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КРУГЛИЙ СТІЛ «АРХІВИ У ХХІ СТОЛІТТІ:
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АРХІВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

11 червня 2019 р. на базі Центрального державного архіву гро-
мадських об’єднань України (ЦДАГО України) відбувся круглий стіл 
«Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту».

Організаторами заходу виступили ЦДАГО України, Централь-
ний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного 
(ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного), Центральний державний 
архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Державна наукова архівна бібліо-
тека м. Київ, Український науково-дослідний інститут архівної справи 
та документознавства, кафедра архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Спілка архівістів України. У ро-
боті круглого столу взяли участь представники архівів, наукових уста-
нов, навчальних закладів. Роботу круглого столу модерувала директор 
ЦДАГО України Ольга Бажан.
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З вітальним словом до учасників заходу звернулася Голова Дер-
жавної архівної служби України Тетяна Баранова.

У фокусі інформаційного подіуму були питання: архівний ме-
неджмент як галузь наукових знань, управлінський досвід і навчальна 
дисципліна; розвиток архівної освіти в контексті архівного менедж-
менту: українська модель з урахуванням викликів і зарубіжного дос-
віду; осучаснення принципів та методів управління архівною спра-
вою; архівна установа як об’єкт менеджменту; менеджмент персоналу 
архівної галузі і стиль роботи працівників; психологічні засади ме-
неджменту в умовах малочисельних колективів; культура і професій-
на етика архівіста; інноваційне, правове та технологічне забезпечення 
архівного менеджменту; системний підхід до програмування і плану-
вання діяльності архівів; управлінські рішення в структурі архівного 
менеджменту; менеджмент надання архівних послуг; архіви в умовах 
електронного урядування; архівний менеджмент у системі сучасних 
комунікацій.

У цій частині круглого столу професор кафедри архівознавства та 
спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
історичних наук Ярослав Калакура презентував авторський навчальний 
посібник «Менеджмент в архівній справі». 
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У виступі Ярослав Калакура значну увагу приділив з’ясуванню 
сутності архівного менеджменту, його взаємозв’язку з маркетингом, 
запровадженню електронного урядування в архівній справі та он-лайн 
у наданні послуг. Архівний менеджмент спрямований на успішне ви-
конання винятково важливої соціокультурної місії архівів, реалізацію 
триєдиного завдання: збирання, експертизу та фондування документів; 
забезпечення надійного їх зберігання; сприяння створенню сприятливих 
умов для якомога ширшого використання ретроспективної інформації 
в науковій і просвітницькій роботі, діяльності установ і організацій. 
Йшлося також про розширення зв’язків із громадськістю, підвищення 
культури в роботі з відвідувачами, надання якісних архівних послуг, 
необхідність прискорення оцифрування документальних ресурсів і роз-
ширення дистанційного обслуговування користувачів архівною інфор-
мацією. Це особливо важливо в умовах реалізації концепції «відкритий 
архів», інтеграції українських архівів у світовий інформаційний прос-
тір, збільшення числа іноземців серед відвідувачів архівів, приведення 
нормативної бази наших архівів до європейських стандартів і викорис-
тання досвіду західних країн у наданні архівних послуг.

Автор посібника пояснив своє розуміння суттєвої різниці  між по-
няттями «управління» і «менеджмент». Перше здебільшого пов’язане 
з централізованими архівними системами і, відповідно, з адміністра-
тивно-командними методами керівництва архівними установами та 
підрозділами. Архівна система України носить змішаний характер, 
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вона модернізується, децентралізується, демократизується і декомуні-
зується, а відтак старі методи і «совєтський» стиль роботи керівників 
уже вичерпав свій потенціал. Менеджмент сповідує не бюрократичне 
командування працівниками, а філософію партнерства, ідею співпраці 
керівника і підлеглих у забезпеченні злагодженої роботи, спрямованої 
на досягнення спільної мети, розвиток ініціативи і творчості. Цей дух 
партнерства простежується на всіх етапах менеджменту: від плануван-
ня та програмування діяльності, прийняття управлінських рішень до їх 
виконання. Він особливо важливий в роботі з персоналом. 

Ярослав Калакура акцентував увагу на тому, що посібник покли-
каний утвердити в суспільній свідомості нове розуміння важливості 
та окремішності архівної справи, її межовий характер, адже архіви – 
це й державна служба, сегмент культури, науки, історичної пам’яті та 
інформаційної діяльності. Водночас, це – окрема галузь із своєю спе-
цифікою, своїм законодавством і спеціально уповноваженим органом 
управління. Наскрізною ниткою через весь посібник проходить думка 
про те, що головною фігурою в архівному менеджменті є люди, пер-
сонал. Це – найбільший скарб галузі, а тому дбайливе і поважне став-
лення до працівників архівів, індивідуальний підхід, врахування особ-
ливостей їхнього характеру, сумісності, темпераменту та емоційного 
стану – неодмінна умова створення сприятливої морально-психоло-
гічної атмосфери, запобігання конфліктів. Враховуючи, що в системі 
архівних установ понад 80% працівників складають жінки, актуальним 
є й специфіка жіночого стилю керування.

До обговорення порушених у посібнику питань долучилися завіду-
вач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 
історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Марина Палієн-
ко, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної 
діяльності факультету інформаційної політики і кібербезпеки Київсько-
го національного університету культури і мистецтв, доктор історичних 
наук, професор Валентина Бездрабко, директор ЦДАЗУ, кандидат істо-
ричних наук Ірина Мага, директор ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
ничного, кандидат історичних наук Владислав Берковський, заступ-
ник директора Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України, кандидат історичних наук Наталія Маковська, 
директор Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва, сту-
дентка магістратури історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Анжеліка Кумуржи, асистент ка-
федри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту 
гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львів-
ська політехніка», кандидат історичних наук Тетяна Білущак, дирек-
тор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
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України Олена Чижова, директор Державного архіву міста Києва Олек-
сандр Панченко, професор кафедри архівознавства та спеціальних галу-
зей історичної науки історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, голова 
Спілки архівістів України Микола Щербак.

 

Учасники круглого столу ознайомилися з архівними колекціями 
ЦДАГО України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, ЦДАЗУ 
та Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ, а також перегляну-
ли документальний фільм із фондів ЦДКФФА України імені Г. С. Пше-
ничного «Бережіть фільмокопії» виробництва 1957 р.
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