно
надрукованої літери «к».
35
Літеру «У» надруковано поверх невірно
надрукованої літери.
31
32
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допоміжні
дисципліни
у
Львів[ському]
Університеті) він думав дати доповідь про палеографію, але його вислано на кукурудзу, і не
встигне36), ІсаєвичXXIII – метрологія, ФостикXXIV
(Філіал37 Історичного Архіву) – транскрипція
латинських документів; І. В. ШпитковськогоXXV,
не будемо «фатигувати»XXVI38 з доповіддю, ізза39
його похилого віку. Може підшукаємо ще кого (в
Історичному Музеї є нумізматик, Заяць, але я ще
не мав нагоди з ним говорити). Для нас важливо
знати, скільки мають тривати доповіді і виступи,
щоб майбутні учасники могли вкластися у час).
Ми запланували40 на середину жовтня в Інституті
сусп[ільних] н[аук] нараду про допоміжні дисципліни, і проведемо її, – це буде наша «репетиція»
на київську конференцію.
Друге питання – будьте41 ласкаві організувати обговорення дисертації Білецького, і в дальшому – його захист. На обговорення він може
приїхати у Київ. Хто буде другим опонентом?
Що першим опонентом погодилися бути Ви,
Володимире Олексійовичу, за це персонально
завжди буду Вам вдячний.
Підготовляли ми плани нашого Інституту на
І959 р. Я беру – про це я Вам згадував – розвиток культури на зах[ідно] укр[аінських] землях
в XV–XVIII ст. – вважаю потрібним зрушити цю
цілину, якої давно ніхто не орав... Але буду складати також підручник допоміжних дисциплін (пріватіссіме). Ми включили також у план Історичногеографічний словник зах[ідно] укр[аїнських]
земель – на початок охопимо територію Львівської
області, щоб на практиці перевірити можливість
складення такого42 словника (в майбутньому у всеукраїнському масштабі!) і створити потрібні методи. Керую я, виконавець С. Т. Білецький. Чи не
можна б зацікавити питанням іст[орично]-геогр[афічного] словника кого-небудь у Києві (н[а] пр[иклад] М. М. ТкаченкаXXVII?) – чи не продовжувати
б роботи іст[орико]-геогр[афічної] комісії, яку очолював О. С. ГрушевськийXXVIII? Який Ваш погляд?
І.К.
Літеру «т» вписано над рядком простим олівцем
рукою І. Крип’якевича.
37
Слово «Філіал» надруковано замість затушованого
літерами «ш» слова.
38
В тексті було без пробілу «будемо“фатигувати”».
39
Першу літеру «з» надруковано поверх невірно
надрукованої літери «і».
40
Вдруковано літеру «п».
41
М’який знак надрукований після перекресленої
знаком «/» помилково надрукованої літери «б».
42
У слові «такого» «го» додруковано над словом
«тако».
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7.
Львів, 20 лютого 1959 р.
Вельмишановний Володимире
Олександровичу!43
Прошу пробачення, що запізнив відповідь,
але я нездужаю в цьогорічному кліматі.
Що до теми Вашого кандидата в кандидати –
це справді складна справа.
Тема «Джерела до історії визвольної ві[й]ни
1648–54» мені видається надто широкою для недосвідної людини: він повинен перегризти цілу
масу наших і іноземних літописів, мемуарів, збірок документів – а в результаті вийде «мікстум
композітум»44, неінтересне для істориків, бо кому
ж потрібна така бібліографія.
Я думаю, що краще дати йому вивчати один
важливий пам’ятник, а саме один з літописів.
Самовидець вже досліджений, але залишаються
Величко і Грабянка. Величка автограф є, мабуть,
у Києві, – дуже інтересно дослідити його і критично оцінити його видання Арх[еографічною]
Ком[ісією] Що до змісту – найперше питання,
які дані літописця його власні, які перейняті від
ТвардовськогоXXIX і ПуфендорфаXXX, а які ним
видумані (всі листи45 Хмельницького та січових
кошових – видумані Величком!, так само видуманий С.ЗоркаXXXI46 та інші літописи, якими він
ніби47 користувався). Це була б прекрасна і дуже
інтересна робота – дослідити всю авторську лабораторію Величка. Врешті – незвичайно цікава
«демократична»48 ідеологія Величка, яку49 він
пропагує, між іншим, у складених ним листах50
Хмельницького та кошових. Якщо Ваше дітище
талановите і справді хоче стати істориком, то виконання такої теми дало б йому зразу ж добре
ім’я.
Дещо простіша тема – дослідження літопису
Грабянки. Від пок[ійного] М. С. ВознякаXXXII я
чув сумніви, чи Грабянка справді автор літопису.
Треба б розшукати всі копії Грабянки і порівняПід рядком олівцем рукою І. Крип’якевича написано
«Голобуц».
44
В тексті було без пробілу «вийде“мікстум”».
45
Слово «листи» надруковано замість затушованого
літерами «ш» слова.
46
Літери «ка» надруковані поверх невірно
надрукованих літер.
47
Слово « ніби» надруковано замість затушованого
літерами «ш» слова «корис».
48
В тексті було без пробілу «цікава“демократична”».
49
В тексті було «які».
50
Літеру «с» вписано над рядком синім чорнилом.
43

ти з виданим літописом – в цьому труднощі роботи. Але текст сам по собі не важкий і, мабуть,
не трудно буде провести його аналіз, виявити
його джерела і ін[ші] Ф. П. ШевченкоXXXIII згадував мені, що в Москві є інтересні матеріали про
Грабянку – можна б їх використати для складення його біографії та освітлення його поглядів.
Як проводити аналіз літописів, то зразком
може служити робота Ор. Левицького на вступі
його видання СамовидцяXXXIV – є там цінні зауваження про використання різних варіантів тексту, про хронологію, про невідомого автора, про
джерела літопису та ін. Зрештою про літописи
є дещо у ІконніковаXXXV, БагаліяXXXVI та в інших
підручниках історіографії – молодий бакалавр
повинен зібрати цю літературу (бібліографію).
Така моя думка – утрясіть її з Вашим кандидатом. Я маю надію бути у Києві на початку березня, то ще поговоримо про деталі.
Дякую Вам паки і паки за Ваші заходи про С.
Т. Білецького – я маю тверду надію, що Вашою
могутньою десницею проведете його через бурхливі хвилі обговорень – і критики до тихої пристані захисту!
Низько кланяюся і тисну Вашу сувору руку51.

8.
Львів, 2 березня 1959 р.
Дорогий Володимире Олександровичу!52
Мав я надію приїхати у Київ, але хворію і
мушу відкласти дорогу.
Посилаю зауваження на перший том «Історії53
УРСР». Ці зауваження більш формального характеру і неповні – дуже важко передбачити,
який буде справжній розподіл книги, це вирішається під час самої роботи, відповідно до кіль
кості матеріалу та відповідно до вузлових питань. Покищо хай це буде перший варіант плану,
за яким більш-менш можна починати роботу. А
далі прийдуть зміни. Так, на приклад я непевний,
чи в кожному підрозділі можна буде дати огляд
економіки і соціальних. відносин – з Х по ХІІІ ст.
вони не так дуже змінялися і ледве, чи вистачить
матеріалу для54 окремих підрозділів. Також55 я
Лист надруковано на початому листі, розверненому
на 180 %. В заготовці надруковано: «Львів, 20 лютого
1959 Вельмишановний Володимире Олексійовичу».
52
Над рядком рукою І. Крип’якевича простим олівцем
підписано «Голоб».
53
В тексті було без пробілу «том“Історії”».
54
В тексті помилково двічі повторено «для для».
55
В тексті було помилково «Такою».
51
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думаю, що огляду56 культури не бажано давати у двох підрозділах, а краще в одному, бо н[а]
пр[иклад], в архітектурі про багато нам’яток не
знаємо, з якого часу вони походять, – так само в
літературі. Але все те «
»57 покищо хай іде
цей варіант плану, при чому критично використай – мої пропозиції змін при окремих розділах
та підрозділах.
Дуже важлива справа, яку можна вирішити
тільки при самій, роботі, це композиція підрозділів і параграфів58: в якому тоні їх держати, як
використовувати джерела, як приводити погляди
інших авторів, як давати бібліографію та ін. Всі
томи багатотомника повинні мати таке саме внутрішнє оформлення і треба заздалегідь до-59
Зв.
встановити один зразок, за яким всі автори
складали б свої розділи. Як це у практиці зробити? Я бачу єдиний шлях – попросити більш
досвідних авторів дати від себе проекти параграфів, в яких були б вирішені осн[о]вні питання
композиції. Це треба б зробити для різних періодів, бо ж іншого характеру є матеріал X ст., іншого – XVIII ст. а необхідно знайти спільні норми. Який Ваш погляд? Я від себе готов дати такі
зразки60.
З першим томом є труднощі в тому, що немає
кваліфікованих авторів для цього періоду і мені
самому прийдеться написати61 майже весь том.
Це корисно для композиції книги, але робота
буде тривати довше: 1959, 1960, І961, 1962 роки.
Я рахую, що мені прийдеться писати до 35 аркушів, тобто в рік по 9 аркушів, – це важка про
дукція, якщо ідеться про складення компендіума.
Археологи можуть дати не більше 20 аркушів:
Общинний лад (його обов’язково треба включити у І том!) – 8 арк., Східні слов’яни – 4 арк.,
Київська Русь – 5 арк., Період роздрібленності –
3 арк.
Співробітництво з археологами буде нелегке – вони мають свій підхід до проблем, а нам не-

обхідно включити їх в «історичний62 стиль». Для
історії культури треба використати спеціалістів
літератури, мистецтва і ін., але і їх необхідно
підключити під загальну історичну композицію
книги.
Я поробив вже деякі «шурфи» в окремих питаннях і бачу, що можна буде дати інтересну63
книгу.
Чекаю Вашої реакції – щиро тисну руку

9.
Львів, 26 X І96564
Вельмишановний Володимире
Олександровичу!65
Дякую за66 пам’ять. Моє здоров’я не таке
тверде, як це уявля[ю]ть собі мої молоді друзі –
лікарі дозволяють мені тільки дуже помірковану
працю.
Питаннями економіки ХІV–ХV ст. ніколи я
не займався серйозно. Після Грушевеького т.V
та VI ніхто не пробував дати загального огляду
цього періоду. Це дуже важкий період тим, що
джерела не публіковані систематично, а порозкидані у різних виданнях. Орієнтацію в джерельних матеріалах може дати старий Л.Фінкель,
Бібліографія гісторії польскєйXXXVII, та його продовження, яке під такою ж назвою щорічно було
друковано67 (до 1939 р.) при Квартальніку гісторичнимXXXVIII, Головні джерела, які публікова
но вже після Історії Грушевського – деякі томи
Зьрудла дзєйовеXXXIX, Акти гродзкє і зємскєXL т.
XI і дальші, Помнікі дзєйове ЛьвоваXLI – але це
джерела для Зах[ідної] України, для Східної майже нічого не публіковано для ХІV–ХV ст., хіба
дрібні статті у виданнях Академії наук. З польських68 істориків деякі огляди давали по економіці БуякXLII, П.ДомбковськийXLIII69, ПтасьнікXLIV,
РутковськийXLV і їх учні: їх праці70 знайдете у біВ тексті було «в“історичний”» без пробілу.
В тексті було «інтересні».
64
В друкованому тексті цифри «6» та «5» зайшли
одна на одну. Тому вгорі над датою простим олівцем
рукою І. Крип’якевича надписано «1965».
65
Під рядком рукою І. Крип’якевича простим олівцем
підписано «Голобуцьк».
66
В тексті було «Дякуюза».
67
Над рядком надруковано «було друковано».
68
Слово «польських» надруковано над перекресленим
словом.
69
В прізвищі «П. Домбковський» літеру «м»
надруковано над рядком.
70
Слово «праці» надруковано замість затушованого
літерами «ш» слова.
62
63

Літеру «у» надруковано поверх невірно
надрукованої літери.
57
Пропущено пів рядка, мабуть для вписування від
руки або додруковування латиницею.
58
Слово « параграфів » надруковано замість
затушованого літерами «ш» слова.
59
На звороті олівцем рукою І. Крип’якевича написано
«2 ІІІ 59» і номер сторінки – «2».
60
Речення «Я від себе готов дати такі зразки»
вдруковано між рядками.
61
Слово
«написати»
надруковано
замість
затушованого літерами «ш» словосполучення «весь
том».
56
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бліографіях, названих вище. Може хто-небудь з
польських істориків71 продовжував дослідження
території України ХІV–ХV ст., але я не стежив за
цією літературою.
Бажаю успіхів на тернистому шляху популяризації історичних знань і передаю побажання
доброго здоров’я.
Білецький Степан Теодорович (1904–1989) –
український історик, картограф, джерелознавець, член
НТШ (з 1937). У 1940–1941 рр., 1944–1946 рр. – молодший
науковий співробітник Львівського відділу Інституту
історії України АН УРСР. У 1949–1951 рр. – старший
науковий співробітник Львівського історичного музею. У
1951–1969 рр. – молодший науковий співробітник відділу
історії України Інституту суспільних наук АН УРСР.
Кандидатська дисертація: «Класова боротьба у місті
Львові у середині ХVІІ ст.» (1959, науковий керівник –
І. Крип’якевич). Праці: Боротьба плебеїв і селян м. Львова
проти міського патриціату напередодні Визвольної війни
1648–1654 рр. (Віковічна дружба народів-братів. Л., 1954);
Розвиток ремесла і промислів у місті Львові в середині
XVII ст. (З історії західноукраїнських земель. К., 1957);
Нариси історії Львова (Л., 1956) (у співавт.) і ін.
II
Конецпольський Станіслав (1591–1646) – польський
коронний гетьман (1632–1646). Мав великі земельні
володіння на Брацлавщині. Жорстоко розправлявся з
учасниками національно-визвольної боротьби проти
поляків в Україні.
III
«Акты ЮЗР» («Акты Южной и Западной России»)
(«Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной
Россіи, собранные и изданные Археографическою
коммиссіею») – збірник історичних документів XIV–
XVII ст., переважно з історії України та Білорусії
XIV–XVII ст. Виходив у Санкт-Петербурзі. З 1863 по
1892 рр. вийшло 15 томів. Містить документи 1361–
1659 рр., розташовані в хронологічному порядку.
Редактори М. Костомаров, Г. Карпов. Основний масив
опублікованих документів стосується історії козацтва,
Запорозької Січі, селянсько-козацьких повстань,
Національної революції 1648–1676.
IV
Оглоблін (Оглоблин) (Мезько́) Олександр Петрович
(1899–1992) – визначний український історик,
політичний діяч, член НТШ. Викладав у Київському
інституті народної освіти (1921–1941). У 1930-х роках
був директором Київського центрального архіву давніх
актів, працював у Інституті історії України АН УРСР.
У 1944 р. емігрував до Праги, де був професором
Українського вільного університету (УВУ) (1946–1951)
(з 1945 р. професор УВУ у Мюнхені). У 1951 р. переїхав
до США. Йдеться про його праці: Очерки истории
украинской фабрики. Мануфактура в Гетьманщине
(К., 1925); Очерки истории украинской фабрики.
Предкапиталистическая фабрика (К., 1925); Нариси з
історії капіталізму на Україні (К., 1931).
V
Йдеться про видання: Джиджора І. Україна в
першій половині XVIII віку. Розвідки і замітки / З
I

71

В тексті було злитно «польськихіісториків».

передм. акад. М. Грушевського // Записки Історичної
секції ВУАН. K., 1930. Т. 36. VIII + 171 с.
VI
Наближений переклад з латини: «Львів, 18 ІІІ
1956 Іоанн, найменший серед культиваторів історії
[лише трошечки навчений історії] найблискучішому,
найученішему і найдружнішому пану Володимиру,
окрасі київських істориків, свою найближчу службу
[свої особисті послуги] з найсмиреннішими вітаннями
надсилає».
VII
Яворницький (Еварницький) Дмитро Іванович
(1855–1940) – видатний український історик, археолог,
етнограф, доктор історичних наук (з 1937), академік
АН УРСР (з 1929). Приват-доцент Московського
університету (з 1897 р.). З 1905 р. – директор Музею
старожитностей Катеринославської губернії. Викладав
у Дніпропетровському Інституті народної освіти
(1920–1933). На початку 1930-их рр. звинувачений в
ідеалізації козацтва та «буржуазному націоналізмі».
Праці: Історія запорізьких козаків (1892–1897);
Вольності запорізьких козаків (1898; Число і порядок
запорізьких січей з топографічним нарисом Запоріжжя
(1884); Іван Дмитрович Сірко – славний кошовий отаман
війська запорізьких низових козаків (1894); Запоріжжя в
залишках старовини та переказах народу (1888) та ін.
VIII
ЦГАДА (рос.) – Центральный государственный
архив древних актов (Центральний державний архів
давніх актів (ЦДАДА)) (Москва). Під такою назвою діяв
з 1941 р. З 1992 р. – Російський державний архів давніх
актів (РДАДА).
XIX
Мешко Іван Михайлович (нар. 1925) – кандидат
економічних наук, доктор історичних наук. З 1956 р.
працював в Ужгородському національному університеті.
Кандидатська
дисертація:
«Економічні
погляди
С. А. Подолинського» (1956), докторська дисертація:
«Громадсько-політичний рух і суспільна думка Угорщини
періоду кризи і падіння кріпосного права (кінець ХVІІІ –
перша половина ХІХ ст.)». Праці: Економічні погляди
С. А. Подолинського (К., 1958); Громадсько-політичний
рух і суспільна думка в Угорщині на рубежі XVII–XIX ст.
(Л., 1971) і ін.
X
Грабовецький Володимир Васильович (1928–
2015) – історик, музеєзнавець, громадсько-культурний
діяч, доктор історичних наук (1968), професор (1980).
Працював в Інституті суспільних наук АН УРСР у
Львові (1953–1975), з 1975 – в Івано-Франківському
педагогічному інституті. Кандидатська дисертація:
«Селянський рух на Галицькому Прикарпатті у 2-й пол.
XVII ст.» (1958, науковий керівник – І. Крип’якевич);
докторська дисертація «Антифеодальна боротьба
карпатського опришківства ХVІ–ХІХ ст.» (1968). Праці:
Народний герой Олекса Довбуш (Л., 1957); Олекса
Довбуш – легендарный герой украинского народа
(М., 1959); Селянський рух на Прикарпатті у другій
половині XVII – першій половині XVIII ст. (К., 1962);
Антифеодальна боротьба карпатського опришківства
XVI–XIX ст. (Л., 1966) і ін.
XI
Гошко Юрій Григорович був директором
Львівського історичного музею від 21 липня 1951 р. до
жовтня 1958 р.
XII
Введенський Андрій Олександрович (1891–
1965) – історик, архівознавець, джерелознавець, доктор
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історичних наук (з 1946 р.). У 1938–1941, у 1944–
1951 рр. – завідувач кафедри історії СРСР Київського
державного університету. З 1951 р. – професор кафедри
архівознавства і допоміжних історичних дисциплін
Київського університету. Розробив і читав спеціальні
курси з палеографії, історичної метрології, історичної
дипломатики, історичної хронології та історії архівної
справи в зарубіжних країнах. Дослідник історії Росії та
України XV–XVIII ст. Праці: Дом Строгановых в XVI–
XVII веках (М., 1962); Лекции по документальному
источниковедению истории СССР (Дипломатика) (К.,
1963); Допоміжні історичні дисципліни (К., 1963) (у
співавт.) і ін.
XIII
Йдеться
про
кандидатську
дисертацію
Свежинського Петра Володимировича – викладача
Львівського торговельно-економічного інституту під
назвою: «Селянський рух в Галичині 1905–1907 рр.».
Захист дисертації відбувся в Інституті історії
АН УРСР 2 липня 1958 р. Опонентами після відмови
І. П. Крип’якевича виступили доктор історичних наук,
професор Ф. Є. Лось й кандидати наук І. І. Компанієць
та М. Н. Лещенко.
XIV
Касименко Олександр Карпович (1905–1971) –
український історик, доктор історичних наук (1959),
професор (1961). У 1945–1951 рр. – завідувач кафедри
історії міжнародних відносин і зовнішньої політики
факультету
міжнародних
відносин
Київського
університету. У 1947–1964 рр. – директор Інституту
історії АН УРСР, одночасно в 1957–1963 рр. – завідувач
відділу загальної історії та міжнародних відносин.
Був
редактором
підготовлених
співробітниками
інституту двотомників з історії України та історії
Києва, відновлених «Наукових записок Інституту історії
АН УРСР». У 1964–1971 рр. – заступник головного
редактора «УРЕ». Лауреат Державної премії СРСР
у галузі науки за участь у створенні «Історії міст і сіл
Української РСР» у 26 тт. (1976, посмертно). Докторська
дисертація: «Російсько-українські взаємовідносини
1648 – початку 1651 рр.» (1955). Праці: Возз’єднання
України з Росією і його історичне значення (К., 1954);
Російсько-українські взаємовідносини 1648 – початку
1651 р. (К., 1955); Історія Української РСР (К., 1960) і ін.
XV
Лола Олександр Петрович (1912–1974) –
дослідник середньовічної історії України. Аспірант
(1948–1951), молодший науковий співробітник відділу
історії феодалізму (1951–1954), учений секретар (1954–
1961), старший науковий співробітник відділу історії
феодалізму (1961–1965), старший науковий співробітник
відділу історії міст і сіл Української РСР (1965–1972)
Інституту історії АН УРСР. Кандидатська дисертація
«Боротьба українського народу за возз’єднання України
з Росією в роки визвольної війни 1648–1654 рр.» (1953).
Один із авторів колективних праць: Коліївщина (К.,
1968); Історія міст і сіл Української РСР: Харківська
область (К., 1967), Полтавська область (К., 1968);
Гайдамацький рух на Правобережній Україні 20–60 рр.
XVIII ст. (К., 1965); Максим Кривоніс (К., 1957); Зв’язки
України з Росією напередодні і під час визвольної війни
1648–1654 рр. (К., 1954).
XVI
Майстерштик (майстерштік) – пробна робота
підмайстра на звання майстра.
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Клеврет (заст., книжн.) (від лат. сollibertus – відпущений разом з кимось на волю) – товариш,
прихильник, приверженець, приспішник, побратим.
XVIII
Йдеться про публікацію: Крип’якевич І. З
козацької сфрагістики // Записки НТШ. Т. 123/124. 1917.
С. 1–16.
XIX
Скальковський Аполлон Олександрович (1808–
1899) – український та російській історик, архівіст та
статистик польського походження. Йдеться про його
працю: История Новой Сечи или последняго Коша
Запорожского, тт. І–III (1840; друге видання – 1846,
третє – 1885–1886).
XX
Йдеться про роботу: Слабченко Марія. Материалы
по малорусской сфрагистике. Одесса, без року, б[лизько]
1914 р. 16 с. Є версія, що автором даної праці є Михайло
Єлисейович Слабченко. Див.: Зленко Г. Про один творчий
перегук Івана Крип’якевича і Михайла Слабченка //
Україна: культурна спадщина, нац. свідомість,
державність. Зб. наук. праць / Ін-т українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2001. Т. 8: Іван
Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві /
Відп. ред. Я. Ісаєвич, упор. Ф. Стеблій. С. 869–873.
XXI
З березня 1959 р. І. Крип’якевич надіслав до
Інституту історії АН УРСР перший варіант доповіді на
республіканській нараді з питань розвитку допоміжних
історичних дисциплін під назвою «Питання розвитку
допоміжних дисциплін історії в Українській РСР». 31
березня 1959 р. за підписами заступника директора
Інституту І. О. Гуржія та зав. відділом археографії
М. А. Рубача були надіслані зауваження, в яких,
зокрема, рекомендувалось наблизити назву доповіді до
ухвали Президії АН УРСР від 24 березня 1959 р. На
республіканській нараді, яка відбулася 14–15 травня
1959 р., І. Крип’якевич виголосив вступну доповідь:
«Стан і потреби розвитку допоміжних дисциплін історії
в УРСР».
XXII
Кісь Ярослав Павлович (1918–1986) – історик,
доктор історичних наук (1969), професор (1971).
Працював у Львівському університеті ім. І. Франка
(1948–1986): старший лаборант кафедри історії середніх
віків (1948), згодом – викладач, старший викладач,
доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх
віків (з 1957), професор кафедри історії УРСР (з
1970 р.). Досліджував історію Львова та України ХІІ–
ХІХ ст., проблеми методології історичної науки. Праці:
Соціальна боротьба в місті Львові в ХVІ–ХVІІІ ст.:
Зб. док. (Л., 1961) (у співавт.); Промисловість Львова у
період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.) (Л., 1968) і ін.
XXIII
Ісаєвич Ярослав Дмитрович (1936–2010) –
український історик, громадський діяч, доктор
історичних наук (1978), професор, член-кореспондент
(1990), академік АН України, заслужений діяч науки
і техніки України. Закінчив історичний факультет
Львівського університету (1958), у 1967–1969 рр. – за
сумісництвом доцент цього ж університету. Від 1958 р. –
в Інституті суспільних наук АН УРСР: молодший
науковий співробітник (1958–1965), старший науковий
співробітник (1965–1984), завідувач відділу історикокультурних пам’яток (1984–1989), з 1989 р. – директор.
Докторська дисертація: «Історія друкарства на Україні
та його роль у міжслов’янських культурних зв’язках
XVII

V. Персоналії
(XVI – перша половина XVII ст.)» (1978). Праці: Деякі
питання української метрології XVI–XVIII ст. (Науковоінформаційний бюлетень Архівного управління УРСР.
1961); Братства та їх роль в розвитку української культури
XVI–XVIII ст. (К., 1966); Джерела з історії української
культури доби феодалізму XVI–XVIII ст. (К., 1972) і ін.
XIV
Захарчишин-Фостик Пелагія Іллівна (1916–1973) –
історик, архівіст, палеограф. З 1946 р. працювала у філіалі
ЦДІА УРСР у м. Львові на посаді старшого наукового
співробітника, з 1952 р. – завідувачка відділу публікацій.
Під її керівництвом вийшли друком збірники документів:
«Соціальна боротьба у м. Львові в XVІ–XVІІІ ст.»
(1961), «Йосифінська (1785–1788) і Францисканська
(1819–1820) метрики: Перші поземельні кадастри
Галичини. Покажчик населених пунктів» (1965).
Систематично публікувала повідомлення в галузевих
виданнях про організовані за ініціативи І. Крип’якевича
семінари з джерелознавства та спеціальних історичних
дисциплін при ЦДІАЛ. Автор публікацій з мовознавства
та палеографії, архівознавства.
XV
Шпитковський Іван-Юліян Володиславович (1880–
1969) – історик, громадський діяч. Доктор історії (1934).
Дійсний член НТШ (1930), Богословського наукового
товариства у Львові (1936). Учень М. Грушевського. З
1945 р. – науковий співробітник бібліотеки АН у Львові
(нині – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
НАН України), старший викладач історії Львівського
університету, завідувач музею нумізматики, сфрагістики
та геральдики (до 1960). Автор праць із історії та
культурології.
XXVI
Фатигувати – зморювати, стомлювати,
змучувати.
XXVII
Ткаченко Микола Михайлович (1892 (1893) –
1965) – український історик, літературознавець,
співробітник ВУАН (з 1919 р.), доктор історичних наук
(1964). Старший науковий співробітник Інституту історії
України АН УРСР (1944–1947), Інституту історії та
теорії архітектури (1947–1952), Інституту літератури
ім. Шевченка АН УРСР (1952–1963). У березні–
жовтні 1928 р. заарештований за обвинуваченням у
антирадянській агітації і пропаганді та спробі створення
контрреволюційної організації. Співавтор двотомної
«Історії Києва» (К., 1959, 1960) та один з упорядників
шеститомного «Повного зібрання творів Т. Шевченка»
(К., 1963, 1964). Докторська дисертація: «Начерки з
історії селян на Лівобережній Україні» (1964). Праці:
Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка (К., 1961)
(у співавт.); Опис рукописів Т. Г. Шевченка (К., 1961)
(у співавт.); Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: В 6-ти
томах (К., 1963. Т. 3) (упоряд.).
XXVIII
Грушевський Олександр Сергійович (1877–
1942 (1943)) – брат М. С. Грушевського – історик,
етнограф, літературознавець, визначний суспільногромадський діяч, член Центральної Ради. У 1918–
1919 рр. – професор Київського університету (у 1920х рр. – Київського інституту народної освіти). Очолював
постійну Комісію зі складання історико-географічного
словника українських земель ВУАН (1920–1936),
керівник секції соціально-економічної історії Науководослідної кафедри історії України при ВУАН, дійсний
член археографічної Комісії ВУАН. Редактор «Історико-

географічного збірника ВУАН» (вийшло 3 томи). Автор
понад 100 наукових праць з історії, історіографії,
етнографії, історії літератури. У 1938 р. заарештований
як один із керівників антирадянської української
націоналістичної терористичної організації, засуджений
у 1939 р. до п’яти років заслання до Казахстану.
XXIX
Твардовський (Twardowski) Самуель (Самуїл)
(бл. 1595 (1600) – червень 1661) – польський поет і хроніст.
Походив із давнього роду дрібної великопольської шляхти.
Головним твором є епічна поема «Wojna Domowа»
(«Громадянська війна»), котра хоч і має компілятивний
характер, написана із використанням джерел, що не
дійшли до нашого часу. Оцінка Національної революції
1648–1676 р. як громадянської війни – тенденційна,
типова для польської еліти. Очорнював українських
повстанців, вважав їх бичем Божим, демонізував
Б. Хмельницького. Працю активно використали козацькі
літописці Г. Граб’янка і, особливо, С. Величко. Можна
вважати, що саме його робота спровокувала українських
літописців на створення праць-відповідей. Перший том
літопису Величка – значною мірою парафраза поеми
Твардовського.
XXX
Пуфендорф Самуель (Самуїл) (Samuel von
Pufendorf) (1631–1674) – барон, видатний німецький
юрист, політичний мислитель, державний діяч та
історик. Вважається засновником світської юридичної
науки та доктрини природного права в Німеччині.
Найвідоміші праці: Основи універсальної юриспруденції
(кн. 1–2, 1660), Про державний лад Німецької імперії
(1667); Про право природне і право народів (кн. 1–8,
1672), Про обов’язки людини і громадянина згідно з
природним правом (1673); Дискусія про брехню (1678);
Скандинавська полеміка (1686); Буття християнської
релігії (1687). Величко користувався його книгою «Вступ
до історії великих народів та європейських держав»
(1682–1685).
XXXI
Зорка Самійло (р. н. і р. с. невід.) ймовірний
писар Війська Запорозького, а також особистий писар
і секретар Б. Хмельницького. Вів діаріуш (щоденник),
копію з якого зробив військовий канцелярист І. Биховець.
Згодом вона перейшла у спадок до його сина Сильвестра,
товариша військового канцеляриста С. Величка, який
зробив з неї нотатки, які використав при написанні
літопису. Так як оригінал і копії діаріуша не знайдені,
реальність існування щоденника і його автора деякими
дослідниками ставиться під сумнів. Акти не засвідчують
такої особи як писаря Б. Хмельницького. Деякі вчені
вважають його вигадкою самого Величка, з огляду на
схожість імен. Можливо під іменем Зорки творив інший
автор.
XXXII
Возняк Михайло Степанович (1881–1954) –
український літературознавець, фольклорист, академік
АН УРСР (з 1929), завідувач кафедри української
літератури у Львівському університеті (з 1944 р.). З 1951 –
завідувач відділу української літератури Львівського
Інституту суспільних наук АН УРСР. Неодноразово
критикувався за прояви «ідей українського буржуазного
націоналізму». Праці: Історія української літератури:
У 3 т. (Л., 1920–1924; 1992; 1994); Хто ж автор т. зв.
Літопису Самовидця? (Л., 1933); Псевдо-Кониський і
псевдо-Полетика («Исторія русовъ» у літературі й науці)
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(Л.; К., 1939); З життя і творчості Івана Франка (К., 1955);
Нариси про світогляд Івана Франка (Л., 1955); Велетень
думки і праці (К., 1958).
XXXII
Шевченко Федір Павлович (1914–1996) –
український історик, доктор історичних наук (з
1964), професор (1968), чл.-кор. АН України (з 1969).
Відповідальний редактор «Українського історичного
журналу» (1957–1972), старший науковий співробітник,
завідувач відділів: історії країн народної демократії (1949–
1960), допоміжних історичних дисциплін (1960–
1963) та історіографії і джерелознавства (1963–1968)
Інституту історії АН УРСР. З 1964 по 1967 рр. працював
заступником директора цього Інституту, пізніше –
директором Інституту археології АН України (1968–
1972). Завідувач кафедри архівознавства і допоміжних
історичних
дисциплін
Київського
державного
університету (1944–1945), доцент цієї кафедри (1945–
1950). Вчений секретар Президії АН УРСР (1950–1952).
Член головних редколегій окремих томів «Історії міст і
сіл Української РСР», 8-ми томної «Історії Української
РСР», 10-ти томної «Истории Украинской ССР» та ін.
Опублікував понад 600 праць. Праці: Історичне значення
віковічної дружби українського та російського народів
(1954), Лук’ян Кобилиця (1958), Політичні та економічні
зв’язки України з Росією в середині XVII ст. (1959) і ін.
XXXIV
Йдеться про працю: Левицкий О. Опыт
исследования о летописи Самовидца // Летопись
Самовидца по новооткрытым спискам. К., 1878. С. 1–75.
XXXV
Іконников (Іконніков) Володимир Степанович
(1841–1923) – український історик, професор, декан
історико-філологічного
факультету
Університету
Св. Володимира (1877–1880 та у 1883–1887). Один
із засновників товариства Нестора Літописця. Голова
Комісії для розбору давніх актів (1918–1921). Очолював
Комісію для видавання пам’яток новітнього письменства
та Археографічну комісію Української Академії наук.
Йдеться про його працю: Иконников В. С. Опыт русской
историографии: В 2 т. К., 1891–1908 (Т. 1, кн. 2. К., 1908).
XXXVI
Багалій Дмитро Іванович (1857–1932) –
видатний український історик та громадський діяч,
академік ВУАН (з 1919). У 1906–1910 рр. обирався
ректором Харківського університету. Швидше за все
йдеться про його працю: Багалій Д. І. Нарис української
історіографії: Джерелознавство. Літописи. Вип. 2. К.,
1925. 108 с.
XXXVII
Фінкель (Finkiel) Людвік Міхал Емануель
(1858–1930) – представник львівської наукової школи
польських істориків XIX ст., бібліограф, археограф,
дійсний член АН у Кракові (1910). З 1892 – професор,
у 1911 р. – ректор Львівського університету. Керівник
кафедри австрійської історії Львівського університету
(1892–1918). Співзасновник Історичного товариства
у Львові (1886), його секретар (1891–1903), голова
(1914–1923). Співредактор часопису «Kwartalnik
Historyczny» (1918–1920). Творець наукової школи
(учні – О. Гурка, С. Кентжинський, Л. Колянковський,
В. Подляха, Я. Рутковський та ін.). Польсько-українські
відносини характеризував у дусі «Ягеллонської ідеї»
про цивілізаційну місію поляків на українських землях.
Автор праць з історії Польщі ХV–ХVІІ ст., в яких значну
увагу приділено українським землям. Йде мова про
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його працю: Finkel L. Bibliografja historji polskiej. Т. 1–3,
Dodatek 1, 2. Lwów-Kraków, 1891–1914 (перевидання у
1955 р.)
XXXVIII
Йдеться про часопис «Kwartalnik Historyczny» –
польськомовний журнал, друкований орган Львівського
історичного товариства, Польського історичного
товариства (з 1925 р.), Інституту історії Польської АН
(з 1953 р.). Виходив у Варшаві щоквартально у 1887–
1914 рр. та 1920–1939 рр. У ньому висвітлювались
проблеми польської та української історії, публікувались
джерельні матеріали, рецензії, бібліографічні огляди.
Засновник і перший головний редактор – К. Ліске;
редколегія – О. М. Бальцер, Ф. Папе, О. Семкович,
Л. Фінкель. У 1887–1939 рр. часопис значну увагу
приділяв джерелознавчим публікаціям з історії
України. У 1929–1933 рр. виходив спеціальний додаток
«Wiadomosci Historyczne», згодом – «Wiadomosci
Historyczne-Dydaktyczne»
(усього
3
щорічники;
присвячені огляду бібліографії та хроніці).
XXXIX
Йдеться про збірник джерел «Źródła dziejowe»
(Warszawa).
XL
Йдеться про корпус джерел «Akta grodzkie і ziemskie»
(«Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej
polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we
Lwowie») – 25-ти томне видання актів та документів
земських і гродських судів воєводських і повітових
міст та містечок українських земель, що входили до
Великого князівства Литовського. Видання виходило у
1868–1935 рр. у Львові. Редакторами були Л. Татомир
(1836–1901), К. Ліске (1838–1891), А. Прохаска (1852–
1930), В. Гейнош.
XLI
Йдеться про видання: Pomniki dziejowe Lwowa z
archiwum miasta. Lwów, 1892–1921. T. 1–4.
XLII
Буяк (Bujak) Францішек (1875–1953) – польський
історик, економіст, соціолог, доктор філософії (1899),
член НТШ (1920). Професор історії Ягеллонського
(1909–1918, 1946–1952), Варшавського (1919–1921) і
Львівського (1921–1941) університетів. Член Польської
академії знань (з 1919 р.) і Польської академії наук (з
1952 р.), президент польського історичного товариства
(1932–1933, 1936–1937). Віце-президент (1936–1939)
і почесний член (з 1948 р.) Польського народознавчого
товариства. Засновник журналу «Аннали соціальної і
економічної історії». Один із творців школи досліджень
польської економічної історії, особливо історії села.
У працях міститься багатий матеріал з історії західноукраїнських земель. Автор понад 400 наук. праць.
Праці: Galicya. Т. 1. Kraj. Ludność. Spoleczeństwo.
Rolnictwo (Lwów, 1906); Rozwój gospodarczy Galicji
(1772–1914) (Lwów, 1917); Historia osadnictwa ziem polskich (Warszawa, 1920); Studia geograficzno-historyczne
(Warszawa, 1925).
XLIII
Домбковський
(Dąbkowski)
Пшемислав
Боніфаційович (1877–1950) – історик права, дослідник
економічної та соціальної історії Польщі, доктор права
(1900), член Польської академії мистецтв, Варшавського
наукового товариства, Львівського наукового товариства,
Французького товариства історії права, Державної
архівної ради Австрії (1910–1918) й Польщі (1920–1939).
Професор Львівського (з 1910 р.), Варшавського (1919–
1920) і католицького університетів у Любліні (1920–
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1921). У 1939–1941 рр. – завідувач кафедри історії й теорії
держави і права Львівського державного університету,
одним із перших почав читати лекції українською мовою.
Став першим деканом юридичного факультету (1939,
1944–1946 рр.) радянського Львівського університету.
Видавав «Pamiętnik Historyczno-Prawny» (1925–1939).
Праці: Rys urzadzeń pocztowych w dawnej Polsce (1903),
Рrawo prywatne polskie (t. 1–2, 1910–11), Dobra rodowe i
nabyte w prawie litewskim (1916) та ін.
XLIV
Птасьнік (Ptaśnik) Ян (1876–1930) – польський
історик культури, археограф і громадський діяч,
професор (1910), дійсний член АН у Кракові (1929),
член Наукового товариства у Львові, Польського
історичного товариства. Приват-доцент (з 1907 р.),
професор (з 1910 р.) Краківського університету.
Здійснив археографічні експедиції до Риму (1903–
1905, 1908–1911), Нюрнберга (Німеччина), Брюсселя
(Бельгія) та Лондона (Велика Британія) (1910–1912),
результатом яких стали джерельні видання «Acta
Camerae Apostolicae» (1913), «Analecta Vaticana 1202–
1366» (1914), «Akta norymberskie do dziejów handlu z
Polską w wieku XV» (1909–1913). У роки Першої світової
війни збирав матеріали до збірки документів «Cracovia

artificum 1300–1500» (1917). З 1920 р. – професор
Львівського університету, керівник кафедри історії
середніх віків. Головний редактор часопису «Kwartalnik
Historyczny» (з 1923 р.). Виховав плеяду талановитих
учнів (Я. Дамбровский, Р. Гродецкий, Л. Харевічова,
С. Лемпіцкий, К. Малечинський та ін.). Праці: Miasta w
Polsce (1922); Walki o demokratyzację Lwowa od XVI do
XVIII w. (1925); Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce
(1934); Kultura wieków średnich: Życie religijne i społeczne
(1925); збірка джерел «Monumenta Poloniae typographica
XV et XVI saeculorum» (1922).
XLV
Рутковський Ян (Jan Rutkowski) (1886–1949) –
польський історик і економіст, дійсний член Польської
академії наук (з 1932 р.), член Наукового товариства
у Варшаві та Познанського Товариства друзів наук.
Один з провідних учених у галузі економічної історії
Польщі. З 1919 р. професор Познанського університету.
Підготував фундаментальну двотомну «Економічну
історію Польщі», видану після Другої світової війни.
Праці: Кріпосне право селян у вісімнадцятому столітті
в Польщі і в деяких європейських країнах (Познань,
1921); Питання про земельну реформу у вісімнадцятому
столітті в Польщі (Познань, 1925).

For the first time, nine letters from Ivan Krypiakevych from his family archive to Kyiv historian Volodymyr
Holobutsky have been published. The letters, written in the 1950s and 1960s, reveal the relationship between two wellknown Ukrainian scholars, specialists in the Cossack history. They mainly cover the scientific work of the Institute of
Social Sciences of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR in Lviv and the Institute of History of the Academy
of Sciences of the Ukrainian SSR in Kyiv as structural subdivisions of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR.
The letters reflect the scientific plans of both scholars, first of all of I. Krypiakevych (preparation of the historicalgeographical dictionary, publication of the corpus of Ukrainian stamps, Bohdan Khmelnytsky’s universals, work on the
monograph on Bohdan Khmelnytsky and the textbook on special historical disciplines).
Keywords: Ivan Krypiakevych, Volodymyr Holobutsky, Institute of History of the Academy of Sciences of the
Ukrainian SSR in Lviv, History of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR in Kyiv, Bohdan Khmelnytsky,
Bohdan Khmelnytsky’s universals, special historical disciplines.
Вниманию читателей предлагается 9 до сих пор неопубликованных писем львовянина Ивана Крипякевича
из его семейного архива киевскому историку Владимиру Голобуцкому. Письма, написанные в 1950–1960-е гг.,
раскрывают взаимоотношения двух известных украинских ученых, специалистов по истории казачества. В
основном письма освещают научную работу Института общественных наук во Львове и Института истории
в Киеве как структурных подразделений Академии наук УССР. В письмах нашли отражение научные планы
обоих ученых, прежде всего И. Крипякевича (подготовка историко-географического словаря, издание корпуса
украинских печатей, универсалов Богдана Хмельницкого, работа над монографией о Богдане Хмельницком,
учебником по специальным историческим дисциплинам).
Ключевые слова: И. Крипякевич, В. Голобуцкий, Институт общественных наук АН УССР во Львове,
Институт истории АН УССР, Богдан Хмельницкий, универсалы Богдана Хмельницкого, специальные исторические дисциплины.
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Бойко Віта – завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук (м. Київ, Україна)
Буглай Наталя – професор кафедри історії Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського, доктор історичних наук, доцент (м. Миколаїв, Україна)
Гула Володимир – кандидат історичних наук, член Спілки архівістів України (м. Київ, Україна)
Гула Оксана – старший науковий співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат
історичних наук (м. Київ, Україна)
Гуцол Дмитро – аспірант кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)
Дідух Людмила – завідувач відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук
(м. Київ, Україна)
Залєток Наталія – старший науковий співробітник сектору розроблення технологій забезпечення
збереженості архівних документів відділу технологічного забезпечення архівної справи
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат
історичних наук (м. Київ, Україна)
Зворський Сергій – провідний науковий співробітник відділу технологічного забезпечення архівної
справи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (за
сумісництвом), завідувач сектору енциклопедичних досліджень Національної бібліотеки України
імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (м. Київ,
Україна)
Кітам Володимир – старший науковий співробітник сектору розроблення технологій забезпечення
збереженості архівних документів відділу технологічного забезпечення архівної справи
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ,
Україна)
Ласінська Маріанна – доцент кафедри історії Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук (м. Миколаїв, Україна)
Майстренко Анжела – провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та
редакційно-видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства, кандидат історичних наук (м. Київ, Україна)
Мороз Інна – доцент кафедри історії світового українства Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, доцент (м. Київ, Україна)
Пархоменко Владислав – доцент кафедри історії Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського, доктор історичних наук (м. Миколаїв, Україна)
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Романовський Ростислав – завідувач сектору науково-технічної інформації відділу науковоінформаційної та редакційно-видавничої діяльності Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства (м. Київ, Україна)
Свердлик Зоряна – старший науковий співробітник відділу документознавства Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук (м. Київ,
Україна)
Чижова Олена – директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України
(м. Київ, Україна)
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СТУДІЇ З АРХІВНОЇ СПРАВИ
ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Том двадцять шостий – двадцять сьомий
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