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РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року в актовій залі Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації відбулося розширене засідання колегії 
Державної архівної служби України, на якому підбито підсумки роботи 
у 2017 році та визначено пріоритети на 2018 рік.

Варто зазначити, що такі зібрання проходять щороку і стали вже 
традиційними, проте цього разу організатори заходу провели його 
по-новому. “Родзинкою” засідання, безперечно, був ритуал прийнят-
тя присяги архівіста. Як зазначила Голова Державної архівної служби 
України Тетяна Баранова, цю традицію започатковано, аби приверну-
ти увагу до високої місії, яку виконують у суспільстві вартові доку-
ментальної пам’яті українського народу. Марина Жупінас, Костянтин 
Євсєєв, Володимир Сємков, Ярина Лабудяк, Ігор Резнік, Оксана Біла, 
Вячеслав Жигун, Дар’я Слододянюк, які недавно закінчили виші і вли-
лися в родину архівістів, заприсяглися надійно зберігати для майбутніх 
поколінь історичну правду, поважати права та інтереси громадян, суво-
ро дотримуватися законів, сумлінно і наполегливо працювати, примно-
жувати здобутки і досягнення попередників.

Очільниця архівної системи тепло привітала молоде поповнення і 
побажала їм успіхів у роботі і великого щастя. У подарунок про цей 
пам’ятний день Тетяна Іванівна вручила новачкам троянди й книги. 

Ще одну приємну місію виконала Голова Укрдержархіву, поздоро-
вивши із 65-річчям директора Центрального державного науково-тех-
нічного архіву України Євгена Васильовича Семенова, який багато ро-
ків свого життя присвятив архівній справі.

А потім розпочалася ділова частина засідання колегії. Її модера-
тором виступила Голова Укрдержархіву. Варто відзначити, що звичну 
доповідь цього разу замінили презентаційні слайди, що виразно відо-
бражали весь спектр складного процесу цифровізації архівної справи 
і діловодства, організації формування, обліку та зберігання докумен-
тів Національного архівного фонду, надання якісних та комплексних 
інформаційних послуг у сфері архівної справи, вшанування подій та 
видатних учасників Української революції 1917–1921 років, забезпе-

 ПОДІЯ
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чення реалізації державної політики у сфері створення та ефектив-
ного функціонування державної системи страхового фонду докумен-
тації. Власне, це й стало ключовими пріоритетами, визначеними на 
2018 рік.

За ініціативи Тетяни Баранової робота колегії відразу перейшла 
в русло живого спілкування. До слова, зокрема, були запрошені: на-
чальник управління міжнародного співробітництва та документаль-
ного забезпечення Юлія Прилепішева, директор Центрального дер-
жавного історичного архіву України, м. Львів Діана Пельц, директор 
Державного архіву Волинської області Сергій Карасюк, заступник 
начальника відділу організаційного забезпечення і контролю за ви-
конанням Геннадій Прокоф’єв, директор департаменту страхового 
фонду документації Андрій Меленець, директор Центрального Дер-
жавного електронного архіву України Юрій Ковтанюк, директор 
Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич, дирек-
тор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку до-
кументів Національного архівного фонду та науково-методологічно-
го забезпечення Світлана Сельченкова, директор Державного архіву 
Черкаської області Тетяна Клименко.

До роботи колегії активно долучився заступник Міністра юстиції 
України Денис Чернишов, який віднині опікуватиметься роботою ар-
хівної системи. Він не приховував того, що його обізнаність з цих пи-
тань ще невелика, але в цьому є й позитив: заступник Міністра юстиції 
України розпочинає своє кураторство “з чистого аркуша”, отже його 
сприйняття проблем архівістів буде неупередженим і об’єктивним. Де-
нис Вікторович акцентував увагу на економічній складовій роботи ар-
хівних установ, пошуку рішень, спрямованих на фінансове зміцнення 
усієї галузі. 

Думками з приводу вшанування подій Української революції 
1917–1921 років і народження нового проекту поділилася директор 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України Наталія Маковська.

Проект рішення колегії обговорювався також активно й зацікав-
лено. Доречними і обґрунтованими були, зокрема пропозиції голови 
Профспілки працівників державних установ України Юрія Піжука.

Члени колегії одноголосно прийняли розгорнуте рішення, яке ви-
значає стратегію розвитку архівної системи, а також відповіді на нові 
виклики часу.

ПОДІЯ



9ПОДІЯ

У президії підсумкової колегії – Голова Укрдержархіву Тетяна Баранова
 та заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов.

Народження нової традиції: урочисте прийняття присяги архівіста.
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За трибуною – заступник начальника відділу організаційного забезпечення 
і контролю  за виконанням Укрдержархіву Геннадій Прокоф’єв.

Про досвід роботи з дослідниками розповідає директор Центрального державного 
історичного архіву України, м. Львів Діана Пельц.



11ПОДІЯ

На пріоритетних напрямах роботи із цифровізації архівної справи зупинився 
директор Центрального державного електронного архіву України Юрій Ковтанюк.

Директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич порушив 
низку проблем, які необхідно вирішувати на місцях.
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В актовій залі Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації 
під час засідання підсумкової колегії Укрдержархіву.

Роботу Державного архіву Черкаської області презентувала 
директор установи Тетяна Клименко.
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ПРО РОБОТУ УКРДЕРЖАРХІВУ, 
АРХІВНИХ УСТАНОВ І СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ

СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
У 2017 РОЦІ

ТА ПРІОРИТЕТИ УКРДЕРЖАРХІВУ
НА 2018 РІК

ВСТУП

Діяльність Державної архівної служби України, державних архів-
них установ України та спеціальних установ страхового фонду до-
кументації протягом 2017 р. була спрямована на виконання завдань, 
пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері архівної справи, 
діловодства та створення і функціонування державної системи страхо-
вого фонду документації.

Рішенням колегії Державної архівної служби України від 23 люто-
го 2017 р. пріоритетами діяльності Укрдержархіву, державних архівних 
установ України та спеціальних установ страхового фонду документа-
ції визначено:

– збереження та примноження Національного архівного фонду як 
складової всесвітньої культурної спадщини для формування національ-
ної самосвідомості Українського народу.

– забезпечення формування Національного архівного фонду доку-
ментами, що відбивають сучасну історію України.

– упровадження електронного документообігу та комплектування 
архівів електронними документами.

– підвищення якості та доступності послуг у галузі архівної справи 
відповідно до інтересів і потреб громадян.

– забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та 
ефективного функціонування державної системи страхового фонду до-
кументації.

З метою реалізації пріоритетних завдань Укрдержархівом, архівни-
ми установами, спеціальними установами страхового фонду докумен-
тації протягом 2017 р. здійснено низку заходів.

I. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМНОЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Архівними установами України вжито заходів щодо створення 
оптимальних умов зберігання документів НАФ. 

Тривала добудова спеціалізованої будівлі для Державного архіву 
Тернопільської області. 

ПОДІЯ
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Державному архіву Вінницької області виділено кошти на виготов-
лення проектно-кошторисної документації з реконструкції приміщення 
військового містечка, переданого архіву у 2015 р.

Вирішувалося питання надання додаткових приміщень Державно-
му архіву Донецької області. Так, упродовж звітного періоду архів до-
датково орендував 147,1 м2 площі та облаштував 2 архівосховища.

Поліпшено умови зберігання документів НАФ шляхом надання 
40 архівним відділам райдержадміністрацій і міських рад додаткових 
приміщень загальною площею 3 000 м2. Це дало змогу перевищити 
плановий показник за кількістю будівель у 4 рази та у 7 разів – за роз-
мірами площ.

Відремонтовано приміщення 72 архівних установ загальною пло-
щею 11,35 тис. м2.

 

Проводилася також реконструкція будівлі Державного архіву За-
карпатської області у місті Берегово. Варто зазначити, що ремонт буді-
вель архівних відділів райдержадміністрацій на 42% перевищив запла-
новані обсяги. 

Стелажне обладнання
У рамках Програми забезпечення збереженості документів у Дер-

жавному архіві Закарпатської області встановлено 628 погонних метрів 
металевих стелажів.

Протяжність стелажних полиць в архівосховищах ЦДАЗУ, держар-
хівів Донецької і Закарпатської областей збільшилася на 1 215,4 погон-
них метра. Майже на 12 тис. погонних метрів збільшилося стелажне 
обладнання у 67 архівних відділах райдержадміністрацій та 27 архів-
них відділах міських рад. 
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Охоронний і протипожежний режими зберігання архівних до-
кументів 

Охоронні сигналізації встановлено у Державному архіві Дніпро-
петровської області, 13 архівних відділах райдержадміністрацій і 8 ар-
хівних відділах міських рад. Відремонтовано системи охоронної сиг-
налізації у Державному архіві Волинської області, 4 архівних відділах 
райдержадміністрацій та 7 архівних відділах міських рад. 

У 13 архівних відділах райдержадміністрацій і 8 архівних відділах 
міських рад встановлено пожежну сигналізацію. 

У Державному архіві Волинської області, 5 архівних відділах рай-
держадміністрацій, 6 архівних відділах міських рад відремонтовано на-
явні пожежні сигналізації. У архівному відділі Запорізької райдержад-
міністрації та архівному відділі Черкаської міської ради встановлено 
системи пожежогасіння. 

Державним архівом Вінницької області, архівними відділами рай-
держадміністрацій Волинської, Миколаївської областей та архівними 
відділами міських рад Дніпропетровської, Кіровоградської областей 
протягом року оброблено вогнезахисним розчином 2 132,4 погонних 
метра дерев’яних конструкцій. 

Системи кондиціювання та вентиляції повітря встановлено в 4 ар-
хівних відділах райдержадміністрацій і міських рад, відремонтовано ці 
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системи у Державному архіві Волинської області та 3 архівних відділах 
міських рад.

Реставрація і ремонт документів
Показники реставрації та ремонту документів перевищили запла-

новані обсяги відповідно на 30% і 9%. 

У Державному архіві Хмельницької області тривала робота з до-
кументами, ушкодженими внаслідок пожежі. Впродовж року іденти-
фіковано 800 ум. од., ушкоджених пожежею. Здійснено реставрацію 
20 тис. 571 арк. документів НАФ, з них 7 тис. 871 арк., ушкоджених 
пожежею та 12 тис. 700 арк. з числа пошкоджених внаслідок незадо-
вільного зберігання в колишньому Кам’янець-Подільському міському 
архіві. 

Протягом року архівними установами оправлено і підшито 74,7 тис. 
од. зб., що на 29% перевищило загальні заплановані обсяги. 

Проведено консерваційно-профілактичне оброблення 631 од. зб. 
страхового фонду документів НАФ, 3 026 од. зб. кінодокументів, 
8 387 од. зб. фотодокументів, 2 224 од. зб. фонодокументів, 696 од. зб. 
відеодокументів. 

Картонування документів
З метою поліпшення умов зберігання архівними установами закар-

тоновано і перекартоновано 489 тис. одиниць зберігання, що на 41% 
перевищило загальний плановий показник. Найвищі показники з кар-
тонування документів зафіксовано у ЦДАВО України (13 467 од. зб.), 
держархівах Закарпатської (52 204 од. зб.), Запорізької (26 402 од. зб) 

ПОДІЯ
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Хмельницької (33 438 од. зб.) областей. Державний архів Закарпатської 
області отримав 3 500 коробок із безкислотного картону в рамках Про-
грами забезпечення збереженості документів. 

Оцифрування документів НАФ та описів 
Одним із стратегічних напрямів організації доступу до архівної ін-

формації є оцифрування документів НАФ та описів і надання до них 
доступу через Інтернет. 

У 2017 р. державними архівами значно активізовано цей вид ро-
боти. Так, упродовж року оцифровано 42 905 од. зб. та од. обл. доку-
ментів НАФ, що на 61% більше, ніж у 2016 р. та на 200% більше ніж 
у 2015 р. Крім того, впродовж року оцифровано 15 611 описів на до-
кументи НАФ, що удвічі більше ніж у 2016 р. та у 22 рази більше ніж 
у 2015 р.

 

Таблиця 1
Відомості про оцифрування документів НАФ та описів справ

у центральних державних архівах та державних архівах областей, 
м. Києва

Показник Усього
Оцифровано 

(станом 
на 01. 01. 2018)

У відсот-
ках

Описи на документи НАФ 328 472 42 794    13

Документи НАФ (од. зб. та од. 
обл. ) 46 368 685 169 350     0,4
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Найбільші річні обсяги з оцифрування документів НАФ у ЦДКФФА
України, державних архівах Хмельницької та Одеської областей, 
з оцифрування описів – у ЦДАМЛМ України, державних архівах Київ-
ської та Миколаївської областей.

У той же час залишаються невирішеними питання, що сприя-
ли б забезпеченню збереженості документів НАФ.

Через відсутність фінансування у 2017 р. не проводилося будів-
ництво, реконструкція та облаштування комплексу споруд центральних 
державних архівів України у м. Києві. 

Не вдалося вирішити питання щодо переміщення 8 державних ар-
хівів центрального та обласного підпорядкування, які розміщуються 
в культових будівлях: ЦДІАЛ України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ 
України, державних архівів Вінницької, Львівської, Одеської, Терно-
пільської, Чернігівської областей. 

Критичної межі досягла ситуація із розміщенням ЦДАМЛМ Украї-
ни у зв’язку із закінченням договору оренди нерухомого майна та через 
позицію Міністерства культури України і Національного заповідника 
“Софія Київська” щодо недоцільності його продовження. 

Не вирішено питання переміщення фондів Держархіву Одесь-
кої області з аварійної  будівлі колишньої синагоги, яка за рішен-
ням Одеської обласної ради у 2016 р. передана у власність єврейської 
громади. 

Не виділялися кошти на облаштування будівлі “Закарпаткнига”, 
переданого в оперативне управління Державного архіву Закарпатської 
області. Протягом багатьох років не вирішується питання будівництва 
спеціалізованої споруди для розміщення Державного архіву Харків-
ської області для переміщення його з аварійної будівлі та з добудовою 
приміщення для Держархіву Київської області. 

Збільшилася кількість державних архівів, які вичерпали резер-
ви площ для комплектування документами або впритул наблизилися 
до граничної межі. Відсутні можливості для приймання документів 
на зберігання у 3 центральних державних архівах (ЦДАВО Украї-
ни, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України), 5 державних архівах облас-
тей (Київської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівець-
кої), а також м. Києва. Сховища 3 центральних державних архівів 
(ЦДАГО України, ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України) та 12 дер-
жавних архівів областей (Вінницької, Дніпропетровської, Закарпат-
ської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рів-
ненської, Тернопільської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської) 
заповнені на 90–99%. 

В архівних установах усіх рівнів близько 13% наявних стелажів – де-
рев’яні, а 13% документів НАФ з паперовою основою зберігаються не-
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закартонованими. Частина картонажів для зберігання документів НАФ, 
відповідно до світових стандартів, потребують заміни на безкислотні. 

Викликає занепокоєння питання захищеності архівних будівель. 
У зв’язку із дефіцитом фінансування низка державних архівів змушена 
була відмовитися від послуг охорони підрозділами поліції охорони, що 
передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 10. 08. 1993 р. 
№ 615 “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та 
інших форм власності”. 

Таблиця 2
Забезпеченість архівних установ позавідомчою охороною 

(у відсотках)

Найменування видів
архівних установ

Забезпечено 
позавідомчою охороною

Усі архівні установи 20

у т. ч.:

центральні державні архіви 67

державні архіви областей 46

галузеві державні архіви 26

архівні відділи районних державних адміні-
страцій 12

архівні відділи міських рад 26

Таблиця 3
Оснащеність архівних установ охоронною сигналізацією 

(у відсотках)

Найменування видів 
архівних установ

Оснащено 
охоронною сигналізацією

Усі архівні установи 56

у т. ч.:

центральні  державні архіви 67

державні архіви областей 75

галузеві державні архіви 59

архівні відділи районних державних адміні-
страцій 48

архівні відділи міських рад 68
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З метою вирішення цього вкрай важливого питання Укрдержархів 
звернувся до Міністерства внутрішніх справ України щодо забезпе-
чення охорони будівель державних архівів Національною гвардією 
України.

Таблиця 4
Оснащеність архівних установ пожежною сигналізацією 

(у відсотках)

Найменування видів 
архівних установ

Оснащено 
пожежною сигналізацією

Усі архівні установи 52

у т. ч.:

центральні  державні архіви 67

державні архіви областей 75

галузеві державні архіви 56

архівні відділи районних державних адміні-
страцій

44

архівні відділи міських рад 64

Не оснащено (або знаходяться у неробочому стані) системи по-
жежогасіння у 95% сховищ архівних установ. 

Не обладнано системами кондиціювання та вентиляції повітря (або 
вони знаходяться у неробочому стані) 85% архівосховищ. 

Невідкладного вирішення потребує питання збільшення обсягів 
страхового копіювання документів НАФ. У зв’язку із дефіцитом фінан-
сування на витратні матеріали та штатних одиниць щорічно знижуєть-
ся кількість одиниць зберігання, на які архівними установами створено 
страховий фонд. Обсяг наявного страхового фонду залишається менше 
1% від загального обсягу документів НАФ.

З урахуванням зростаючих потреб на інформацію, що міститься у 
документах НАФ, залишаються недостатніми обсяги оцифрування. 

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО 
ФОНДУ ДОКУМЕНТАМИ, ЩО ВІДБИВАЮТЬ СУЧАСНУ ІСТОРІЮ 

УКРАЇНИ

Архівними установами  України на постійне зберігання у 2017 р. 
прийнято 452 тис. 267 од. зб. документів Національного архівного фон-
ду, з них:

– 442 509 од. зб. управлінської документації;
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– 4 297 од. зб. документів особового походження;
– 3 334 од. зб. науково-технічної документації;
– 2 127 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів.

Джерелами формування Національного архівного фонду є 36 тис. 
867 юридичних осіб. Із них відповідно до законодавства до списків 
джерел комплектування архівних установ внесено 31 тис. 900 юридич-
них осіб. 

Протягом 2017 р. до складу Національного архівного фонду за ре-
зультатами експертизи цінності архівними установами включено 1 млн. 
189 тис. 579 од. зб. управлінської документації. 

Від ліквідованих підприємств, установ і організацій прийнято 
112 тис. 81 од. зб. із кадрових питань (особового складу). 

Крім того, експертно-перевірними комісіями (ЕПК) державних ар-
хівів погоджено: 

– описи з кадрових питань (особового складу) – на 495 122 од. зб.;
– номенклатури справ 6 167 установ – джерел формування НАФ та 

установ, у діяльності яких не утворюються документи НАФ. 
На договірних засадах архівними установами проведено науко-

во-технічне опрацювання 199 тис. 543 од. зб. усіх видів документів, 
зокрема: 

– 111 тис. 857 од. зб. управлінських документів постійного збері-
гання; 

ПОДІЯ

Кількість джерел формування Національного архівного Фонду 

та джерел комплектування архівних установ
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– 28 тис. 298 од. зб. управлінських документів тимчасового збері-
гання; 

– 57 тис. 801 од. зб. документів із кадрових питань (особового 
складу); 

– 1 тис. 587 од. зб. науково-технічної документації. 
В Україні працює 17 приватних архівів (із них 4 засновані юри-

дичними особами), в яких зберігається понад 12 тис. 800 фондів, понад 
435 тис. документів із кадрових питань (особового складу) та майже 
2 млн. справ тимчасового зберігання. 

З метою удосконалення роботи з документами в установах, органі-
заціях, на підприємствах, що перебувають у зоні комплектування від-
повідної архівної установи, державними архівами, архівними відділа-
ми райдержадміністрацій та міських рад проведено 5 029 перевірянь 
роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів, 
22 огляди стану роботи з документами в установах – джерелах форму-
вання НАФ, організовано 903 заходи (семінари, курси) із підвищення 
кваліфікації для працівників діловодних та архівних служб, членів екс-
пертних комісій.

У зв’язку з відсутністю в архівних установах площ, необхідних для 
комплектування документами, значною є кількість документів (2 млн. 
285 тис. 533 справ), що зберігаються в установах, організаціях, на під-
приємствах – джерелах комплектування архівних установ понад вста-
новлені законодавством строки. 

ПОДІЯ

Кількість перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій 

та архівних підрозділів у 2017 році
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III. УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Одним із першочергових пріоритетів Уряду є розвиток електронно-
го урядування як форми організації державного управління, що сприяє 
підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Впровадження у практику роботи центральних органів виконавчої 
влади електронних послуг, запровадження електронної взаємодії дер-
жавних електронних інформаційних ресурсів, оприлюднення наборів 
даних у формі відкритих даних, розвиток електронного документо обігу 
визначено пріоритетом діяльності Кабінету Міністрів України та по-
кладено в основу середньострокового плану пріоритетних дій Уряду 
до 2020 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 03 квітня 2017 р. № 275-р.

Нині в Україні, як і більшості інших країнах світу, вживаються за-
ходи щодо реорганізації діяльності органів управління відповідно до 
Концепції розвитку електронного урядування в Україні, зокрема впро-
вадження електронного документообігу.

Незважаючи на темпи розвитку інформаційних технологій в краї-
ні, новітні інформаційно-комунікаційні технології у сфері діловодства 
та архівної справи впроваджуються повільно через відсутність єдиних 
форматів електронного документа та електронного цифрового підпису, 
недостатнє фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення 
архівних установ, зокрема спеціалістами з інформаційних технологій 
та захисту інформації. 

ПОДІЯ

Кількість справ постійного зберігання, що знаходяться в архівних підрозділах

підприємств, установ і організацій понад встановлені роки
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У зв’язку з відсутністю досвіду роботи працівників відділів форму-
вання та діловодства державних архівів з електронними документами 
існує проблема взаємодії державних архівів зі службами діловодства і 
архівними підрозділами юридичних осіб, зокрема, державних органів у 
питанні передавання на постійне зберігання електронних документів та 
забезпечення їх надійного зберігання. З метою унормування процесів 
приймання-передавання електронних документів до архівних установ 
Укрдержархівом та ЦДЕА України розроблено проект Порядку при-
ймання-передавання електронних документів Національного архівного 
фонду на постійне зберігання. Проте під час впровадження цього По-
рядку в роботу архівних установ можуть бути певні труднощі, пов’яза-
ні як із відсутністю практики роботи з електронними документами, так 
і з відсутністю кваліфікованих працівників з інформаційних техноло-
гій, які володіють знаннями та навиками щодо технологічних процесів 
архівної справи.

Проблеми забезпечення надійного зберігання електронних доку-
ментів залишаються актуальними і постійно обговорюються. Праців-
ники Укрдержархіву, ЦДЕА України входять до спільних з іншими 
органами виконавчої влади робочих груп із питань опрацювання проб-
лем впровадження електронного документообігу, унормування роботи 
з електронними документами, впровадження електронних довірчих по-
слуг, зокрема інфраструктури відкритих ключів та підготовки електрон-
них документів до передавання на архівне зберігання.

З метою відпрацювання алгоритму передавання електронних доку-
ментів від джерел комплектування до державних архівів, Укрдержар-
хів було включено в Національну програму інформатизації України. 
У 2017 р. було виділено кошти у сумі майже 9 млн. 980 тис. грн на 
закупівлю відповідного обладнання та програмного забезпечення. За-
значені кошти були успішно освоєні шляхом проведення тендерів, що 
оприлюднювалися через веб-сайт системи публічної закупівлі ProZorro. 
Впровадження програмного забезпечення забезпечить приймання, тех-
нічну перевірку, зберігання, захист електронних документів та доступ 
до їх інформації.

Для успішної апробації передавання електронних документів до 
державних архівів низкою юридичних осіб – джерел комплектування 
державних архівів, в діяльності яких створюються електронні доку-
менти постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, протягом 
2017 р. також проведено відповідні тендери на модернізацію їхніх сис-
тем електронного документообігу, а саме – створення т. зв. архівного 
модуля, що відповідно до вимог нормативно-правових документів до-
зволить здійснити перше передавання архівних електронних справ, ар-
хівних електронних документів до державних архівів та їх передавання 
на зберігання до ЦДЕА України.

ПОДІЯ
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На жаль, впровадження інформаційних технологій гальмується че-
рез недостатнє фінансування архівних установ, що не може не позна-
чатися на впровадженні як в Укрдержархіві, так і в державних архівах 
власних систем електронного документообігу. Сподіваємося на отри-
мане Укрдержархівов апаратне та програмне забезпечення, зокрема, 
системи електронного документообігу “АСКОД”, яке дасть змогу у 
2018 р. запровадити зазначену систему у діяльність Укрдержархіву та 
установ, що належать до сфери його управління.

З метою удосконалення нормативно-правової бази з питань елек-
тронного документообігу, роботи з електронними документами праців-
ники Укрдержархіву, ЦДЕА України, ЦДАВО України співпрацювали 
з Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Державним агентством з 
питань електронного урядування України, іншими органами виконав-
чої влади. 

Зокрема, за результатами роботи Робочої групи Секретаріату Ка-
бінету Міністрів України з питань впровадження електронного доку-
ментообігу у центральних та місцевих органах виконавчої влади підго-
товлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 
документування управлінської діяльності”, який винесено на розгляд 
Уряду. Цією постановою Урядом буде затверджено Типову інструкцію 
з документування управлінської діяльності в електронній формі та ро-
боти з електронними документами, а також внесено відповідні зміни 
до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30 листопада 2011 р. № 1242.

Впровадження зазначених нормативно-правових документів у ді-
яльність як центральних, так і місцевих органів виконавчої влади ви-
магатиме від архівних установ усіх рівнів перебудови змісту діяльності 
їх відповідних структурних підрозділів, що відповідають за взаємодію 
з джерелами комплектування з питань діловодства, формування НАФ 
та експертизи цінності документів.

IV. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ
У ГАЛУЗІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ВІДПОВІДНО ДО ІНТЕРЕСІВ

І ПОТРЕБ ГРОМАДЯН

В умовах формування громадянського суспільства зростає со-
ціальна значущість архівних установ, які виконують життєво важ-
ливі функції не тільки збереження документальної пам’яті держави 
й суспільства, поповнення інформаційних ресурсів, але й надають со-
ціальні послуги.

ПОДІЯ
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Виконання запитів громадян
У 2017 р. до державних архівів з метою соціального захисту та за-

безпечення своїх законних інтересів звернулися 281 тис. громадян. 
Основна тематика запитів соціально-правового характеру у 2017 р. 

стосувалася таких питань: 
– підтвердження трудового стажу – 51%;
– розмір заробітної плати – 14%;
– політичні репресії, розкуркулення – 9%; 
– нагородження, присвоєння наукових ступенів та вчених звань – 7%; 
– навчання – 7%;
– перебування на окупованій території, в евакуації, примусове ви-

везення до Німеччини – 5,5%;
– участь у русі Опору в період Другої світової війни – 2%. 
 

Найбільше таких запитів виконали ЦДІАЛ України, держархіви 
Житомирської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Черні-
гівської областей, архівні відділи райдержадміністрацій Житомирської, 
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської та Харківської областей, архівні відділи місь-
ких рад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської 
та Черкаської областей.

Крім того, протягом року архівними установами виконано 44,1 тис. 
запитів за актами цивільного стану, 73,5 тис. тематичних, 3,3 тис. гене-
алогічних запитів.

ПОДІЯ

Тематика соціально-правових запитів

Трудовий стаж та розмір
заробітної плати

Виділення земельних ділянок

Політичні репресії та розкуркулення

Участь у підпільному та партизан-
ському русі

Перебування на окупованій 
території, в евакуації, примусове 
вивезення до Німеччини

Присвоєння нагород, наукових 
ступенів та вчених звань

Навчання

Інша тематика
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Найбільше таких запитів виконали ЦДАВО України, ЦДІАК Украї-
ни, держархіви Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запо-
різької, Львівської, Одеської, Рівненської областей, м. Києва, архівні 
відділи районних державних адміністрацій Київської, Тернопільської, 
Хмельницької областей та архівні відділи міських рад Дніпропетров-
ської, Київської, Харківської областей.

Зберігається тенденція до зростання кількості користувачів, які 
працюють в читальних залах державних архівів за генеалогічною тема-
тикою. Так, якщо у 2014 р. в читальних залах державних архівів працю-
вали 3 тис. 339 таких дослідників, то у 2017 р. – 6 тис. 306 дослідників.

Загалом у 2017 р. найбільше запитів виконано:
– держархівами Львівської (13 643), Житомирської (7 445), Волин-

ської області (7 194) та Одеської областей (7 124);
– архівними відділами райдержадміністрацій Івано-Франківської 

(14 793), Тернопільської (14 352) та Хмельницької областей (10 719);
– архівними відділами міських рад Дніпропетровської області 

(19 674), Донецької (10 425) та Одеської областей (10 908).
На особистому прийомі керівництвом та працівниками столів дові-

док архівних установ прийнято майже 170 тис. звернень.
При розгляді звернень особлива увага приділялася виконанню 

звернень, які надходили до архівних установ від інвалідів Великої Ві-
тчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, ветеранів 
війни та праці, інвалідів, жінок, яким присвоєно почесне звання Украї-
ни “Мати – героїня”, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших гро-
мадян, які потребують соціального захисту і підтримки. Такі запити 
виконувалися першочергово і у стислі терміни.

Продовжувалася робота зі створення баз даних (переліків), ката-
логів, інших довідково-пошукових засобів. Поширення державними 
архівами інформації про склад і зміст документів, місце зберігання до-
кументів ліквідованих установ (підприємств, організацій), іншої інфор-
мації довідкового характеру через власні веб-сайти та засоби масової 
інформації сприяла зменшенню кількості непрофільних запитів від за-
явників.

Активну роботу щодо розміщення оцифрованих описів на офіцій-
них веб-сайтах проводять: ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДІАК 
України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, держархіви Вінницької, 
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харківської, 
Черкаської та Чернігівської областей.

У порівнянні з минулим роком кількість користувачів, зареєстрова-
них у читальних залах архівних установ, зросла на 1,5% і склала 26 тис. 
811 чол., у тому числі 1 тис. 169 (4%) іноземців. 
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До читальних залів архівних установ протягом року видано 441 тис. 
624 справи, що на 48% більше запланованого.

Найбільше навантаження припало на читальні зали таких архівів:
ЦДІАК України – 14 105 відвідувань;
ЦДАВО України – 4 201 відвідування;
державні архіви областей:
– Харківської – 5 060 відвідувань; 
– Одеської – 4 986 відвідувань;
– Волинської – 4 151 відвідування, 
– Житомирської – 4 104 відвідування; 
– Київської – 3 778 відвідувань;
– Чернігівської – 3 428 відвідувань.
Основна тематика досліджень, що проводилися користувачами у 

читальних залах архівних установ протягом 2017 р., залишилася не-
змінною: паювання землі і майна сільгосппідприємств, майнові права, 
історія та діяльність підприємств і установ, історія православних хра-
мів та монастирів, культових споруд інших релігійних конфесій, гене-
алогічні дослідження, історія Другої світової війни, період нацистської 
окупації, визвольний рух XX ст., жертви репресій XX ст., переймену-
вання вулиць, життя та діяльність історичних постатей, діячів культу-
ри, мистецтва, освіти і науки, дослідження з краєзнавства, історичного 
минулого регіонів.

Користувачі мають можливість працювати з фондом користування в 
електронній формі в читальних залах ЦДАВО України, ЦДІАК України, 
ЦДНТА України, ЦДАМЛМ України, держархівів Вінницької, Дніпро-
петровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіро-
воградської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельниць-
кої, Черкаської, Чернівецької (лише описи) та Чернігівської областей.
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Зберігається тенденція до зростання кількості користувачів, які 
працюють в читальних залах державних архівів за генеалогічною те-
матикою. У 2017 р. в читальних залах державних архівів працювало 
6 306 таких дослідників (для прикладу: 2016 р. – 6 258, 2015 р. – 5 604, 
2014 р. – 3 339).

Найбільшу кількість таких дослідників зареєстровано у читаль-
них залах ЦДІАК України (943), ЦДІАЛ України (328), держархівів 
Вінницької (357), Дніпропетровської (478), Житомирської (582), Київ-
ської (381), Одеської (482), Харківської (360), Хмельницької (301) та 
Чернігівської (319) областей.

Виставкова діяльність 
Виставкова діяльність архівних установ характеризується такими 

показниками (див. таблицю 5):

Таблиця 5
Кількість виставок, проведених архівними установами

Найменування видів архівних установ Кількість виставок

Усі архівні установи 1 856

у т.ч.:

центральні  державні архіви 122

державні архіви областей 431

архівні відділи районних державних адміністрацій 1 014

архівні відділи міських рад 289

Найбільш активними в організації та проведенні виставок були 
держархіви ЦДАВО України (38), Житомирської (21), Закарпатської 
(23), Київської (25), Кіровоградської (25), Одеської (21), Тернопіль-
ської (21), Хмельницької (24) та Чернігівської (26) областей.

Необхідно також відзначити активну виставкову роботу архівних 
відділів райдержадміністрацій Дніпропетровської, Донецької, Жито-
мирської, Київської та Чернігівської областей.

На високу оцінку заслуговує рівень підготовки таких виставок:
– “Шлях Держави. Символи відродження” (відкрита у Будинку 

Верховної Ради України в рамках урочистостей з нагоди Дня незалеж-
ності України);

– “Українська дипломатія 1917–1924 рр.: зародження національних 
традицій” (відкрита у Дипломатичній академії України імені Геннадія 
Удовенка при МЗС України);

– “Київщина на картах XVI–XIX століття” (лютий, м. Київ);
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– “Конституційний процес в Україні: мовою документів” (червень, 
м. Полтава);

– “Українська революція 1917–1921 рр.: документальні пам’ятки” 
(квітень, м. Херсон)

– “До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–
1945 років” (травень, м. Чернігів).

У 2017 р. на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опубліковано 
6 on-line виставок (548 документів), на веб-сайтах центральних дер-
жавних архівів, держархівів областей, м. Києва – 188 on-line виставок 
(близько 6,5 тис. документів). Найбільшу кількість on-line виставок 
опубліковано на веб-сайтах ЦДАВО України (17), ЦДІАК України (12), 
держархівів Запорізької (13), Кіровоградської (11), Луганської (11), 
Львівської (13) та Миколаївської (10) областей.

Видавнича діяльність
Підготовка збірників документів, наукових розвідок, монографій, 

біо графічних та довідкових видань була спрямована на виконання Плану 
науково-видавничої роботи державних архівних установ на 2017 рік та 
Перспективного плану науково-видавничої роботи на 2014–2017 роки.

Варто відзначити науково-видавничу роботу ЦДАВО України, 
ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДНТА України, держархівів Ві-
нницької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Херсонської, Хмель-
ницької, Черкаської, Чернівецької областей.

Серед видань, що вийшли друком у 2017 р., варто відзначити такі 
збірники документів та науково-документальні видання:

– “Головноуповноважений уряду Української Народної Республіки 
(1919–1920)”;

– “Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988)”;
– “Колгоспна дослідна справа в УСРР/УРСР у 1934–1956 роках”;
– “Топографічний опис Подільської губернії 1799 р.”,
– “Архівна справа на Хмельниччині в міжвоєнний період”,
– “Українська революція 1917–1921. Полтавський вимір. Події, по-

статі, документи”.
З метою встановлення основних організаційних вимог до підго-

товки архівними установами документальних видань з використанням 
документів НАФ, Укрдержархівом підготовлено та подано до Мініс-
терства юстиції проект наказу “Про затвердження Порядку підготовки 
документальних публікацій”. 

Співпраця Укрдержархіву та державних архівних установ, спеціаль-
них установ СФД із засобами масової інформації та інститутами грома-
дянського суспільства у 2017 р. здійснювалася на належному рівні.

У 2017 р. за участі Укрдержархіву, державних архівних установ та 
спеціальних установ СФД вийшло понад 354 телесюжети та телепе-
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редачі, 300 радіосюжетів та радіопередач; у друкованих періодичних 
засобах масової інформації опубліковано 1 284 статті.

Найбільшу кількість публікацій у пресі підготовлено працівниками 
ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України, 
ЦДАЗУ, держархівів Волинської, Донецької, Закарпатської, Київської, 
Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Хмельницької, 
Чернігівської областей.

Постійні рубрики на радіо та телеканалах мають держархіви Він-
ницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рів-
ненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської об-
ластей, м. Києва.

Найбільш активними у підготовці радіо та телепередач є 
ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДКФФА України, ЦДАМЛМ 
України, ЦДНТА України, держархіви Вінницької, Дніпропетровської, 
Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Терно-
пільської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва.

З метою інформування суспільства про актуальні питання робо-
ти архівних установ, популяризації архівної інформації, започатко-
вані і діють власні інформаційні проекти: АРХІВажлива СПРАВА”
(ЦДАМЛМ України), “Гортаючи архівні сторінки” (ЦДАВО України), 
“Архів Alive”, “Архів Blitz” та “Архів Cetera” (ЦДІАК України). Цен-
тральні та значна кількість обласних архівів супроводжують власні сто-
рінки архівів у соціальній мережі Facebook.

Актуальні питання архівної справи, документознавства, діловод-
ства постійно висвітлюються у науково-практичному виданні “Архіви 
України”. 

Спеціальні установи СФД співпрацюють з журналами “Науко-
во-технічна інформація”, “Стандартизація, сертифікація, якість”, “Над-
звичайна ситуація”.

Рубрики у друкованих виданнях мають УНДІАСД, ЦДАГО Украї-
ни, ЦДНТА України, ЦДЕА України, державні архіви Волинської, 
Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, 
Херсон ської, Чернівецької  областей.

Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими ор-
ганізаціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою 
їхньої діяльності. Основна форма інформування про їхню діяльність – 
розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті та публікація 
фахових статей у науково-технічних журналах, збірниках матеріалів 
наукових конференцій певної тематики.

Окремо слід відзначити участь громадян у формуванні та реаліза-
ції державної політики. Співпраця Укрдержархіву та державних архів-
них установ, спеціальних установ СФД із засобами масової інформації 
та інститутами громадянського суспільства спрямована на забезпечення 

ПОДІЯ



32

доступу громадян до офіційної інформації про діяльність галузі, їх участі 
в обговоренні проектів нормативно-правових актів, актуальних проблем.

Члени громадської та науково-експертної рад при Державній архів-
ній службі беруть постійно участь у публічних заходах, організованих 
Укрдержархівом (колегіях, міжвідомчих нарадах, семінарах, круглих 
столах, конференціях, прес-конференціях, громадських обговореннях, 
відкритті виставок фото- та архівних документів, презентаціях видань 
тощо). Рівень пропозицій, що надавалися громадською та науково-екс-
пертною радами при Державній архівній службі під час обговорення 
проектів нормативно-правових актів, є достатньо високим. Працівни-
ками Укрдержархіву також розглядалися пропозиції, що надходили від 
громадськості під час проведення електронних консультацій.

Інформація та звітні матеріали про діяльність цих рад оприлюднена 
на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці “Громадська рада 
при Укрдержархіві” та розділі “Дорадчі органи” рубрики “Укрдерж-
архів”.

До складу дорадчих органів ЦДАГО України, ЦДІАК України,
ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України, ЦДАМЛМ України, ЦДНТА Украї-
ни, ЦДАЗУ, ЦДЕА України, держархівів Волинської, Дніпропетровської, 
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоград-
ської, Львівської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чер-
каської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва, НДІ мікрогра-
фії включено представників інститутів громадянського суспільства.

При Держархіві Миколаївської області створено науково-експерт-
ну раду, при держархівах Вінницької, Одеської, Рівненської та Хмель-
ницької областей – громадські ради.

Керівництво та відповідальні працівники Укрдержархіву, держав-
них архівних установ брали участь у таких заходах за участі громад-
ськості:

– зустріч з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 
В. Лутковською з питань збереження та доступу до архівів;

– круглий стіл “Проблеми розміщення та збереження цілісності ар-
хівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва України”, що відбувся у “Укрінформі”;

– круглий стіл “Архівна справа в Україні: підсумки та перспектива 
майбутнього” з нагоди 100-річчя від дня створення системи архівних 
установ України;

– Міжнародна науково-практична конференція “Архіви в сучасно-
му світі: виклики та завдання”.

Офіційний веб-портал Укрдержархіву сприяв реалізації інформа-
ційної політики Державної архівної служби та державних архівних 
установ. На ньому оперативно оприлюднювалися рішення Укрдержар-
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хіву щодо найважливіших питань з реалізації державної політики у 
сфері архівної справи, діловодства та страхового фонду документації.

Кількість відвідувачів порталу у 2017 р. становила понад 150 тис.
За результатами моніторингу інформаційного наповнення офіційних 

веб-сайтів органів виконавчої влади, проведеного Державним комітетом 
телебачення та радіомовлення України у 2017 р., веб-портал Укрдержар-
хіву увійшов в десятку найкращих сайтів органів виконавчої влади.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
 У СФЕРІ СТВОРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Із метою реалізації пріоритету Укрдержархіву щодо реалізації дер-
жавної політики у сфері створення та функціонування державної сис-
теми СФД було вжито низку заходів, у т. ч. нормотворчого характеру, 
а саме прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08. 11. 2017 р. 
№ 840 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризи-
ку від провадження господарської діяльності у сфері створення, форму-
вання, ведення і використання страхового фонду документації та визна-
чається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) Державною архівною службою” та розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 241-р “Про забезпечення Мі-
ністерства культури документами страхового фонду документації”.

Таблиця 6
Створення та прийняття на зберігання документів СФД на вироби 

та об’єкти

Показник Кількість

УСЬОГО виробів і об’єктів 959

у т.ч.

виробів 17

об’єктів будівництва 390

об’єктів промисловості 117

об’єктів систем життєзабезпечення 310

об’єктів систем транспортних зв’язків 40

пам’яток історії та культури 1

пам’яток містобудування та архітектури 22

комплектів документації із землеустрою 53

інші об’єктів 9
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У порівнянні з 2016 р. кількість виробів та об’єктів, які прийнято 
на зберігання до страхового фонду документації у 2017 р., збільшилась 
на 48 відсотків.

У звітному році Укрдержархівом проведено роботи з виготовлення 
та закладання на довгострокове зберігання документацію з:

– Державної програми – 12 виробів, 211,1 тис. аркушів формату А4;
– 41 галузевої програми – 296 об’єктів загальним обсягом 95,9 тис. 

аркушів формату А4;
– 47 регіональних програм – 881 об’єкт загальним обсягом 458,8 тис. 

аркушів формату А4.
Відсоток прийняття документів СФД з першого пред’явлення за 

2017 р. у цілому по системі складає 99,66%.
За 2017 р. виготовлені копії з мікрофільмів за 5-ма завданнями за-

гальним обсягом документації 6 688 арк. ф. А4. У порівнянні з 2016 р. 
кількість звернень користувачів щодо забезпечення документами СФД 
у 2017 р. збільшилась на 50%.

Відповідно до Положення про Державну архівну службу України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
2015 р. № 870, за запитами підприємств, установ та організацій протягом 
2017 р. видано 785 актів та 49 довідок закладення технічної та проектної 
(робочої) документації до страхового фонду документації України.

На виконання вимог Міжвідомчої комісії з питань оборонно-про-
мислового комплексу Ради національної безпеки і оборони України 
та враховуючи пропозиції ДК “Укроборонпром” у 2017 р. розпочато 
роботи щодо внесення змін до Державної програми формування стра-
хового фонду документації на продукцію оборонного і мобілізацій-
ного призначення на 2005–2020 рр. (далі – Державна програма), що 
дозволить зберегти цінну технічну документацію на вироби обраного 
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призначення, які безпосередньо впливають на стале функціонування та 
обороноздатність держави.

Укрдержархівом спільно з центральними органами виконавчої влади 
здійснено заходи з визначення номенклатури виробів та переліків об’єк-
тів, які підлягають закладенню до СФД. Здобутком для держави буде 
закладення до СФД документації на озброєння, військову і спеціальну 
техніку та об’єкти, які увійшли до мобілізаційних завдань і державного 
оборонного замовлення. Загалом до СФД буде закладена документація 
на 175 виробів загальним обсягом майже 3 млн аркушів формату А4.

Протягом 2017 р. затверджено 4 галузеві програми створення СФД, 
2 доповнення та 1 зміна до галузевих програм створення СФД, 12 регіо-
нальних програм створення СФД.

У 2017 р. 48 місцевих органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування на реалізацію регіональних програм формування 
СФД виділили 728,9 тис. грн., що на 45%більше, ніж у 2016 р.

Відповідно до Плану інспекційних перевірок суб’єктів державної 
системи страхового фонду документації щодо формування та ведення 
страхового фонду документації України на І квартал 2017 р., затверд-
женого Головою Укрдержархіву 21 грудня 2016 р., проведені перевірки 
6 органів державної влади.

Протягом 2017 р. позапланові заходи державного нагляду (контро-
лю) у сфері страхового фонду документації не здійснювались.

У 2017 р. проведено перебудову роботи органу контролю з ураху-
ванням вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності” у частині запровадження 
ризикоорієнтованої системи державного нагляду (контролю) до суб’єк-
тів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) 
щодо кожного з трьох ступенів ризику. За розробленими критеріями 
під високий ступінь ризику підпадають – 1 302 підприємства, серед-
ній – 4 656, незначний – 9 593.
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Відповідно до вимог законодавства проведено реєстрацію у Ін-
тегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) 
(далі – ІАС), усі перевірки здійснюються з попереднім завантаженням 
до ІАС організаційних документів із кожної перевірки.

 

До бази даних Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів 
(далі – Реєстр) внесено відомості про 733 потенційно небезпечних об’єк-
тів (далі – ПНО), оновлено (актуалізовано) дані про 1 тис. 723 об’єкти, 
вилучено з Реєстру 65 ПНО, оформлено 2 тис. 456 Свідоцтв про реє-
страцію потенційно небезпечних об’єктів, усі Свідоцтва зареєстровано 
у спеціалізованій базі даних. Загалом, станом на 31 грудня 2017 р. у 
Державному реєстрі ПНО зареєстровано 26 тис. 567 об’єктів.

VI. ЗАКОНОПРОЕКТНА 
ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РОБОТА

У 2017 р. на виконання повноважень Укрдержархівом вживалися 
заходи щодо активізації законотворчої діяльності, розробки та вдоско-
налення чинних актів законодавства з питань архівної справи, діловод-
ства та страхового фонду документації.

Проводилася постійна робота з перегляду нормативно-правових ак-
тів у сфері архівної справи і діловодства з метою приведення їх у від-
повідність до актів законодавства, усунення множинності, скасування 
застарілих актів та таких, що не відповідають новим умовам соціаль-
но-економічного розвитку України.

Протягом 2017 р. Укрдержархівом розроблено 20 проектів норма-
тивно-правових актів: 2 законопроекти, 4 проекти постанов і 3 проекти 
розпоряджень Кабінету Міністрів України та 11 проектів наказів Мі-
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ністерства юстиції з питань архівної справи, діловодства і страхового 
фонду документації.

Зокрема, з метою реалізації завдань, визначених середньостроко-
вим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 р., затвердженим розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р, Укр-
держархівом підготовлено проект розпорядження Кабінету Мініст рів 
України “Про схвалення Концепції розвитку архівної справи в Україні 
на середньострокову перспективу (на період до 2020 року)”. який по-
дано на розгляд до Міністерства юстиції України. 

На опрацюванні у Міністерстві юстиції знаходиться також підго-
товлений Укрдержархівом проект Концепції Державної цільової про-
грами реалізації невідкладних заходів щодо збереженості Національ-
ного архівного фонду, яку також планується затвердити відповідним 
розпорядженням Уряду.

З підготовлених Укрдержархівом проектів нормативно-правових 
актів у 2017 р. прийнято 10, а саме:

постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 840 “Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від про-
вадження господарської діяльності у сфері створення, формування, 
ведення і використання страхового фонду документації та визнача-
ється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 
(контро лю) Державною архівною службою”; 

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 05. 04. 2017 р. 
№ 241-р “Про забезпечення Міністерства культури документами стра-
хового фонду документації”;

– накази Міністерства юстиції України: від 27. 11. 2017 р. № 3790/5 
“Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ 
України”, від 09. 08. 2017 р. № 2523/5 “Про оплату праці працівників 
установ страхового фонду документації”, від 09. 08. 2017 р. № 2530/5 
“Про оплату праці працівників архівних установ”, від 19. 07. 2017 р. 
№ 2301/5 “Про затвердження Порядку приймання-передавання доку-
ментів Національного архівного фонду та інших архівних документів 
від однієї архівної установи до іншої”, від 24. 04. 2017 р. № 1350/5 “Про 
затвердження Порядку внесення змін до актових записів цивільного 
стану (метричних записів), що зберігаються в державних архівах, та їх 
анулювання”, від 16. 01. 2017 р. № 82/5 “Про внесення змін до наказу 
Міністерства юстиції України від 9 грудня 2011 року № 3497/5”, від 
16. 01. 2017 р. № 81/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юс-
тиції України від 15 листопада 2011 року № 3327/5, від 18. 10. 2017 р. 
№ 3222/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України 
від 02 червня 2014 року № 864/5”.

Наказом Міністерства соціальної політики України від 18. 04. 2017 р.
№ 634 затверджено Правила охорони праці в архівних установах, 
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зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 липня 2017 р. за 
№ 870/30738.

Опрацьовано 32 проекти нормативно-правових актів, що надійшли 
на погодження від міністерств та інших центральних органів виконав-
чої влади.

Проведено роботу щодо обліку і підтримання у контрольному ста-
ні міжнародних договорів. На веб-порталі Укрдержархіву у рубриці 
“Міжнародні контакти” розміщено Перелік міжнародних договорів 
міжвідомчого характеру, укладених Укрдержархівом, який налічує 
32 чинні угоди про співробітництво, 3 Протоколи про спільні проекти, 
4 меморандуми про співробітництво.

Юридичним та фізичним особам надано 56 письмових роз’яснень 
щодо застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів 
у сфері архівної справи та діловодства, 154 усних роз’яснення у сфері 
страхового фонду документації.

VII. МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО

У 2017 р. міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних 
архівів була спрямовувалася на подальшу активізацію двосторон-
нього співробітництва з архівними службами іноземних держав та 
пошук нових міжнародних контактів; проведення інвентаризації та 
аналізу на відповідність чинному законодавству існуючих міжнарод-
них міжвідомчих договорів, встановлення зв’язків з українцями, які 
проживають за межами України, поповнення Національного архівно-
го фонду документами, що належать до культурної спадщини україн-
ської нації і перебувають на збереженні в архівосховищах іноземних 
держав.

Проведено перемовини щодо підписання угод про співробітництво 
між Державною архівною службою України та Державною архівною 
службою Республіки Молдова, Національним архівом Естонської Рес-
публіки, Генеральною дирекцією архівів Італії, Словацьким націо-
нальним архівом, Меморандуму про співробітництво з Національним 
архівом Фінляндської Республіки, протоколу про співробітництво з 
Генеральною дирекцією державних архівів при Прем’єр-міністрові Ту-
рецької Республіки.

18 грудня 2017 р. підписано Меморандум про взаєморозуміння між 
Державною архівною службою України та Міністром культури Порту-
гальської Республіки щодо співробітництва в архівній сфері.

Українську номінацію “Документальна спадщина, пов’язана з ава-
рією на Чорнобильській АЕС” включено до Міжнародного реєстру 
програми ЮНЕСКО “Пам’ять світу”.
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Протягом 2017 р. відбулися робочі зустрічі та консультації Голови 
Укрдержархіву з:

– Генеральним директором Національного архіву Угорщини; 
– віце-президентом Family Search Уейном Меткафом;
– членами делегації польських архівістів – учасниками Міжнарод-

ної конференції на чолі з Генеральним директором державних архівів 
Польщі В. Возняком.

Також Голова Укрдержархіву взяла участь у зустрічі з:
– Віце-прем’єром і міністром культури та національної спадщини 

Польщі П. Глінським, який перебував в Україні з офіційним візитом;
– головою німецької частини Змішаної українсько-німецької комі-

сії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно перемі-
щених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей 
М. Янсеном.

Активні кроки щодо посилення міжнародної співпраці проводили у 
2017 р. центральні та обласні державні архіви.

Плідною є співпраця ЦДІАЛ України, державних архівів Львівської, 
Тернопільської області з архівними установами Республіки Польща з 
виявлення, описання та копіювання архівних документів історії поль-
ського народу та Польщі, спільної історичної спадщини, історії націо-
нальних меншин.

Окремо варто відзначити роботу ЦДІАЛ України, державних архі-
вів Волинської, Миколаївської та Тернопільської області з архівними 
та науковими установами Держави Ізраїль.

Держархівом Закарпатської області продовжено роботу за Дого-
вором про співробітництво з Пряшівським університетом у Пряшеві 
(Словацька Республіка) щодо дослідження історичного минулого при-
кордонних територій України і Словацької Республіки та з архівними 
установами Угорщини.

Підписано Угоду про співробітництво між Спілкою архівістів 
України та Спілкою польських архівістів.

Протягом 2017 р. керівниками держархівів Львівської, Одеської, 
Рівненської та Хмельницької областей проведено консультації щодо 
укладення договорів про співробітництво з архівними та науковими 
установами Республіки Польща.

VIII. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
УКРДЕРЖАРХІВУ

У 2017 р. в системі Укрдержархіву функціонувало 2 науково-до-
слідні установи: Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства і Науково-дослідний, проектно-конструк-
торський та технологічний інститут мікрографії.
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Відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Укр-
держархіву за рахунок бюджетних асигнувань на 2017 р. зазначеними 
установами проводилася робота над 22 науковими дослідженнями. 

Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та до-
кументознавства у 2017 р. здійснювалися наукові дослідження з теоре-
тичних, методологічних проблем архівознавства та документознавства, 
технологічного забезпечення архівної справи, науково-інформаційного 
забезпечення діяльності архівних установ.

Відповідно до тематичного плану протягом року досліджувалося 
8 науково-дослідних тем. Реалізація результатів виконаних науково-до-
слідних робіт забезпечить:

– запровадження сучасної уніфікованої системи термінів та понять 
з діловодства й архівної справи, узгодження з чинними в Україні нор-
мативно-правовими актами, національними і міжнародними стандарта-
ми у сфері інформації та документації;

– визначення науково обґрунтованих критеріїв оцінки ступеня ри-
зику від невиконання нормативних вимог щодо забезпечення збереже-
ності документів Національного архівного фонду архівними установа-
ми та створення підстав для зупинення їхньої діяльності;

– значне скорочення витрат часу працівників архівних установ на 
пошук необхідної інформації, зокрема з питань зарубіжного досвіду 
оцифрування архівних документів та доступу до архівної документної 
інформації; підвищення рівня інформатизації усіх напрямів діяльності 
архівних установ; сучасних тенденцій розвитку архівної справи та до-
кументознавства, прикладних та науково-технічних здобутків вітчизня-
них і зарубіжних архівів для використання їх у практичній, науково-до-
слідній та методологічній роботі;

– визначення методики підготовки юридичними особами приватно-
го права локальних нормативних актів із питань діловодства.

Приймальними комісіями НДІ мікрографії прийнято 22 проміжних 
етапи 13 наукових робіт, завершено виконання 5 наукових робіт.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний 
інститут мікрографії отримав 1 патент на корисну модель і свідоцтво 
про реєстрацію авторського права на твір. 

НДІ макрографії – єдина в Україні науково-дослідна установа, яка 
вирішує актуальні проблеми мікрографії та репрографії, здійснює нау-
ково-технічне забезпечення функціонування та розвитку державної 
системи СФД. 

Ефектом від впровадження результатів НДР та ДКР, які виконано у 
2017 р., є підвищення якості функціонування державної системи СФД 
та забезпечення її подальшого розвитку.

Реалізація результатів наукових робіт, виконаних НДІ мікрографії 
у 2017 р. за Тематичним планом, забезпечить вирішення першочерго-
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вих проблемних питань у сфері формування, ведення та використання 
СФД, а також надаватиме можливість:

– встановити відповідності між вимогами до фотофіксації культур-
них цінностей та вимогами щодо створення СФД, застосувати розроб-
лений метод створення зображень у цифровому вигляді, що містять 
інформацію про культурні цінності, для забезпечення відтворення ін-
формації про них із заданою якістю з мікрофільмів СФД;

– зменшити трудомісткість робіт, пов’язаних з процесами паспор-
тизації ПНО і ведення Реєстру, та забезпечення необхідних обсягів 
актуа лізації інформації БД Реєстру, що використовується для підтрим-
ки прийняття управлінських рішень у сфері СФД, цивільного захисту 
та техногенної безпеки;

– підвищити якість наукових робіт завдяки використанню передо-
вого міжнародного науково-технічного досвіду та гармонізації націо-
нальної науково-технічної продукції сфери СФД з міжнародною;

– збільшити обсяги виготовлення та закладання на довгострокове 
зберігання мікрофільмів СФД, установити єдині правила щодо підго-
товки документації на культурні цінності для формування СФД з ме-
тою збереження інформації про культурні цінності;

– удосконалити та забезпечити розвиток державної системи СФД 
шляхом досягнення відповідності нормативних документів законодав-
ству України;

– забезпечити реалізацію державної політики щодо стабільного 
функціювання та розвитку державної системи СФД.

Відповідно до Плану науково-методичної роботи державних архів-
них установ України на 2017 р. державні архівні установи працювали 
над 50 методичними розробками. Завершено підготовку 39 посібників. 
Крім того, позапланово  підготовлено 8 посібників.

Загалом тематика методичних розробок спрямована на реалізацію 
пріоритетних напрямків роботи державних архівних установ України 
та відповідає вимогам часу.

Протягом 2017 р. підготовлено 12 посібників з питань забезпечення 
збереженості і державного обліку документів НАФ, 2 посібники про 
створення науково-довідкового апарату до документів НАФ, 9 – з пи-
тань формування НАФ та експертизи цінності документів, 6 – з питань 
користування документами НАФ, 6 – з питань управління, економіки, 
організації праці в архівних установах, 2 – з питань автоматизації ар-
хівної справи, 2 – з питань документознавства.

Необхідно відзначити активну роботу у цьому напрямку ЦДНТА 
України, ЦДАЗУ, ЦДЕА України, Державного архіву Луганської об-
ласті.
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IX. РОБОТА КОЛЕГІАЛЬНИХ І ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ 
УКРДЕРЖАРХІВУ

Для погодженого вирішення питань та обговорення найважливіших 
напрямів діяльності галузі, що належать до компетенції Укрдержархі-
ву, при Державній архівній службі України діє колегія і низка дорадчих
органів.

Упродовж 2017 р. відбулося:
– 2 засідання колегії;
– 5 засідань Центральної експертно-перевірної комісії;
– 3 засідання Нормативно-методичної комісії; 
– 5 засідань Науково-технічної ради;
– 3 засідання Науково-видавничої ради;
– 2 засідання громадської ради (у т. ч. спільне – з науково-експерт-

ною радою);
– засідання спільної робочої групи представників громадської та 

науково-експертної рад.
На засіданнях колегії обговорювалися питання про підсумки ро-

боти державних архівних установ і спеціальних установ страхового 
фонду документації у 2016 р. та їх основні завдання на 2017 р., про 
ефективність використання бюджетних коштів Державною архівною 
службою та установами, що належать до сфери її управління у І півріч-
чі 2017 р., стан правової роботи в Державній архівній службі України у 
І півріччі 2017 р., дотримання Укрдержархівом, державними архівними 
установами та спеціальними установами СФД законодавства у сфері 
зовнішньої діяльності, результати ведення Державного реєстру потен-
ційно небезпечних об’єктів.

Центральною експертно-перевірною комісією розглянуто 19 пи-
тань, зокрема щодо погодження:

– галузевих переліків видів документів із зазначенням строків їх 
зберігання;

– списків юридичних осіб – джерел формування НАФ, які переда-
ють і не передають документи до Центрального державного кінофото-
фоноархіву України імені Г.С. Пшеничного;

– Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Дер-
жавної служби України з лікарських засобів та контролю за наркоти-
ками;

– примірних номенклатур справ сільської (селищної) ради об’єд-
наної територіальної громади, апарату районної, районної у мм. Києві 
і Севастополі державної адміністрації, центру соціально-психологічної 
реабілітації, приватного виконавця; 

– актів про вилучення з Національного архівного фонду доку-
ментів, наданих держархівами Полтавської, Рівненської, Херсон-
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ської, Черкаської областей та анотованого переліку унікальних 
документів НАФ Центрального державного історичного архіву 
України, м. Львів.

Нормативно-методична комісія розглянула 12 питань, серед них: 
проекти Концепції інформатизації архівної справи в Україні, вимо-
ги до структури та змісту бази даних до електронної пошукової сис-
теми “Архівні фонди України”, методичні рекомендації “База даних 
розшуку документів Національного архівного фонду та “Копіювання 
документів у державних архівах України”, наказ Міністерства юс-
тиції України “Про затвердження Порядку приймання-передавання 
електронних документів Національного архівного фонду на архівне 
зберігання” та інші. 

На засіданнях науково-технічної ради розглянуто 11 питань, що 
стосуються удосконалення технологічних процесів виготовлення та 
зберігання документів СФД, впровадження нормативних документів 
системи СФД, організації наукової діяльності. Рішення з цих питань 
направлено для виконання до відповідних установ СФД.

На засіданнях Науково-видавничої ради розглянуто 9 питань. Зо-
крема, рекомендовано до друку збірник документів “Обов’язкові по-
станови Херсонського окружного виконавчого комітету. 1923–1930”, 
спеціальні довідники “Державний архів Кіровоградської області. Ано-
тований реєстр описів. Том 2. Фонди після 1917 року. Книга 4”, “Дер-
жавний архів Львівської області. Фонди періоду окупації України на-
цистською Німеччиною (1941–1944 роки)”, схвалено перспективний 
план науково-видавничої роботи на 2018–2022 рр., програму підготов-
ки архівних довідників на 2018–2020 рр., план виставкової діяльності 
Державної архівної служби України та державних архівів на 2018 р., 
підтримано рішення Експертної комісії Укрдержархіву про присуджен-
ня премії імені Василя Веретенникова науковим працям у галузі ар-
хівознавства, археографії і документознавства.

Громадською радою розглянуто проекти нормативно-правових 
актів: “Порядок користування документами Національного архівно-
го фонду України, що належать державі, територіальним громадам”, 
“Порядок приймання-передавання електронних документів Націо-
нального архівного фонду на постійне зберігання”, структуру Авто-
матизованої бази даних “Архівні фонди України” та пропозиції щодо 
впровадження нових послуг, які надаватимуться архівами на платній 
основі, з використанням новітніх технологій, а також проекти Орієн-
товного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018 р. 
та нового Положення про громадську раду при Державній архівній 
службі України.
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X. МЕРЕЖА АРХІВНИХ УСТАНОВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Станом на 01. 01. 2018 р. мережа архівних установ і спеціальних 
установ страхового фонду документації включає: (див. таблицю 7).

Таблиця 7
Мережа архівних установ та спеціальних установ 

страхового фонду документації

Назви архівних установ
Кількість архівних установ

діючих утворе-
них

ліквідо-
ваних

центральні державні архіви України 9

наукові установи 2

центральні державні архівні установи 3

галузеві державні архіви 12

державні архіви областей 24 

державні архіви міст 1

архівні відділи райдержадміністрацій 463

архівні відділи військово-цивільної адміні-
страції

2 1

архівні управління міської ради 3 1

архівні відділи міських рад 135 4 6

архівні відділи виконавчих комітетів міських 
рад

2

міські архіви 1

трудові архіви 1 603 21 46 

у т. ч. юридичні особи 322

спеціальні установи СФД 8

Разом: 2 268 31 52

У мережі архівних установ у порівнянні з 2016 р. відбулися пев-
ні зміни. Відповідно до Указу Президента України “Про утворення 
військово-цивільних адміністрацій” від 12 травня 2017 р. № 128/2017 
утворено військово-цивільну адміністрацію м. Торецьк. 

З 16 травня 2017 р. архівний відділ Торецької міської ради тимча-
сово призупинив роботу в структурі міської ради і розпочав функціо-
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нування в структурі військово-цивільної адміністрації м. Торецька як 
архівний відділ військово-цивільної адміністрації. 

Відновлено статус архівних відділів Немирівської райдержадмі-
ністрації Вінницької області, Семенівської райдержадміністрації Пол-
тавської області, Онуфріївської райдержадміністрації Кіровоградської 
області, Герцаївської та Заставнівської райдержадміністрацій Черні-
вецької області. 

Утворені як юридичні особи архівні відділи Вугледарської, Кра-
маторської, Покровської міських рад Донецької області та Очаківської 
міської ради Миколаївської області.

У той же час ліквідовано як структурні підрозділи відповідних місь-
ких рад 6 архівних відділів у Донецькій області: Вугледарської, Крама-
торської, Покровської, Дружківської, Лиманської, Торецької міських рад.

Архівний відділ Запорізької міської ради перейменовано в архівне 
управління Запорізької міської ради.

Протягом 2017 р. створено 21 трудовий архів: 6 – у Харківській, 
4 – у Сумській, 3 – у Вінницькій, по 2 – у Запорізькій та Черкаській, по 
1 – у Волинській, Донецькій, Закарпатській та Миколаївській областях. 
У той же час ліквідовано 46 трудових архівів. Найбільше – у Дніпропе-
тровській (15), Сумській (10) і Чернігівській (9) областях.

Станом на 01. 01. 2018 р. в Україні функціонує 1 603 трудових ар-
хіви: при міських радах – 91, при районних радах – 326, при сільських 
та селищних радах – 1 180, при райдержадміністраціях – 1, при кому-
нальних установах Харківської області – 5. З усіх трудових архівів 322 
мають статус юридичної особи.

XI. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Штатна чисельність працівників за штатним розписом Укрдержар-
хіву, центральних державних архівних установ, держархівів областей, 
м. Києва, архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, спе-
ціальних установ СФД, трудових архів становить 4 057 штатних оди-
ниць, серед яких посад державних службовців – 1765 (43,5%). Облікова 
чисельність працівників станом на 31. 12. 2017 р. становить 3580 осіб.

Укомплектованість кадрами установ становить 83%;
Найчисленнішою залишається вікова група від 45 до 55 рр. – 34% 

загальної кількості працюючих. У віковій структурі частка молоді до 
35 р. становить 29%, частка молоді до 28 р. – 8%;

Повну вищу мають освіту 3 247 осіб, що становить 90,6% фактич-
ної чисельності. 

З них: 
96 працівників мають вищу історико-архівну освіту, що становить 

2,7% від загальної кількості; 

ПОДІЯ



46

391 працівник має повну вищу історичну освіту, що становить 
10,9%; 

2 571 працівник має повну вищу освіту за іншими напрямами, що 
становить 79% від загальної кількості;

189 працівників мають другу вищу освіту за спеціальностями галузі 
знань “Державне управління”, що становить 5,8% від загальної кількості.

Загальна плинність кадрів складає 15%. 
Кількість чоловіків становить 703 особи (19,5% ), жінок – 2877 осіб 

(80,5%).
Науковий ступінь мають 75 осіб, у т. ч. 71 кандидат наук, 4 докто-

ри наук. 
Вчене звання мають 11 осіб, з них: доцентів – 9, професорів – 2.
Почесні звання мають 27 працівників, з них 22 – “Заслужений пра-

цівник культури України”, 2 – “Заслужений юрист України”, 1 – “По-
чесний архівіст України”, 2 – “Почесний краєзнавець України”.

З метою набуття професійного досвіду та практичних навичок пра-
цівники галузі проходили навчання в Інституті підвищення кваліфікації 
керівних кадрів, регіональних інститутах державного управління Наці-
ональної академії державного управління при Президентові України; 
Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Украї-
ни; регіональних інститутах перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції тощо. Протягом року в Інституті підвищення кваліфікації керівних 
кадрів Національної академії державного управління при Президентові 
України було організовано навчання за професійною програмою для 
керівників структурних підрозділів Укрдержархіву, керівників держав-
них архівів областей.

Здійснюються відповідні заходи щодо підвищення кваліфікації пра-
цівників за програмами короткострокових семінарів за різними акту-
альними тематиками. У рамках реалізації Державної цільової програми 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України 
державні службовці підвищували кваліфікацію з питань європейської 
інтеграції та євроатлантичного співробітництва.

Всього за 2017 р. підвищили кваліфікацію 643 працівники галузі.
Наказом Укрдержархіву від 31 січня 2017 р. № 8 з 1 січня 2017 р. 

введено в дію нову структуру Державної архівної служби України, 
якою передбачено наступні структурні підрозділи:

– департамент діловодства, формування, зберігання та обліку до-
кументів Національного архівного фонду та науково-методологічного 
забезпечення;

– департамент страхового фонду документації;
– управління міжнародного співробітництва та документального 

забезпечення;
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– відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналі-
тичного забезпечення;

– відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;
– відділ управління персоналом;
– сектор правової експертизи та юридичного забезпечення діяльно-

сті Укрдержархіву;
– сектор режимно-секретної роботи;
– сектор внутрішнього аудиту;
– головний спеціаліст із питань запобігання і виявлення корупції;
– головний спеціаліст із мобілізаційної роботи.

XII. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА, РОБОТА З ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ

Організація роботи з питань недопущення та профілактики ко-
рупційних правопорушень здійснювалася відповідно до вимог законів 
України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, Держав-
ної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної полі-
тики в Україні на 2015–2017 рр., затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 та інших норматив-
но-правових актів.

На виконання зазначених нормативних документів Укрдержархі-
вом:

розроблено План заходів щодо запобігання корупції у Державній 
архівній службі України на 2017 р.;

затверджено Антикорупційну програму Укрдержархіву на 2017 р.;
оновлено інформацію щодо осіб, на яких покладено обов’язки з пи-

тань запобігання та виявлення корупції в установах, що належать до 
сфери управління Укрдержархіву.

Здійснювалося щоквартальне звітування Національному агентству 
з питань запобігання корупції про виконання Плану заходів щодо попе-
редження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Укр-
держархіву та установах, що належать до сфери його управління.

Проведення закупівель товарів, робіт і послуг здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” 
та з урахуванням вимог Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з питань державних закупівель”. 

В Укрдержархіві постійно діє телефонна “Лінія довіри” та журнал 
“Відгуків та пропозицій”, до яких, за необхідності, можна надати пові-
домлення, що заслуговують на увагу в контексті боротьби з корупцією, 
а також інших найбільш гострих, суспільно впливових проблем, які по-
требують негайного вирішення. 
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Упродовж 2017 р. факти притягнення державних службовців Укр-
держархіву до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Закону України 
“Про запобігання корупції” відсутні, постанови судів у справах про ко-
рупційні діяння працівників не надходили. 

Забезпечено прозорість у роботі Укрдержархіву шляхом висвіт-
лення діяльності в засобах масової інформації на власному офіційному 
веб-сайті.

З метою посилення контролю за дотриманням принципів прозоро-
сті та відкритості діяльності Укрдержархіву забезпечено інформаційну 
підтримку та наповнення відповідними актуальними матеріалами на 
офіційному веб-сайті Укрдержархіву рубрики “Запобігання проявам 
корупції” та “Повідом про корупцію”.

XIII. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний обсяг фінансування Укрдержархіву та установ, що на-
лежать до сфери його управління в 2017 р., становить 178 716,85 тис. 
грн., що на 67% більше показника 2016 р.

Видатки, передбачені у Державному бюджеті України на 2017 р. 
Укрдержархіву за програмою 3609000 “Державна архівна служба Украї-
ни”, спрямовувалися на забезпечення найважливіших потреб установ, 
що належать до сфери управління Укрдержархіву. 

У 2017 р. Укрдержархівом виконувалося 4 бюджетні програми. За 
рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюдже-
ту забезпечувалося виконання основних напрямів діяльності за кожною 
бюджетною програмою:

– 3609010 “Керівництво та управління у сфері архівної справи” – 
17 237,50 тис. грн. (загальний фонд – 17 237,4 тис. грн., спеціальний 
фонд – 0,1 тис. грн.), що на 95% більше попереднього року (за рахунок 
зростання посадових окладів);

– 3609020 “Прикладні розробки у сфері архівної справи та стра-
хового фонду документації” – 9 222,69 тис. грн. (загальний фонд – 
8291,50 тис. грн., спеціальний фонд – 931,19 тис. грн.), що на 40% 
більше попереднього року;

– 3609030 “Забезпечення діяльності архівних установ та установ 
страхового фонду документації” – 142 276,80 тис. грн. (загальний 
фонд – 126 754,80 тис. грн., спеціальний фонд – 15 522,00 тис. грн.), 
що на 55% більше попереднього року.

– 3601220 “Розвиток електронного урядування у сфері юстиції” – 
9 979,86 тис. грн.
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Таблиця 8 
Аналіз фактичних витрат загального фонду за бюджетними програмами 

3609000 “Державна архівна служба України” за 2016–2017 рр.
(тис. грн.)

№ 
з/п КПКВК

За-
твердже-

но 
2016 

Фактичні 
витрати
2016 р

За-
твердже-

но 
2017.

Фактичні 
витрати 
2017 р.

Абсо-
лютне 
відхи-
лення-
фак-

тичних 
витрат

Від-
носне 
відхи-
лення 
фак-

тичних 
витрат, 

%

1 3609010 8797,50 8761,44 17237,40 17131,45 8370,01 195,5

2 3609020 5828,40 5828,40 8291,50 8290,90 2462,50 142,3

3 3609030 79210,40 79068,68 126754,80 126629,53 47560,85 160,2

4 3601220 – – 9979,86 9817,05 – –

Разом: 938363,00 93658,52 162263,56 161868,93 68210,41 172,8

Таблиця 9 
Аналіз фактичних витрат спеціального фонду за бюджетними програмами  

3609000 “Державна архівна служба України” за 2016–2017 роки
(тис. грн.)

№ 
з/п КПКВК

За-
твердже-

но 
2016

Фак-
тичні 
витрати 
2016 р.

За-
твердже-

но 
2017

Фак-
тичні 
витрати 
2017 р.

Абсо-
лютне 
відхи-
лення-
фак-

тичних 
витрат

Віднос-
не від-
хилення 
фактич-
них ви-
трат, %

1 3609010 0,10 0,00 0,10 0,00 – –

2 3609020 753,82 687,86 931,19 812,36 124,50 118,1

3 3609030 12327,79 10490,17 15522,00 12716,37 2226,20 121,2

Разом: 13081,71 11178,03 16453,29 13528,73 2350,70 121,0

Динаміка показників за 2016–2017 рр. свідчить про зростання об-
сягів фінансування та витрачання коштів Укрдержархіву і установ, що 
належать до сфери його управління. Так, по загальному фонду зростан-
ня обсягів фактичних видатків становить 72,8%, по спеціальному фон-
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ду на 21%. Кошти загального фонду бюджету використовуються пов-
ністю на 99,8% в 2016–2017 рр.

Водночас виділене фінансування не забезпечувало у повному об-
сязі вирішення першочергових проблем життєдіяльності державних 
архівних установ та спеціальних установ страхового фонду докумен-
тації, зокрема здійснення заходів з охорони архівних приміщень та ко-
мунальних послуг.

Додатковим джерелом фінансування центральних державних ар-
хівів та спеціальних установ страхового фонду документації є кошти, 
отримані від надання платних послуг. Від надання платних послуг цен-
тральні державні архівні установи та спеціальні установи страхового 
фонду документації отримали 13 528,73 тис. грн.

XIV. СТАН ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН 

НА ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРДЕРЖАРХІВУ 

Протягом 2017 р. до Державної архівної служби України надійшло 
1151 звернення громадян, протягом 2016 р. – 324 звернення. Загальна 
кількість заяв, скарг, пропозицій, що надійшли до Укрдержархіву, у 
порівнянні з 2016 р. зросла на 829 звернень.

Із загальної кількості звернень, що надійшли до Укрдержархіву за 
звітний період:

– заяв – 1075 (за 2016 р. – 295); 
– скарг – 69 (за 2016 р. – 24); 
– пропозицій – 7 (за 2016 р. – 5).
Результати розгляду  звернень: 
– вирішено позитивно – 51 звернення (із них 1 визнано обґрунто-

ваним);
– відмовлено у задоволенні – відсутні;
– надано роз’яснення – на 691 звернення;
– повернуто авторам відповідно до статей 5 і 7 Закону України 

“Про звернення громадян” – 3 звернення;
– переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України 

“Про звернення громадян” – 400 звернень;
– не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України 

“Про звернення громадян” – 6 звернень.
Усі звернення, що надійшли до Державної архівної служби Украї-

ни, розглянуто без порушення строків, передбачених Законом України 
“Про звернення громадян”.

Із загальної кількості звернень, що надійшли до Державної архівної 
служби України, 254 стосувалися питання отримання інформації щодо 
підтвердження стажу роботи та отримання довідки про заробітну плату 
для оформлення пенсії.
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XV. ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
НА 2018 РІК

Головний пріоритет Державної архівної служби України: 
кожен українець заслуговує на доступ до джерел інформації про 

себе і родину, історичної і культурної спадщини українського народу.
Діяльність Державної архівної служби України у 2018 р. буде 

здійснюватися відповідно до наступного.
Місія: Реалізація державної політики, яка сприяє демократичному 

розвитку України, задоволенню інформаційних потреб суспільства і 
держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини шляхом 
забезпечення:

– конституційних прав людини і основних свобод;
– досягнення світового рівня в розвитку архівної справи;
– рівного доступу до інформаційних ресурсів суспільства, зокрема, 

архівних інформаційних ресурсів;
– надання якісних та комплексних архівних (інформаційних) послуг;
– ефективного попередження корупції;
– участі представників громадянського суспільства, наукової і 

творчої громадськості.
Бачення: Ефективна, дієва та скоординована система архівів, при-

значена для зберігання, примноження та використання Національного 
архівного фонду як складової частини вітчизняної і світової культурної 
спадщини, що є надбанням української нації.

Цінності:
– підтримка захисту прав та інтересів громадян;
– патріотизм та відданість;
– прозорість та відкритість; 
– компетентність та самовдосконалення.

Пріоритет 1. 

Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства 
Стан проблеми
Цифровізація сфери діловодства та архівної справи є недостатньою 

внаслідок:
– вкрай обмеженого фінансового та матеріально-технічного забез-

печення архівних установ;
– відсутності спеціального обладнання для оцифрування архівних 

документів, зберігання цифрових копій документів і забезпечення при-
ймання на зберігання електронних документів;

– незабезпеченості ефективного та зручного доступу до інформа-
ційних ресурсів, захисту та надійного зберігання цифрової інформа-
ції;
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– недосконалості нормативно-методичного забезпечення роботи з 
електронними документами. 

Основна мета реалізації пріоритету:
– максимально ефективне забезпечення інформаційних потреб гро-

мадян, суспільства і держави за рахунок впровадження цифрових тех-
нологій;

– створення сприятливих правових умов для роботи з електронни-
ми документами, їх архівного зберігання;

– забезпечення технологічних умов для оцифрування докумен -
тів НАФ, централізованого зберігання цифрових копій документів 
НАФ;

– надання доступу за допомогою мережі Інтернет до цифрових ко-
пій документів НАФ.

Заходи:
– реалізувати пілотний проект на базі Центрального державного 

електронного архіву України (ЦДЕА України) зі створення відомчої 
інформаційно-телекомунікаційної системи приймання-передавання на 
постійне зберігання електронних документів НАФ;

– забезпечити технологічні можливості надання он-лайн доступу 
до електронних документів НАФ;

– активізувати роботи з оцифрування архівних документів, надій-
ного зберігання електронної інформації;

– розробити та сприяти затвердженню нормативно-правових актів 
із регламентації впровадження електронного документообороту, зокре-
ма приймання-передавання електронних документів НАФ на постійне 
зберігання; 

– організувати впровадження системи електронного документообі-
гу в апараті Державної архівної служби України;

– забезпечити оновлення нормативно-правових актів відповідно до 
змін у законодавстві у сфері електронного цифрового підпису та елек-
тронного документообігу;

– розробити проект нормативно-правового акта щодо організації та 
проведення оцифрування документів НАФ та забезпечення доступу до 
них.

Пріоритет 2.

Організація формування, обліку та зберігання документів На-
ціонального архівного фонду

Стан проблеми
Стан архівосховищ архівних установ потребує негайного покра-

щення внаслідок:
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– наднормативної перевантаженості архівосховищ у більшості дер-
жавних архівів;

– незадовільного технічного стану приміщень та будівель архівних 
установ;

– незабезпечення надійного рівня охоронної та пожежної безпеки 
державних архівів;

– технічної зношеності систем кондиціювання повітря, що не до-
зволяє забезпечити необхідний температурно-вологісний режим в архі-
восховищах;

Основна мета реалізації пріоритету
Забезпечення формування та гарантованої збереженості НАФ як 

невід’ємної складової історико-культурної спадщини Українського на-
роду та важливого інформаційного ресурсу суспільства.

Заходи:
– сприяти фінансуванню заходів щодо зміцнення матеріально-тех-

нічної бази центральних державних архівів;
– активізувати співпрацю з облдержадміністраціями щодо зміцнен-

ня матеріально-технічної бази державних архівів областей;
– посилити контроль за дотриманням умов зберігання докумен-

тів НАФ відповідно до Програми здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2009–
2019 рр.;

– запровадити методику оцінювання фізичного стану документів як 
важливого чинника забезпечення збереженості документів НАФ;

– удосконалити ведення розділу “Унікальні документи Національ-
ного архівного фонду” Державного реєстру національного культурного 
надбання;

– організувати навчання реставраторів архівних документів;
– забезпечити науково-методичне керівництво діяльністю експерт-

но-перевірних комісій державних архівів;
– посилити контроль за проведенням експертизи цінності докумен-

тів в установах з метою дотримання вимог щодо описування докумен-
тів НАФ за встановлені законодавством роки;

– сприяти створенню органами місцевого самоврядування трудо-
вих архівів та надання їм методичної допомоги;

– розробити пропозиції до законопроекту “Про внесення змін до 
деяких законів України з питань архівної справи”;

– розробити проекти нормативно-правових актів щодо методики 
оцінювання фізичного стану документів, правил роботи з аудіовізу-
альними документами, порядку передавання кіно-, відео-, фото-, фоно-
документів на постійне зберігання, типового положення про архівний 
відділ міської ради тощо.
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Пріоритет 3. 

Надання якісних та комплексних інформаційних послуг у сфері 
архівної справи 

Стан проблеми
– невідповідність попиту населення рівню доступу до документів 

НАФ, що зберігаються в архівних установах України;
– недосконала організація доступу до документів НАФ;
– неефективна організація роботи користуванням архівними доку-

ментами у читальних залах архівних установ;
– незручність користування довідковим апаратом архівів та архів-

них документів.
Основна мета реалізації пріоритету
Забезпечення відкритості доступу до інформації, що зберігається 

в архівах, задоволення законних прав та інтересів громадян в частині 
документів НАФ.

Заходи:
– посилити контроль за безумовним дотриманням державними 

архівами вимог нормативно-правових актів щодо організації доступу 
користувачів до документів НАФ та виконання запитів юридичних і 
фізичних осіб у строки, встановлені законодавством; 

– створити сприятливі умови для роботи з архівними документами 
у читальних залах архівних установ та їх копіювання;

– посилити контроль за забезпеченням реалізації прав та інтересів 
громадян під час користування документами НАФ відповідно до чин-
ного законодавства;

– здійснити перегляд грифів секретності архівних документів та за-
безпечити доступ до архівних документів, що не становлять державної 
таємниці; 

– активізувати організацію оприлюднення документів з актуальних 
історичних тем у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

– розробити проекти нормативно-правових актів щодо порядку ко-
ристування документами Національного архівного фонду, що належать 
державі, територіальним громадам, порядку виконання архівними уста-
новами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних доку-
ментів та оформлення архівних довідок (копій, витягів) тощо.

Пріоритет 4.

Вшанування подій та видатних учасників Української револю-
ції 1917–1921 років

Стан проблеми
Виконання Указу Президента України від 22. 01. 2016 р. № 17 

“Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 
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1917–1921 років” та відповідного плану заходів, затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 26. 10. 2016 р. № 777-р, по-
требує проведення Укрдержархівом та державними архівами на належ-
ному рівні роботи із вшанування традицій боротьби за незалежність і 
соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, твор-
ців національної державності, тисячолітньої історії державотворення 
нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із 
визвольною боротьбою початку XX ст. та утвердженням української 
державності у формі Української Народної Республіки, Української 
Держави і Західноукраїнської Народної Республіки.

Основна мета реалізації пріоритету
Донесення інформації про події Української революції 1917–

1921 років, виховання патріотизму та підвищення інтересу до історії 
України у громадян, передусім учнівської та студентської молоді.

Заходи:
– організувати підготовку та проведення державними архівами фо-

тодокументальних виставок, присвячених подіям та визначним діячам 
Української революції 1917–1921 років;

– забезпечити участь державних архівів у тематичних міжнарод-
них наукових, науково-практичних конференціях, засіданнях за круг-
лим столом, семінарах, інших інформаційно-просвітницьких і на-
вчально-виховних заходах, що проводитимуться у м. Києві та інших 
населених пунктах України до 100-річчя подій Української революції 
1917–1921 років;

– організувати підготовку та публікацію державними архівами збі-
рок документів і матеріалів, присвячених 100-річчю подій Української 
революції 1917–1921 років, життю і діяльності учасників українського 
визвольного руху початку XX ст., публікацію в засобах масової інфор-
мації архівних документів з цієї тематики;

– узагальнити та подати до 10 липня 2018 р. і 10 грудня 2018 р. 
Українському інституту національної пам’яті інформацію про проведе-
ну Укрдержархівом та державними архівами роботу на виконання пла-
ну заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 26. 10. 2016 р. № 777-р.

Пріоритет 5.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері створен-
ня та ефективного функціонування державної системи страхового 
фонду документації

Стан проблеми
Темпи створення та стан справ щодо забезпечення надійного дов-

гострокового зберігання документів страхового фонду документації 
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України не відповідають потребам економіки та суспільства. Мате-
ріально-технічна база більшості установ СФД не дає змоги забезпечити 
необхідний рівень виробничої потужності та підвищити продуктивність 
праці. Залишається не вирішеним питання забезпечення надійного збе-
рігання СФД України. 

Основна мета реалізації пріоритету 
Створення в необхідних обсягах та забезпечення надійного збері-

гання страхового фонду документації України.
Заходи
нормотворчого характеру:
– розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону 

України “Про страховий фонд документації України”, у т. ч. щодо 
організації обліку об’єктів критичної інфраструктури у складі держав-
ного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів і ство-
рення страхового фонду документації на об’єкти критичної інфра-
структури;

– внести зміни до нормативно-правових актів щодо формування 
страхового фонду документації на виробництво озброєння і військової 
техніки, продукцію оборонного та мобілізаційного призначення;

– розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2004 року № 258-рс”.

організаційного характеру:
– забезпечити ефективне функціонування державної системи стра-

хового фонду документації України;
– забезпечити формування та ведення страхового фонду докумен-

тації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове 
майно, об’єкти і споруди оборонного та спеціального призначення 
відповідно до вимог Закону України “Про державне оборонне замов-
лення”; 

– визначити місця розташування баз зберігання СФД України, 
пункту управління та приведення їх у відповідність до вимог норма-
тивних документів державної системи СФД;

– вирішити питання щодо визначення структурного підрозділу в 
місцевих органах виконавчої влади, відповідального за формування, 
ведення та використання обласного (регіонального) СФД;

– вирішити питання отримання (передачі) мобілізаційного завдання 
та здійснення заходів щодо забезпечення його виконання;

– забезпечити надання послуг в електронному вигляді;
– здійснити комплекс заходів щодо модернізації матеріально-тех-

нічної бази спеціальних установ СФД. 
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ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

28.02.2018           Київ       № 1/1
Про підсумки діяльності 
Укрдержархіву, державних
архівних установ і спеціальних
установ СФД у 2017 році 
та їх завдання на 2018 рік

Розглянувши питання “Про підсумки діяльності Укрдержархіву, дер-
жавних архівних установ і спеціальних установ СФД у 2017 році та їх 
завдання на 2018 рік”, колегія відзначає, що Укрдержархівом, установами, 
що належать до сфери його управління, архівними установами в регіонах у 
цілому забезпечено реалізацію державної політики у сфері архівної справи 
та страхового фонду документації.

Укрдержархівом розроблено 20 проектів нормативно-правових актів: 
2 законопроекти, 4 проекти постанов і 3 проекти розпоряджень Кабінету 
Міністрів України та 11 проектів наказів Міністерства юстиції України 
з питань архівної справи, діловодства і страхового фонду документації.
З них прийнято 10 нормативно-правових актів.

Затверджено Антикорупційну програму Укрдержархіву на 2017 рік.
Упродовж 2017 року відбулося: 2 засідання колегії; 5 засідань Цен-

тральної експертно-перевірної комісії; 3 засідання Нормативно-методичної 
комісії; 5 засідань Науково-технічної ради; 3 засідання Нау ково-видавничої 
ради; 2 засідання громадської ради (у т. ч. спільне – з науково-експертною 
радою); засідання спільної робочої групи представників громадської та на-
уково-експертної рад.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною 
архівною службою України та Міністром культури Португальської Респуб-
ліки щодо співробітництва в архівній сфері.

Українську номінацію “Документальна спадщина, пов’язана з аварією 
на Чорнобильській АЕС” включено до Міжнародного реєстру програми 
ЮНЕСКО “Пам’ять світу”.

Протягом 2017 року вдалося вирішити частину питань матеріаль-
но-технічного забезпечення архівних установ.

Поліпшено умови зберігання документів Національного архівного 
фонду (далі – НАФ) шляхом заміни або надання додаткових приміщень 
40 архівним відділам райдержадміністрацій і міських рад загальною пло-
щею 3 тис. кв. м. Держархіву Донецької області, переміщеному на підкон-
трольну Україні територію, додатково було надано в оренду 147 кв. м. для 
облаштування архівосховищ.

У 72 архівних установах відремонтовано 11,4 тис. кв. м. площ.
Встановлено охоронну сигналізацію у 22 архівних установах, пожеж-

ну сигналізацію – у 21 архівній установі.

ПОДІЯ



58

Відреставровано 210,7 тис. арк. та відремонтовано понад 925,7 тис. 
арк., перевірено наявність та стан 2 486 119 од. зб.

У 2017 році оцифровано 42 905 од. зб. і од. обл., що на 61% більше ніж 
у 2016 році та 15 611 описів, що удвічі більше ніж минулого року.

Здійснено заходи щодо поповнення Національного архівного фонду 
цінними для суспільства документами. На постійне зберігання надійшло 
452 267 од. зб. документів постійного зберігання, з них: 442 509 од. зб. 
управлінської документації, 4 297 од. зб. документів особового походжен-
ня, 3 334 од. зб. науково-технічної документації, 2 127 од. зб. кіно-, фото-, 
фоно-, відеодокументів.

Експертно-перевірними комісіями державних архівів схвалено описи 
управлінської документації кількістю 1 189 579 од. зб.; погоджено описи з 
кадрових питань (особового складу) – 495 122 од. зб.; номенк латури справ 
6 167 установ-джерел формування НАФ та установ, у діяль ності яких не 
утворюються документи НАФ.

У 2017 році на договірних засадах архівними установами проведено 
науково-технічне опрацювання 199 543 од. зб. усіх видів документів.

Актуальним питанням є визначення порядку приймання-передавання 
електронних документів до державних архівних установ, архівних відділів 
міських рад.

Ключовим напрямом діяльності архівних установ у звітному пе ріоді 
було наближення діяльності архівних установ до потреб громадянсько-
го суспільства шляхом розширення доступу до архівних документів, 
запровадження з цією метою сучасних інформаційних технологій, пе-
реведення в електронну форму довідкового апарату архівів та архівних 
документів.

На адресу Укрдержархіву надійшло 1151 звернення, серед яких 345 
звернень від “Урядового контактного центру”.

З метою соціального захисту громадян за звітний період архівні устано-
ви виконали понад 280 тис. запитів соціально-правового характеру.

Протягом року архівними установами виконано 44 103 запити за ак-
тами цивільного стану, 73 554 тематичних запити, 3 293 генеалогічних за-
пити.

На особистому прийомі керівництвом та працівниками столів довідок 
архівних установ прийнято майже 170 тис. звернень.

Читальні зали відвідали 26 811 користувачів, яким видано 441 тис. 
од. зб.

Архівні установи підготували 300 радіо- та 354 телепередачі, на сто-
рінках періодичної преси опубліковано 1 284 публікації, підготовлено 
1 856 виставок архівних документів.

Упродовж 2017 року на офіційному веб-порталі Укрдержархіву опуб-
ліковано 6 оn-line виставок (548 документів), на веб-сайтах архівних уста-
нов – 188 оn-line виставок (близько 6,5 тис. документів).

Відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Укр-
держархіву проводилася робота над 22 науково-дослідними роботами, ро-
боту над 13 з яких завершено у 2017 році.
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У 2017 році розпочаті роботи щодо внесення змін до Державної про-
грами формування страхового фонду документації на продукцію оборон-
ного і мобілізаційного призначення на 2005–2020 роки.

Укрдержархівом спільно з центральними органами виконавчої вла-
ди здійснені заходи щодо визначення номенклатури виробів та переліків 
об’єктів, які підлягають закладенню до СФД. Загалом буде закладена до-
кументація на 175 виробів загальним обсягом майже 3 млн аркушів фор-
мату А4.

Протягом 2017 року затверджено 7 галузевих програм створення СФД 
(доповнень до програм). Отримано 10 переліків об’єктів, документація на 
які підлягає закладанню до СФД. Затверджено 12 регіо нальних програм 
та заходів зі створення СФД, з яких: 6 обласних, 4 міських та 2 районні 
програми.

До страхового фонду документації України закладено документацію 
на 959 виробів та об’єктів, до бази даних Державного реєстру потенцій-
но небезпечних об’єктів внесено відомості про 733 потенційно небезпечні 
об’єкти (ПНО), оновлено (актуалізовано) дані про 1 723 об’єкти, вилучено 
з Реєстру 65 ПНО.

Перевірено 6 суб’єктів господарювання щодо дотримання законодав-
ства про страховий фонд документації.

Видано 785 актів закладення технічної та проектної (робочої) доку-
ментації до страхового фонду документації України та оформлено 2 456 
Свідоцтв про реєстрацію ПНО.

За звітний період регіональними центрами СФД передано по загаль-
ному фонду – 211,14 тис. арк. ф. А4, по спеціальному фонду – 518,32 тис. 
арк. ф. А4.

Незважаючи на деякі позитивні зрушення, в діяльності архівних уста-
нов та спеціальних установ СФД залишається багато невирішених проблем.

Через відсутність фінансування не проводилося будівництво, рекон-
струкція та облаштування комплексу споруд центральних державних архі-
вів України у м. Києві.

Не вдалося вирішити питання щодо переміщення 8 держархівів цен-
трального та обласного підпорядкування, що розміщуються в культових 
будівлях: ЦДІАЛ, ЦДНТА, ЦЦАМЛМ, держархіви Вінницької, Львівської, 
Одеської, Тернопільської, Чернігівської областей.

Ситуація з розміщенням ЦДАМЛМ досягла критичної межі у зв’язку 
із закінченням договору оренди нерухомого майна та безкомпромісною 
позицією зацікавлених органів щодо недоцільності його продовження.

Не вирішено питання щодо переміщення фондів Держархіву Одесь-
кої області з аварійної колишньої будівлі синагоги, яка за рішенням 
Одеської обласної ради передана у власність єврейській громаді.

Збереженість архівних документів в архівних установах у зоні прове-
дення АТО та прикордонних до зони АТО територіях не може бути гаран-
тована.

Повністю вичерпано можливості для приймання документів на зберіган-
ня у 8 державних архівах, сховища ще 15 держархівів заповнені на 90–99%.
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Не забезпечено позавідомчою охороною понад 80% будівель архівних 
установ.

Існує гостра потреба оснащення сховищ архівних установ сучасними 
протипожежними засобами.

Обсяги створення архівними установами страхового фонду є не- 
достатніми.

Незадовільними лишаються темпи оцифровування описів справ та до-
кументів НАФ.

Залишається невирішеною низка питань у сфері формування НАФ. 
Станом на 01.01.2018 установами описано лише 68% документів НАФ, 
що може спричинити втрату документів НАФ та уповільнити поступовий 
перехід на електронний документообіг.

В архівних підрозділах юридичних осіб – джерел комплектування 
державних архівних установ, Інституту архівознавства Національної біб-
ліотеки України імені В. І. Вернадського, архівних відділах міських рад 
понад встановлені роки зберігаються понад 2 млн 285 тис. од. зб. доку-
ментів НАФ.

Цей показник на 3% зменшився порівняно з минулим роком.
Потребує вирішення питання забезпечення ефективного та зручно -

го доступу користувачів до інформаційних ресурсів архівних установ 
(електронних та інших баз даних, цифрових копій документів НАФ та 
описів).

Неефективною є організація роботи користування документами НАФ 
у читальних залах архівних установ.

Порушуються норми Закону України “Про Національний архівний 
фонд та архівні установи” при реорганізації архівних установ у ре гіонах.

Темпи створення та стан справ щодо забезпечення надійного зберігання 
документів СФД не відповідають потребам економіки і суспільства.

Не здійснюються заходи щодо модернізації матеріально-технічної 
бази спеціальних установ СФД.

З огляду на зазначене стан архівної справи та страхового фонду доку-
ментації вимагає змін у стратегії розвитку, а також визначення пріо ритетів 
діяльності Укрдержархіву у 2018 році, які повинні бути спрямовані, зокре-
ма, на:

цифровізацію всіх процесів архівної справи та діловодства;
організацію формування, обліку та зберігання документів НАФ;
надання якісних та комплексних інформаційних послуг у сфері архів-

ної справи;
вшанування подій та видатних учасників Української революції 1917–

1921 років;
забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та ефек-

тивного функціонування державної системи страхового фонду докумен-
тації.

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Укрдержархіву, коле-
гія відзначає, що Укрдержархівом за 2017 рік було здійснено ряд заходів 
щодо реалізації основних напрямів розвитку архівної справи, в той же час 
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темпи проведення реформ у галузі в 2017 році були недостатніми, актуаль-
ні проблеми не знайшли свого вирішення.

Враховуючи зазначене та з метою подолання проблем архівної справи, 
страхового фонду документації та забезпечення подальшого їх розвитку,

колегія вирішує:
1. Визнати діяльність архівних установ, наукових установ та спеціаль-

них установ СФД у 2017 році задовільною.
2. Керівництву Укрдержархіву, керівникам його структурних підроз-

ділів забезпечити:
– виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стра-

тегії сталого розвитку “Україна – 2020”;
Термін: протягом 2018 року.
– виконання пріоритетних завдань Державної архівної служби Украї-

ни на 2018 рік;
Термін: протягом 2018 року.
– співпрацю з облдержадміністраціями щодо зміцнення матеріа льно-

технічної бази державних архівів областей;
Термін: протягом 2018 року.
– порушення клопотання спільно з Центральним комітетом Профспіл-

ки працівників державних установ України перед відповідними держав-
ними органами про виділення коштів на виготовлення проекту і ремон-
ту архівосховища Державного архіву Львівської області, розміщеного за 
адресою: вул. проф. Буйка, 4, м. Львів.

Термін: протягом 2018 року.
– надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з 

питань створення трудових архівів;
Термін: протягом 2018 року.
– науково-методичне керівництво діяльністю експертно-перевірних 

комісій державних архівів;
Термін: протягом 2018 року.
– контроль за дотриманням архівними установами вимог норматив-

но-правових актів щодо організації доступу користувачів до документів 
НАФ та виконання запитів юридичних та фізичних осіб у строки, встанов-
лені законодавством;

Термін: протягом 2018 року.
– підготовку проекту наказу Міністерства юстиції України “Про за-

твердження Методики оцінювання фізичного стану документів”;
Термін: червень 2018 року.
– підготовку пропозиції до законопроекту “Про внесення змін до дея-

ких законів України щодо зберігання документів”;
Термін: листопад 2018 року.
– підготовку пропозицій про внесення змін до Порядку виконання архів-

ними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних 
документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 2 березня 2015 року № 295/5;

Термін: грудень 2018 року.

ПОДІЯ



62

3. Керівникам державних архівних установ, наукових установ забез-
печити:

– виконання Плану розвитку архівної справи на 2018 рік, тематичних 
планів науково-дослідних робіт на 2018 рік;

Термін: протягом 2018 року.
– виконання плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріо-

тичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки;
Термін: протягом 2018 року
– виконання Плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період 
до 2021 року;

Термін: протягом 2018 року.
– надійну експлуатацію архівних будівель і приміщень, систем їх жит-

тєзабезпечення, посилення охоронної і пожежної безпеки;
Термін: протягом 2018 року.
– виконання завдань визначених Програмою здійснення контролю за 

наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 роки;
Термін: протягом 2018 року.
– створення страхового фонду на документи НАФ;
Термін: протягом 2018 року.
– оцифрування документів НАФ та описів на документи НАФ, надій-

не зберігання електронної інформації;
Термін: протягом 2018 року.
– приймання на постійне зберігання документів НАФ, що зберігають-

ся в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій понад вста-
новлені роки;

Термін: протягом 2018 року.
– контроль за станом діловодства, проведенням експертизи цінності 

документів в установах та вимог щодо описування документів НАФ, з ка-
дрових питань (особового складу) за встановленні законодавством роки;

Термін: протягом 2018 року.
– контроль за якістю складення документів, що подаються на розгляд 

експертно-перевірних комісій (експертних комісій) архівних установ (ін-
струкцій з діловодства, номенклатур справ, описів справ);

Термін: протягом 2018 року.
– контроль за забезпеченням реалізації прав та інтересів громадян під 

час користування документами НАФ відповідно до чинного законодавства;
Термін: протягом 2018 року.
– перегляд грифів секретності архівних документів та забезпечити 

доступ до архівних документів, що не становлять державної таємниці;
Термін: протягом 2018 року.
– оприлюднення документів з актуальних історичних тем у засобах 

масової інформації та в мережі Інтернет;
Термін: протягом 2018 року.
– надання доступу за допомогою мережі Інтернет до цифрових копій 

документів НАФ, оцифрованих описів;

ПОДІЯ



63

Термін: протягом 2018 року.
4. Директору Департаменту страхового фонду документації Укрдер-

жархіву Меленцю А. В. забезпечити:
– розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за 
додержанням законодавства суб’єктами господарювання у сфері страхово-
го фонду документації”;

Термін: квітень 2018 року.
– розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері 
страхового фонду документації”;

Термін: квітень 2018 року.
– проведення заходів із міністерствами, іншими центральними та міс-

цевими органами виконавчої влади щодо здійснення методичного керівни-
цтва з питань розроблення у 2018 році галузевих, обласних (регіональних) 
програм (доповнень до програм) створення СФД;

Термін: протягом 2018 року.
5. Директорам регіональних центрів СФД забезпечити:
– виконання позицій Державної програми за номенклатурою виробів 

та обсягами документації, відповідно до планів виготовлення та передачі 
на зберігання документів страхового фонду на 2018 рік (за умови фінан-
сування);

Термін: протягом 2018 року.
– виконання планів робіт регіональних центрів СФД на 2018 рік;
Термін: протягом 2018 року.
– виконання виробничих завдань з виготовлення та передачі на збері-

гання документів страхового фонду на 2018 рік;
Термін: протягом 2018 року.
– активізацію роботи з місцевими органами виконавчої влади та орга-

нами місцевого самоврядування щодо розробки та затвердження обласних 
(регіональних) програм створення СФД;

Термін: протягом 2018 року.
6. Директорам регіональних центрів СФД та НДІ мікрографії забезпе-

чити:
– надходження коштів до спеціального фонду у обсягах, визначених 

кошторисом;
Термін: протягом 2018 року.
7. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступників Го-

лови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Державної архівної служби,
Голова колегії            Т. І. Баранова

Секретар колегії              Т. В. Галицька
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ОЦИФРОВУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ:

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Проаналізовано зарубіжні нормативно-методичні документи, які регулю-
ють застосування технологій оцифровування архівних документів; розглянуто 
досвід оцифровування архівних документів у рамках міжнародних та націо-
нальних проектів.

Ключові слова: архівні документи; міжнародні стандарти; нормативні 
документи; оцифровування.

В останні десятиліття відбувається впровадження сучасних інфор-
маційних технологій у різні сфери життя суспільства. Архівна справа 
не стала винятком. Оцифровування архівних документів є одним із прі-
оритетних напрямків діяльності архівних установ країн світу.

Від 1980-х років за кордоном розпочалося розроблення необхідних 
нормативних документів, що регулюють процеси оцифровування – 
стандартів, рекомендацій, керівництв, методик, посібників. Вивчення 
досвіду оцифровування архівних документів свідчить про важливе зна-
чення цифрових технологій для збереження світової спадщини.

Проблеми оцифровування архівних документів, зокрема норма-
тивного забезпечення процесів оцифровування, є предметом аналізу 
багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких А. Вілкс, 
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Р. Гаур, Л. Коновал, І. Лобузін, К. Лобузіна, Л. Міллер, А. Собчак, 
А. Торстон, Ю. Юмашева та ін.1 

Метою інформаційно-аналітичного огляду є аналіз зарубіжних нор-
мативно-методичних документів, які регулюють застосування техно-
логій оцифровування архівних документів, та досвіду оцифровування 
архівних документів у рамках міжнародних та національних проектів.

Серед нормативно-методичних документів, які регулюють застосу-
вання технологій оцифровування, можна виокремити міжнародні нор-
мативні документи (стандарти і технічні звіти Міжнародної організа-
ції зі стандартизації (ISO) та ін.) та національні нормативні документи 
(стандарти, керівництва, інструкції тощо).

У 2006 р. національним комітетом зі стандартизації Австралії і Но-
вої Зеландії був розроблений та введений в дію національний “Стан-
дарт оцифровування S6” (“S6: Digitisation Standard”), в якому визна-
чено повноваження Головних архівістів Сполученого королівства та 
союзних держав (Нова Зеландія, Австралія і Канада) щодо використан-
ня (розроблення) стандартів для управління архівними документами.

Документ призначений для використання при плануванні та здійс-
ненні проектів оцифровування документів усіма державними організа-
ціями, незалежно від їх підпорядкування (державні або місцеві органи 
влади).

Стандарт також регулює питання оцифровування “паперових” 
оригіналів документів у поточному діловодстві з метою їх можливого 
знищення після створення якісної (“відповідальної”) електронної копії. 
Він може бути застосований для здійснення “ретроспективного оциф-
ровування існуючих наборів нецифрових документів” (тобто оцифро-
вування архівних документів)2. Документ визнаний світовою спільно-
тою найбільш вдалим із точки зору опису процесу оцифровування та 
визначення тих позицій, для яких потрібно розробляти самостійні тех-
нічні вимоги та умови.

На основі “Стандарту оцифровування S6” у 2010 р. опубліковано 
Технічний звіт ISO/TR 13028-2010 “Інформація та документація – Ке-
рівництво з організації оцифровування документів” (“Information and 
documentation – Implementation guidelines for digitization of records”), 
який містить рекомендації щодо створення та підтримки документів 
у виключно електронному вигляді. Документ призначений для вико-
ристання всіма організаціями, що здійснюють оцифровування з ме-
тою керування документами, під час підготовки та проведення від-
повідального оцифровування, згідно з положеннями стандарту ISO 
15489-1:2001 “Інформація та документація – Керування документацій-
ними процесами. Частина 1: Загальні положення” та технічного звіту 
ISO/TR 15801:2009 “Управління документацією – Інформація, що збе-
рігається в електронному вигляді – Рекомендації із забезпечення до-
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стовірності та надійності” (“Document management – Information stored 
electronically – Recommendations for trustworthiness and reliability”) 3.

У технічному звіті сформульовано рекомендації, що відображають 
передовий досвід, який, зокрема, стосується:

• достовірності оцифрованих документів, що впливає на можли-
вість їх використання в якості доказів та на їхню доказову силу;

• доступності оцифрованих документів упродовж всього часу, поки 
вони будуть потрібні;

• стратегій, які сприятимуть створенню оцифрованих документів, 
придатних для довготривалого зберігання;

• управління неелектронними документами – джерелами після їх 
оцифровування4.

2010–2011 рр. було підготовлено нову редакцію Стандарту S6. Від-
повідно до нормативних положень ISO, стандарт повторно внесено Ра-
дою зі стандартизації Австралії/Нової Зеландії на розгляд Технічного 
комітету ISO/TC 46 /SC 11 для публікації. У 2012 р. з’явилася онов-
лена версія технічного звіту AS/NZS ISO 13028:2012 “Information and 
documentation – Implementation guidelines for digitization of records”.

Основною особливістю технічного звіту AS/NZS ISO 13028:2012 є 
його “рамковий” характер. У звіті перераховано основні етапи процесу 
оцифровування та встановлено вимоги до розроблення більш точних і 
конкретних технічних вимог до обладнання та процедур.

Таким чином, передбачається, що на основі цього Технічного звіту 
організації, які використовують його у своїй роботі, повинні створи-
ти цілісну систему власної внутрішньої документації, яка регламентує 
кожну операцію всередині певних етапів оцифровування.

У 2017 р. Технічний комітет ТС 42 “Фотографія” ISO опублікував 
Технічні специфікації ISO/TS 19264-1:2017 “Фотографія – Системи ар-
хівування – Аналіз якості зображення – Частина 1: Непрозорі оригіна-
ли” (“Photography – Archiving systems – Image quality analysis – Part 1: 
Refl ective originals”). Специфікації описують метод аналізу якості сис-
тем створення електронних графічних образів у сфері оцифровування 
культурної спадщини. У специфікаціях зазначено, які характеристики 
яким чином вимірюються та як мають бути представлені результати 
аналізу. Специфікації ISO/TS 19264-1:2017 застосовують для сканерів 
та цифрових фотокамер, використовуваних для оцифровування куль-
турної спадщини5.

Технічний звіт ISO/TR 19263-1:2017 “Фотографія – Системи архі-
вування   Частина 1: Передовий досвід фіксації електронних графіч-
них образів матеріалів культурної спадщини” (“Photography – Archiving 
systems – Part 1: Best practices for digital image capture of cultural heritage 
material”), також підготовлений Технічним комітетом ТС 42 “Фотогра-
фія”, містить опис проведення аналізу якості пристроїв і систем ство-
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рення електронних графічних образів (наприклад, сканери, цифрові 
фотокамери), що використовуються для оцифровування непрозорих 
двовимірних оригіналів (книг, текстових документів, малюнків, крес-
лень, гравюр, фотографій та картин).

У вступі зазначено, що технічний звіт призначений для установ, 
які займаються збереженням культурно-історичної спадщини. У тех-
нічному звіті визначено методику аналізу пристроїв та систем ство-
рення електронних графічних образів і управління ними. Мета даного 
документа – дати практичні рекомендації з оцифровування двовимір-
них оригінальних матеріалів, що відносяться до культурної спадщини. 
До складу документа входять рекомендації з проведення аналізу яко-
сті електронних графічних образів, технічних цільових показників та 
рекомендації з налаштування/оптимізації параметрів систем створення 
графічних образів тощо6.

Другу групу нормативно-методичних документів, які регулюють 
процеси оцифровування, складають національні стандарти, керівництва 
та інструкції тощо.

У 2012 р. Управління державних документів штату Новий Півден-
ний Уельс, Австралія (NSW State Records) опублікувало керівництво 
“Управління програмою та проектами оцифровування” (“Managing 
digitisation programs and projects”)7. Документ складається з двох ча-
стин: “Керівництво для оцифровування в рамках ділових процесів” 
(“Guidance for business process digitisation”8 та “Керівництво для ретро-
спективного оцифровування” (“Guidance for back-capture digitisation”)9.

Лідерами в питаннях нормативного регулювання проектів оцифро-
вування у Великобританії виступають Національний архів та Британ-
ська бібліотека. Національний центр збереження (National Preservation 
Offi ce) Британської бібліотеки ще у 2001 р. опублікував “Керівниц-
тво з оцифровування бібліотечних, архівних та музейних матеріалів” 
(“Managing the Digitisation of Library, Archive and Museum Materials”)10, 
в якому окреслено управління процесом оцифровування, у т. ч. оциф-
ровування архівних документів. Незважаючи на те, що “Керівництво...” 
не охоплює технічні деталі процесу оцифровування, воно не втратило 
своєї актуальності й досі.

Також Британська бібліотека використовує “Технічне керівни-
цтво...” FADGI11 та керівництва з оцифровування, розроблені Вати-
канською апостольською бібліотекою і Бодліанською бібліотекою 
Оксфордського університету.

2011 р. Національний архів Великобританії опублікував документ 
під назвою “Політика цифрового збереження: керівництво для архівів” 
(“Digital Preservation Policies: Guidance for archives”), в якому визначе-
но позицію архіву щодо застосування стандартів у проектах оцифрову-
вання. Національний архів рекомендує профільним організаціям само-



68

стійно визначитися з технічними стандартами, які використовують для 
оцифровування.

2013 р. архів представив документ під назвою “Оцифровування в На-
ціональному архіві” (“Digitisation at The National Archives”), в якому вста-
новлено стандарти та технічні вимоги до процесу оцифровування ана-
логових документів із колекції Національного архіву. Документ містить 
опис етапів оцифровування, вимоги до обладнання, процесу оцифрову-
вання тощо та може бути моделлю для всіх архівів Великобританії з пи-
тань організації процесів оцифровування (принцип “роби, як я”)12.

Процеси оцифровування архівних документів в Іспанії регламенто-
вані Національним стандартом з оцифровування, який входить до комп-
лексу технічних стандартів (Normas Técnicas de Interoperabilidad), ство-
рених на виконання королівського указу від 8 січня 2010 р. № 4/2010. 
Стандарт регламентує застосування національної концепції інтеропера-
бельності у галузі електронного уряду13. Дотримання цих стандартів є 
обов’язковим для всіх органів державної влади різних рівнів.

Крім згаданого документа, до комплесу стандартів включено та-
кож стандарти, що стосуються електронних справ та документів, ав-
тентичного копіювання електронних документів та цифрових копій, 
а також їх конвертації в інші формати, політики в галузі використання 
електронних підписів, моделей даних, управління електронними доку-
ментами, підключення до комунікаційних мереж іспанських державних 
органів, моделей інформаційного обміну між реєстрами і деклараціями 
про відповідність та ін.14

У технічних стандартах інтероперабельності розглядаються кон-
кретні питання, що стосуються електронних справ і документів, ска-
нування документів, їх автентичного копіювання та перетворення, 
політики в галузі використання електронних підписів, моделей даних, 
управління електронними документами, підключення до комунікацій-
них мереж іспанських державних органів, до моделей інформаційного 
обміну між реєстрами та деклараціями про відповідність, – вирішення 
яких необхідне для забезпечення практичних та оперативних аспектів 
взаємодії між державними органами і громадянами15.

Стандарт сканування документів16, опублікований у жовтні 2011 р., 
описує елементи цифрового електронного документа, у т. ч. електро-
нний графічний образ, електронний підпис та метадані. Тут же наво-
диться опис процедури оцифровування паперових документів поточ-
ного діловодства органів державної влади, у т. ч. вибір форматів, рівні 
якості, відповідні технічні умови і стандарти. 

Стандарт не поширюється на оцифровування документів, які збері-
гаються в архівах, але не виключає, що створені електронні копії доку-
ментів поточного діловодства згодом можуть бути передані до архіву 
разом з оригіналами документів і інтегровані до загальної електронної 
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системи опису та подання архівних документів PARES (Pares Portal de 
Archivos Españoles).

На думку Ю. Юмашевої, прикладом єдиних національних підходів 
у питанні сканування можуть бути стандарти національної концепції 
інтероперабельності (Іспанія), або керівництво “Управління програмою 
та проектами оцифровування” проекту “Витримати перевірку часом” 
(Future Proof NSW, початок реалізації – 2008 р.), розроблене Управлін-
ням державних документів штату Новий Південний Уельс (Австралія)17.

2014 р. Національний архів Нової Зеландії підготував “Рекоменда-
ції з використання форматів файлів для створення цифрових докумен-
тів   Керівництво з управління документами. Версія 1” (“Advice on File 
Formats for the Creation of Digital Records – Recordkeeping Guide, October 
2014, Version 1”), які призначені для державних установ і стосуються 
вибору електронних форматів файлів, використовуваних при створен-
ні та управлінні цифровими документами. Формати файлів стосуються 
багатьох аспектів створення та використання цифрових документів: їх 
зберігання, комплектування, повторного використання, непередбачено-
го повторного використання, переміщення і знищення18.

У Білорусі процеси оцифровування документів регулюється стан-
дартом СТБ 2405-2015 “Документи електронні. Створення копії елек-
тронного документа на паперовому носії та порядок її засвідчення”19, 
затвердженим та введеним у дію постановою Держстандарту Республі-
ки Білорусь від 14 квітня 2015 р. № 23. Стандарт встановлює порядок 
оцифровування існуючого архіву документів із паперовими носіями, 
що включає створення електронного образу документа, засвідчення 
електронної копії документа з паперовим носієм та передавання елек-
тронної копії документа з паперовим носієм на збереження до архіву. 
Стандарт може бути застосований для створення та засвідчення елек-
тронної копії документа з паперовим носієм в архіві організації.

Одним із перших стандартів США у сфері оцифровування доку-
ментів став національний стандарт ANSI/AIIM MS44 під назвою “На-
станови для контролю якості сканування зображень” (“Recommended 
Practice for Quality Control of Image Scanners”), в якому розкривається 
базова термінологія, основні параметри і критерії оцінки якості скану-
вання, підходи до їх практичного використання20.

2010 р. у Німеччині був розроблений Стандарт DIN 31644 “Інфор-
мація та документація — Критерії для довіреного електронного архіву” 
(“Information und Dokumentation – Kriterien für vertrauenswürdige digitale 
Langzeitarchive”, англійська назва “Information and documentation – 
Criteria for trustworthy digital archives”), підготовлений робочою групою 
“Довірений Електронний архів” (Vertrauenswürdige digitale Archive) тех-
нічного комітету NABD15 “Управління документами та забезпечення 
збереження електронних інформаційних об’єктів” (Schriftgutverwaltung 
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und Langzeitverfügbarkeit digitaler Informationsobjekte) німецького ін-
ституту стандартів DIN на основі критеріїв, вироблених під час реалі-
зації проекту NESTOR21. Стандарт визначає критерії, що дозволяють 
оцінити, наскільки заслуговує довіри електронне сховище організації 
(включаючи технічні аспекти), і дає загальний опис необхідних умов 
для створення і експлуатації даних електронного сховища22.

У Російській Федерації у 2011 2012 рр. на замовлення Федераль-
ного архівного агентства Науково-дослідним інститутом репрографії 
(м. Тула) була виконана НДР на тему “Розроблення методичних реко-
мендацій з вибору скануючого обладнання, здатного задовольнити по-
треби російських архівів”23. У 2012 р. був розроблений комплекс нор-
мативно-методичних розробок, які регулюють процеси оцифровування 
архівних документів24. 

У 2017 р. технічним комітетом CN 171 “Питання архівації та управ-
ління життєвим циклом документа” (Applications pour l’archivage et la 
gestion du cycle de vie du document) французького національного ор-
гану з стандартизації AFNOR (Association Française de Normalisation – 
Французька асоціація зі стандартизації) опубліковано новий стандарт 
NF Z 42-026, який дає визначення і встановлює вимоги до послуг з 
оцифрування документів із паперовими носіями і контролю за надан-
ням цих послуг.

Стандарт призначений для обробки ділових документів, таких, як 
офісні документи з паперовими носіями:

• фінансові документи і документи бухгалтерського обліку;
• адміністративно-господарські документи;
• науково-технічні документи;
• юридичні документи;
• чеки (chèques payables — відповідають формату, встановленому 

стандартом NF K 11-111: 1998);
• плани і карти;
• паперові фотографії (незалежно від походження);
• будь-які документи з фізичними носіями, які можна безпосередньо 

читати (без використання пристроїв для збільшення та протягування)25.
Цільовою аудиторією стандарту є зовнішні постачальники послуг 

та їхні клієнти. Стандарт адресований експедиційним службам тих ор-
ганізацій, які хочуть знищувати паперові оригінали після сканування. 
Стандарт застосовується як у внутрішній, так і зовнішній діяльності 
організацій. Застосування стандарту уможливить фізичне знищення па-
перових носіїв, що дозволить отримати економічну віддачу (завдяки, 
зокрема, економії на зберіганні паперових документів)26.

У січні 2015 р. Національна бібліотека Франції, музей історії Ка-
нади і Національний архів та бібліотека канадської провінції Кве-
бек опублікували “Звід правил оцифровування” (“Recueil de règles de 
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numérisation”), який є результатом гармонізації регламентів трьох уста-
нов. Звід відображає передовий досвід із питань сканування докумен-
тів, що відносяться до культурно-історичної спадщини.

Документ можна розділити на 3 групи:
• технічні вимоги (формат, дозвіл, параметри передачі кольору та 

ін.), що не залежать від типу об’єкту сканування документа;
• правила виконання робіт, що торкаються таких питань, як робоче 

середовище, сплощення, кадрування, вирівнювання, фон і задній план 
тощо. Ці правила відображають цілі сканування, та більш відкриті для 
інтерпретації, ніж технічні вимоги;

• приклади27.
У межах реалізованого з 2003 р. німецького проекту NESTOR 

(Network of Expertise in Long-Term Storage of Digital Resources – Ме-
режа обміну досвідом в галузі забезпечення довготривалого зберігання 
цифрових ресурсів), що є спільним проектом бібліотек, архівів і музеїв 
Німеччини, а також провідних фахівців у галузі забезпечення довготри-
валого зберігання цифрових ресурсів, опубліковано англійською мовою 
“Рекомендації щодо організації довготривалого збереження цифрових 
матеріалів” (“Guidelines for the creation of an institutional policy on digital 
preservation”). Рекомендації підготовлено під керівництвом німецької 
Національної бібліотеки та Інформаційного центру з економіки ім. 
Лейбніца. Мета цього документа – сприяти бібліотекам, архівам та му-
зеям у проведенні більш ефективної політики в галузі безпеки електро-
нних матеріалів, вдосконалення роботи у сфері доступу до цифрових 
джерел, що є базою пам’яті і знань28.

У 2015 р. Японська асоціація зі стандартів (JSA) представила стан-
дарт JIS Z 6017: 2013 “Управління документами – довготривале збере-
ження електронних документів” (“Document management – Long-term 
preservation for electronic imaging documents”). У галузевому стандарті 
докладно охарактеризовано технічні засоби та системи носіїв інформа-
ції, технічні засоби для зручного зчитування, процеси міграції носіїв, 
розміщення документів тощо з метою оцифрування документів із папе-
ровими носіями або мікрофільмів, а також для забезпечення довгостро-
кового зберігання електронних документів29.

Досвід оцифровування архівних документів у країнах світу розгля-
немо на прикладі міжнародних та національних проектів.

З 2008 р. розпочалася реалізація загальноєвропейського інтеграцій-
ного проекту цифрової бібліотеки “Europeana”30, мета якого – забезпе-
чити доступ до відсканованих сторінок книг і архівних документів, що 
відображають різні аспекти європейської культури. На момент стар-
ту проекту було оцифровано 2 млн різних архівних джерел та об’єк-
тів культурної спадщини Європи. До кінця 2010 р. ця цифра досягла 
6–10 млн, до 2015 р. – 15 млн31.
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Основне завдання цифрової бібліотеки – організація максимально 
широкого доступу до цифрової спадщини. Зазначимо, що питання ви-
бору методів, технології та обладнання для створення електронних ко-
пій об’єктів культурної спадщини з архівних, музейних і бібліотечних 
зібрань вирішуються співробітниками відповідних установ.

З 2013 р. при бібліотеці “Europeana” започатковано проект “Оциф-
рування сучасного мистецтва” (Digitising Contemporary Art, DCA)32, 
який розрахований на 30-місячний термін оцифровування творів мис-
тецтва, створених після 1945 р.

Під час проекту буде створено масив високоякісних електронних 
репродукцій 27 тис. творів мистецтва — картин, фотографій, скульп-
тур, інсталяцій, відеоматеріалів, а також близько 2 тис. документів, що 
описують контекст. Результати роботи будуть викладені на сайті бібліо-
теки “Europeana”. Крім метаданих та зменшених зображень буде нада-
но прямі посилання на повномасштабні репродукції кожного об’єкта. 
В рамках проекту DCA буде забезпечено отримання необхідних прав 
на весь електронний контент. 

Серед основних питань, які потрібно буде вирішити в рамках проек-
ту – вибір вимог до оцифровування та метаданих, що забезпечують їх 
інтероперабельність; пошук для кожної з установ відповідного способу 
структуризації матеріалу. Основним результатом проекту буде переда-
вання оцифрованого контенту в бібліотеку “Europeana”. Виконуване у 
рамках проекту DCA оцифровування також сприятиме забезпеченню 
довготривалого збереження творів мистецтва.

На сьогодні проект має певні результати, зокрема підготовлено 
посібники: “Керівництво із стратегії забезпечення довготривалого збе-
реження електронних репродукцій та їх метаданих” (“Guidelines for 
a long-term preservation strategy for digital reproductions and metadata”, 
2012, 76 с.) та “Передовий досвід створення інфраструктури зберігання 
електронних даних для забезпечення довготривалого збереження елек-
тронних файлів” (“Best practices for a digital storage infrastructure for the 
long-term preservation of digital fi les”, 2013 р., 51 с.). Так, в останньому 
посібнику надано огляд різних систем та типів носіїв інформації, які 
можуть бути використані для створення кращої інфраструктури збе-
рігання електронних даних, зазначено властивості для кожного типу 
носіїв/систем, а також переваги та ризики в плані довготривалого збері-
гання. Документ може бути корисним при прийнятті рішень про вибір 
носіїв інформації/систем зберігання33.

У рамках програми eContentplus реалізується європейський проект 
ATHENA (Access to cultural heritage networks), ініційований партнера-
ми проектів серії MINERVA. Основна мета проекту – розширення кон-
тенту європейської цифрової бібліотеки “Europeana”. ATHENA збирає 
та об’єднує інформаційні ресурси європейських музеїв, бібліотек, ар-
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хівів і передає їх до бібліотеки “Europeana” для публікації34. Робоча 
група “Дослідження стандартів та підготовка рекомендацій” проекту 
ATHENA підготувала аналітичне дослідження стандартів метаданих, 
форматів представлення мультимедіа інформації, протоколів переда-
вання інформації, які використовують установи культури, що переда-
ють інформаційні ресурси для “Europeana”35.

У 2011 р. Європейська комісія опублікувала “Рекомендації з оциф-
ровування та он-лайн доступу до культурної спадщини та електронного 
збереження” (“Recommendations on digitisation and online accessibility of 
cultural material and digital preservation”), які присвячені організаційним 
та правовим аспектам доступу до оцифрованих інформаційних ресурсів 
європейської культурної спадщини36.

Проект Світова цифрова бібліотека (WDL), розроблений сімома 
мовами (англійська, арабська, іспанська, китайська, португальська, ро-
сійська та французька) робочою групою Бібліотеки Конгресу США. 
Проект представлений в мережі за сприяння багатьох установ-парт-
нерів із різних країн світу, підтримки Організації Об’єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та фінансової підтримки з 
боку цілої низки компаній і приватних фондів.

Основними цілями Світової цифрової бібліотеки є:
• стимулювання міжнародного та міжкультурного порозуміння та 

інформування;
• розширення представлення в Інтернеті багатомовного і мульти-

культурного контенту;
• надання матеріалів педагогам і сприяння науковим дослідженням;
• накопичування знань і можливостей країн, що розвиваються.
На момент початку роботи Світової цифрової бібліотеки у квітні 

2009 р. її контент складала інформація, надана 26 установами та 19 краї-
нами. Підходи до формування контенту Світової цифрової бібліотеки 
(WDL)37 практично ті самі, що і в проекті “Europeana”. Світова цифрова 
бібліотека покликана забезпечити умови для розширеного пошуку інфор-
мації, використання різних функціональних особливостей, таких, як мож-
ливість “прослухати” ще раз, яка надається людям з обмеженнями зору. 
У бібліотеці представлено інформацію понад 40 мовами. Рідкісні книги, 
манускрипти, карти, фотографії, звукозаписи і фільми культурного та іс-
торичного значення входять до числа тих, що надаються для перегляду38.

Розвиток інформаційного суспільства та збереження цифрової 
спадщини є одним із пріоритетних напрямів діяльності ЮНЕСКО. Хар-
тія ЮНЕСКО про збереження цифрової спадщини (2003) визнає, що 
інформація та продукти творчого самовираження у великій кількості 
створюються, поширюються, передаються у доступ та зберігаються у 
цифровому форматі, уособлюючи нову спадщину – цифрову, яку необ-
хідно зберігати.
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Як зазначає Хартія ЮНЕСКО про збереження цифрової спадщини, 
багато цифрових матеріалів, що включають тексти, бази даних, статич-
ні та динамічні зображення, аудіо- та графічні матеріали, комп’ютер-
ні програми та веб-сторінки, набір форматів яких досить широкий та 
продовжує збільшуватися, мають тривалу цінність та значення, і тому 
становлять спадщину, яку слід захищати та зберігати для сучасного і 
майбутнього поколінь39.

Останнє твердження засноване на аналізі численних проектів, що 
здійснюються різними зарубіжними інституціями, в т. ч. у межах про-
грами ЮНЕСКО “Пам’ять світу”, прийнятій 1992 р. Програма покли-
кана зберігати документальну спадщину світу, сприяти загальному 
доступу до документальної спадщини, підвищувати інформованість 
населення планети про значення документальної спадщини.

Рішення про включення матеріалу до Реєстру Програми “Пам’ять 
світу” приймаються Міжнародним консультативним комітетом на на-
раді, яка проводиться кожні 2 роки. Рішення приймаються на основі ре-
комендацій та оцінок, винесених підкомітетом Реєстру та його експерт-
ними групами, до складу яких входять фахівці з різних галузей знань40.

Одним із напрямів цієї програми є проект “Пам’ять світу в цифро-
ву епоху: оцифровування та збереження” (“Memory of the World in the 
Digital Age: Digitization and Preservation”), який спрямований на ство-
рення електронних копій архівних, музейних і бібліотечних фондів.

Кілька записів з Реєстру “Пам’ять світу” вже включено до Всес-
вітньої цифрової бібліотеки на підставі мовчазної угоди про включен-
ня. Це дозволить надати швидкий і інтерактивний доступ до записів 
з Реєстру, полегшити роботу з цими записами, а також підвищити їх 
повноту і якість.

2013 р. ЮНЕСКО спільно з Міжнародною радою архівів та інши-
ми організаціями створили проект PERSIST — платформу для зміцнен-
ня стабільності інформаційного суспільства в глобальному масштабі. 
Проект включає такі напрямки, як розроблення стратегій, визначення 
технічних засобів і критеріїв відбору для забезпечення збереженості 
цифрової спадщини.

Від 2015 р. реалізуються “Рекомендації з відбору цифрової спад-
щини для довготривалого збереження” (“Guidelines for the selection of 
digital content for long-term preservation”) в рамках проекту UNESCO/
PERSIST, які можуть використовуватися архівами, бібліотеками та ін-
шими установами як основа для вироблення власної політики в галузі 
відбору та довготривалого зберігання цифрового контенту41.

У червні 2015 р. Національний архів Австралії підготував проект 
політики вирішення долі документів, які знаходяться на архівному збе-
ріганні після їх оцифровування під назвою “Витримати перевірку ча-
сом” (Future Proof NSW).
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Проект – це практичне розширення вже діючого дозволу, даного 
центральним органам виконавчої влади на знищення/передавання після 
оцифровування як документів короткого терміну зберігання, так і доку-
ментів, що зберігають свою цінність.

Проект у першу чергу охоплює паперові документи, створені після 
1995 р. із використанням комп’ютерної техніки. “Керівництво...” не по-
ширюється на документи, які можуть втратити частину своєї цінності 
у разі перенесення на інший носій (наприклад, документи, що мають 
художню цінність або символічне, знакове значення). Найважливішою 
частиною проекту буде контроль якості, який забезпечує збереження 
всієї інформації оцифрованими документами, що містилася в оригі-
нальних версіях.

Після оцифровування електронний документ отримує статус ар-
хівного документа, і ті з них, доступ до яких не обмежений, будуть 
доступні в онлайн-режимі через базу даних Національних архівів 
RecordSearch (“Пошук документів”). Оригінали паперових документів 
можуть бути повернуті відповідальному за них органу виконавчої вла-
ди, передані іншій організації або знищені42.

Значну увагу проблемі оцифровування рукописних документів при-
діляє Ватиканська апостольська бібліотека43. Так, від 2011 р. бібліотека 
розпочала оцифровування 80 тис. своїх манускриптів із використанням 
технології американського аерокосмічного агентства NASA. Техноло-
гія має назву “Гнучка система передавання зображень” (Flexible Image 
Transport System). Процес поділений на 3 етапи: перший – проводиться 
сканування 8 тис. з 80 тис. рукописів, другий – сканування решти ма-
нускриптів, третій – збереження відсканованої інформації44.

Національний архів Великобританії розробив у 2016 р. “Страте-
гію оцифровування” (“Digitisation Strategy”)45. Документ представляє 
собою перспективний план розвитку цифрового архіву на найближчі 
3 роки та складається з десяти розділів, основними з яких є: стратегічні 
завдання розвитку цифрового архіву; сучасний стан цифрового архіву; 
концепція розвитку цифрового архіву першого та другого покоління; 
забезпечення збереженності, концептуалізація, оцінка, використання, 
надання послуг, проведення наукових досліджень щодо подальшого 
вивчення цифрових документів; дорожня карта (січень 2017 – грудень 
2019).

Бібліотека та Архів Канади (Library and Archives Canada, LAC) у 
червні 2016 р. представив “Національну стратегію оцифровування куль-
турно-історичної спадщини” (“National Heritage Digitization Strategy”, 
NHDS).

Стратегія NHDS охоплює опубліковані та неопубліковані аналогові 
матеріали (книги; періодичні видання; газети; державні документи – в 
обов’язковому порядку для документів федеральних органів, і доб-
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ровільно для інших рівнів державного управління; плакати; рідкісні 
книги; дисертації; артефакти; фотографії; твори документального мис-
тецтва; фільми; відео-та аудіозаписи; карти тощо), що мають загально-
національне, регіональне та місцеве значення, в першу чергу – з колек-
цій державних і приватних архівів, бібліотек, музеїв, галерей, асоціацій 
та інших установ пам’яті.

Цілі стратегії:
• координація і об’єднання зусиль закладів пам’яті в галузі оциф-

ровування задля пошуку, доступу та забезпечення довготривалого збе-
реження;

• виявлення стандартів та методів, заснованих на передовому досві-
ді, які можуть бути використані закладами пам’яті, як великими, так і 
малими;

• сприяння обміну знаннями та досвідом між партнерами;
• захист схильних до ризиків матеріалів;
• поєднання переваги публікації в електронному вигляді з підходом 

із збереженням “останньої копії”;
• уникнення дублювання зусиль та інвестицій;
• підвищення поінформованості про існуючі можливості з отриман-

ня фінансування і створення нових можливостей.
Оцифровування документальної спадщини сприятиме прояву, по-

ширенню та оцінці канадської самобутності, одночасно забезпечую-
чи доступність документальної спадщини Канади всередині країни та 
за кордоном. Ця робота також сприятиме повторному використанню 
культурно-історичних матеріалів для нових цілей, стимулюючи тим 
самим інновації і сприяючи економічному, соціальному і культурному 
розвитку країни.

У рамках Національної стратегії оцифровування впродовж най-
ближчих десяти років (із використанням відповідних механізмів парт-
нерства) потенційно можуть бути реалізовані такі проекти:

• оцифровування 90% всієї культурно-історичної спадщини, опу-
блікованої до 1917 р., та 50% всіх монографій, виданих до 1940 р.;

• оцифровування всіх виданих до 2000 р. наукових журналів та 
прийнятих університетами Канади до захисту дисертацій;

• оцифровування всіх мікроплівок у закладах пам’яті;
• оцифровування обраних аудіо- та аудіовізуальних документів;
• оцифровування обраних архівних фондів та довідкового апарату;
• оцифровування всіх історичних карт;
• оцифровування всіх архівних документів, що представляють ге-

неалогічний інтерес46.
Міністерство освіти, культури і науки Нідерландів 1997 р. започат-

кувало національну програму забезпечення збереження бібліотечних 
матеріалів “Метаморфоза”. Мета програми – збереження рукописів, 
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книг, газет та інших періодичних видань голландського походження 
1840–1950 рр.

На першому етапі програми “Метаморфоза” з 1997 р. до 2000 рр. 
здійснювалася консервація книг, виданих у 1870–1900 рр., та газет. На 
другому етапі були охоплені історичні зібрання, зібрання, що представ-
ляють міжнародну культурну цінність, а також періодичні видання.

У рамках програми проводяться дослідження часу руйнування па-
перу, методів оцифровування мікрофільмів та ефективності масового 
розкислення. Результати досліджень публікуються в доповідях “Мета-
морфози” (Metamorfoze Reports). Розроблення тест-об’єктів та програм-
ного забезпечення, що оцінює якість сканування, здійснила Королів-
ська бібліотека Нідерландів47.

Серед проектів оцифровування, які здійснюються в зарубіжних 
країнах, заслуговують на увагу проекти, що реалізуються в архівах 
Польщі. Оцифровування фондів державних архівів Польщі здійснюєть-
ся з 1997 р. Від 2007 р. польські архіви беруть участь у реалізації низки 
масштабних проектів з оцифровування, внаслідок яких:

– в державних архівах створено 29 лабораторій оцифровування;
– оцифровано 2,2% фонду державних архівів;
– 36 млн копій архівних документів доступні в мережі Інтернет48.
У 2012–2016 рр. державні архіви створили понад 63 млн цифрових 

копій архівних документів; лише у 2016 р. створено понад 9,8 млн циф-
рових копій архівних документів49.

Функції Центру компетенції у сфері оцифровування архівних до-
кументів виконує Національний цифровий архів (Narodowe Archiwum 
Cyfrowe). Архів здійснює нормативно-методичне забезпечення оциф-
ровування архівних документів, підготовку кадрів для оцифровування, 
надає консультативну допомогу архівам, зокрема щодо створення лабо-
раторій оцифровування, забезпечує зберігання та доступ до цифрових 
копій архівних документів.

Національний цифровий архів забезпечує зберігання копій доку-
ментів, оцифрованих державними архівами. Засобом он-лайн досту-
пу до оцифрованих документів польських архівів є інтернет-ресурс 
“Szukajwarchiwach.pl”, в якому представлено відомості про склад та 
зміст фондів державних архівів та 23 млн сканів архівних документів 
(їх кількість постійно збільшується).

У листопаді 2017 р. Генеральний директор державних архівів Поль-
щі затвердив “Стратегію оцифровування фондів державних архівів на 
2018–2023 рр.”50. Оцифровування визначено одним із пріоритетних на-
прямів діяльності Генеральної дирекції державних архівів. Стратегія 
передбачає, що до 2023 р. кількість цифрових копій архівних докумен-
тів повинна досягти 55 млн., з яких мінімум 41 млн будуть доступні 
он-лайн. У документі визначені такі стратегічні цілі оцифровування:
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– розширення доступу до оцифрованих фондів державних ар-
хівів (постійне збільшення опублікованих цифрових копій в сервісі 
szukajwarchiwach.pl);

– забезпечення можливості повторного використання фондів дер-
жавних архівів (забезпечення в сервісі szukajwarchiwach.pl відкритого 
та безкоштового доступу до цифрових копій з можливістю їх збережен-
ня на власний комп’ютер);

– створення іміджу державних архівів як установ, що є джерелом 
знань для задоволення різноманітних інформаційних потреб;

– забезпечення цифрового доступу до архівних документів неза-
лежно від форми та виду оригіналу;

– сприяння вирішенню завдання вічного зберігання архівних до-
кументів, зокрема у вигляді цифрових копій фонду державних архівів.

Для досягнення стратегічних цілей визначені оперативні цілі:
– надання он-лайн доступу до цифрових копій архівних документів 

відповідно до потреб користувачів;
– збільшення кількості доступних цифрових копій архівних доку-

ментів;
– збереження оцифрованих архівних документів.
Для реалізації оперативних цілей в “Стратегії” визначені основні 

завдання, серед яких:
– планування оцифровування архівних документів. Визначення 

пріоритетності оцифровування відповідно до критеріїв історико-куль-
турної цінності документів, пріоритетів архіву, технічних можливостей 
архіву тощо. При плануванні необхідно враховувати, що не менше 75% 
оцифрованих документів можуть бути доступні в мережі Інтернет; не 
менше 50% оцифрованих документів повинні становити джерела для 
генеалогічних досліджень;

– підготовка та впровадження моніторингу сервісу 
“Szukajwarchiwach.pl” (збирання інформації про активність користува-
чів ресурсу). Державні архіви матимуть доступ до зібраної інформації 
та зможуть враховувати її під час планування оцифровування архівних 
документів;

– оцифрування та забезпечення доступу до 1 тис. найцінніших до-
кументів із фондів державних архівів (30 документів з фонду кожного 
державного архіву);

– реалізація програми оцифровування аудіовізуальних документів;
– розвиток мережі лабораторій оцифровування в державних архі-

вах, забезпечення їх необхідним обладнанням та кадрами;
– створення центральної лабораторії оцифровування в Національ-

ному цифровому архіві (для оцифровування документів, які архіви не 
мають можливості оцифрувати із-за відсутності необхідного облад-
нання).
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У США проблемами створення стандартів та інших норматив-
но-методичних документів з оцифровування займалися Бібліотека Кон-
гресу, NARA (National Archives and Records Administration, Адміністра-
ція національних архівів та документації), Смітсонівський інститут, а з 
2007 р. при уряді США – FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines 
Initiative, Федеральне агентство з розвитку цифрових ініціатив), метою 
діяльності якого є вироблення єдиних підходів і методів оцифровуван-
ня всієї суспільно значимої інформації в США51 та ін.

Так, у 2006 р. Бібліотека Конгресу опублікувала “Технічні стандарти 
для перетворення в цифровий формат текстів та зображень” (“Technical 
Standards for Digital Conversion of Text and Graphic Materials”)52. У 2004 р. 
NARA розробила “Технічне керівництво з оцифровування архівних 
матеріалів для представлення в електронному середовищі” (“Technical 
Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access”)53.

Згодом, у 2007 р. був підготовлений проект “План оцифровування 
архівних матеріалів для забезпечення до них публічного доступу 2007 
2016” (“Plan for Digitizing Archival Materials for Public Access, 2007–
2016”), в якому передбачалося партнерство з різними організаціями 
(державними, комерційними, освітніми тощо). У документі зазначено, 
що партнер бере на себе основний тягар витрат (можливо, і всі витра-
ти) з оцифровування, а Національний архів отримує можливість (хоча 
і не зобов’язаний) оприлюднювати зазначені матеріали в електронному 
вигляді у публічному доступі54.

Для оцифровування документів Національний архів США активно 
використовує партнерські угоди з приватними організаціями. Наприк-
лад, з 2006 р. укладено угоди:

• З приватною компанією щодо оцифровування всієї колекції папе-
рів, фотографій і аудіозаписів президента Кеннеді.

• З Google про пілотний проект з оцифровування низки аудіовізуа-
льних фондів і створення до них онлайн-доступу на сайті компанії.

• З компанією Footnote.com (надає платний доступ до інформа ції 
для передплатників) про оцифровування мільйони сторінок докумен-
тів.

• З Генеалогічним товариством штату Юта – про оцифровування 
пенсійних справ ветеранів Громадянської війни.

Угоди містять низку базових принципів:
• під час процесу оцифрування забезпечується безпека та доступ-

ність оригінальних документів;
• партнерські угоди не пропонують виняткових прав, та у всіх та-

ких угодах передбачається вільний доступ до викладених в Інтернеті 
матеріалів із розташованих на території країни читальних залів NARA;

• у всіх випадках, після закінчення певного періоду часу, до NARA 
переходять всі права власності на дані та графічні образи;
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• для забезпечення прозорості, проекти таких угод публікуються 
для публічного обговорення – з тим, щоб дізнатися думку громадськос-
ті до прийняття остаточного рішення.

Робота FADGI відбувається в двох робочих групах: групи з оциф-
ровування “нерухомих” об’єктів і групи, що спеціалізується на оцифро-
вуванні аудіо- та відеоінформації. Серед партнерів і учасників робочих 
груп, створених в FADGI: Міністерство юстиції та Рахункова палата 
(Government Accountability Offi ce) США, NASA, Інститут військової іс-
торії, Смітсонівський інститут, Інститут музеїв і бібліотек, Національна 
галерея мистецтв, Національний інститут стандартів і технологій, кор-
порація “Голос Америки” та ін.

У 2010 р. робоча група з оцифровування “нерухомих” об’єктів 
опубліковала “Технічне керівництво з оцифровування матеріалів куль-
турної спадщини: створення майстер-файлів растрових зображень” 
(“Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation 
of Raster Image Master Files”) для таких матеріалів – рукописи, книги, 
графічні ілюстрації, мистецькі твори, карти, плани, фотографії, мате-
ріали аерофотозйомки, об’єкти та артефакти55. 2016 р. робоча група 
переглянула “Технічне керівництво...” та опублікувала його оновлену 
версію. У тексті “Технічного керівництва ...” подано деталізований 
опис процесу оцифровування, а також визначено конкретні технічні 
вимоги.

У розвиток цього документа в 2010 р. FADGI створив і поширив 
тест-об’єкти і спеціалізоване програмне забезпечення DICE (Digital 
Image Conformance Evaluation (DICE), яке призначене для налаштуван-
ня скануючого обладнання та оцінки якості електронних копій. Також 
було підготовлено та опубліковано ще кілька посібників з оцифрову-
вання, вибору форматів довгострокового зберігання цифрових ресур-
сів56. Більшість архівів та бібліотек штатів додержуються керівництва і 
програмного забезпечення FADGI.

Огляд зарубіжних нормативно-методичних документів та проектів 
з оцифровування свідчить, що одним із найважливіших напрямів діяль-
ності архівних установ країн світу є впровадження нових технологій, 
формування цифрового контенту та подальше його використання на 
основі нормативних документів, що регламентують процеси оцифро-
вування. У більшості країн світу розроблено або знаходяться на стадії 
розроблення нормативні документи (стандарти ISO, національні стан-
дарти, керівництва, рекомендації тощо), які регулюють процеси оциф-
ровування архівної спадщини. Статус таких документів може бути 
різним та залежить від традицій, що склалися в певній країні. У про-
відних країнах світу оцифровування архівних документів здійснюється 
в рамках національних програм (проектів, стратегій тощо). Актуальним 
завданням для архівної галузі України є розроблення та впроваджен-
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ня нормативно-методичних документів, які регулюють весь комплекс 
робіт з оцифровування, а також розроблення стратегії оцифровування 
документів Національного архівного фонду.

 1 Вилкс А. Доступ к цифровому контенту: стратегии, возможности и 
угрозы [Электронный ресурс] // Сохранение электронной информации в ин-
формационном обществе: сб. материалов междунар. конф., 3–5 окт. 2011 г., 
г. Москва / сост.: Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована. Москва : МЦБС, 2012. 
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культурного наследия Индии – совместный проект в рамках индийской На-
циональной программы сохранения цифровой информации [Электронный 
ресурс] // Сохранение электронной информации в информационном обще-
стве : сб. материалов междунар. конф., 3–5 окт. 2011 г., г. Москва / сост.: 
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нення: 10.03.2018); Ємельянова Т. Аудіовізуальні колекції: оцифрування та 
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імені Г. С. Пшеничного) // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Іс-
торія. 2016. Вип. 3. С. 33–35; Караваев В. С. Оцифровка архивных докумен-
тов: технические и технологические проблемы // Документ. Архив. История. 
Современность. Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2014. Вып. 14. С. 243–257; 
Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів 
у контексті формування електронної бібліотеки “Україніка” // Бібліотечний 
вісник. 2016. № 2. C. 11–14; Литвинська С. Оцифрування документів як інно-
ваційний спосіб збереження історико-культурної спадщини // Історико-куль-
турна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.- 
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ний” [Электронный ресурс] // Историческая информатика. Информационные 
технологии и математические методы в исторических исследованиях и образо-
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Digitizing and Archival Processing // American Archivist. 2013. Vol. 76, № 2. 
P. 521–541; Sobczak A. Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny 
cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech [Zasób elektroniczny] / Narodowe 
Archiwum Cyfrowe. Szczecin ; Warszawa 2014. 262 s. URL: http://www.nac.gov.
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Ю. Г. ЧЕРНЯТИНСЬКА*

КОМПЛЕКТУВАННЯ АРХІВІВ ДОКУМЕНТАМИ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ:

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Проаналізовано погляди вітчизняних дослідників на проблеми комплек-
тування архівів документами в електронній формі, зокрема електронними 
документами, та їх постійного зберігання; виокремлено етапи історіографії 
дослідження документів в електронній формі. Визначено основні напрями та 
ключові проблеми дослідження цих документів у роки незалежності. 

Ключові слова: документи в електронній формі; електронні документи; 
історіографія; носії інформації; архівна справа; комплектування; постійне збе-
рігання.

Поява електронної документації стала основною рисою розвитку 
інформаційного суспільства, електронної демократії та цифрової еко-
номіки у багатьох країнах світу, у т. ч. й Україні1. Значний масив сучас-
ної документації все більше переходить у т. зв. електронну (цифрову) 
форму. Змінюється розуміння сутності “традиційного” документа (пе-
реважно з паперовим носієм інформації), більше уваги приділяється не 
матеріальній складовій документа, а інформаційній.

Актуальність дослідження щодо історії виникнення документів в 
електронній формі, їх сутності та комплектування такими документами 
архівів обумовлено тим, що фундаментальні роботи з комплексного ви-
вчення цих проблем є поодинокі. Досліджена джерельна база свідчить 
про недостатність і фрагментарність розроблення проблематики комп-
лектування архівів документами в електронній формі та їх постійного 
зберігання. 

Загалом історіографію із цього питання можна умовно розділити 
на 2 основні періоди – до та після прийняття у 2003 р. законів України 
“Про електронні документи та електронний документообіг”2 та “Про 
електронний цифровий підпис”3. Перший період представлений публі-
каціями з питань підготовки нормативної бази для функціонування ма-
шиночитаних документів у СРСР, а також висвітленням досвіду пере-
важно зарубіжних країн щодо використання документів в електронній 

* Чернятинська Юлія Геннадіївна – начальник відділу забезпечення збе-
реженості та обліку документів Центрального державного електронного архі-
ву України, аспірантка 3-го року навчання Українського науково-дослідного 
інституту архівної справи та документознавства.
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формі. Другий період характеризується бурхливим сплеском інтересу 
українських науковців до досліджень електронних документів.

Технічний прогрес докорінно змінив спосіб опрацювання інформа-
ції, що призвело до появи документів в електронній формі та електро-
нного документообігу.

Витоки інформаційного об’єкта, який відомий в сучасному су-
спільстві під назвою “документ в електронній формі”4, походять з 
кінця 1960-х років, коли у світі, зокрема в Радянській Україні почали 
використовувати термін “машиночитані документи”. Бурхливий роз-
виток електронних обчислювальних машин у 1970–1980-х роках, при-
йняття планів розбудови автоматизованих систем управління (АСУ) 
в СРСР5  (і, зокрема, в УРСР) зумовили посилення уваги радянських 
документознавців та архівознавців до проблем створення і викори-
стання документів за допомогою електронно-обчислювальних машин6. 
У наукових виданнях почали активно висвітлюватися питання про не-
обхідність підготовки нормативно-правової бази з питань створення 
та функціонування машиночитаних документів, їхньої класифікації7, 
експертизи цін ності8, архівного зберігання9, уніфікації10 та стандарти-
зації11. Це призвело до впровадження низки нормативно-правових ак-
тів та стандартів.

На законодавчому рівні факт наявності в документальному середо-
вищі документації з новими носіями закріпив розроблений у 1984 р. 
ГОСТ 6.10.4-84 “УСД. Надання юридичної сили документам на машин-
ному носієві та машинограмі, створених засобами обчислювальної техні-
ки”. ГОСТ 6.10.4-84 визначав машиночитаним документ, придатний для 
автоматичного зчитування інформації, яка в ньому міститься12. Пізніше, 
в ГОСТі 2.001-93 “Міждержавний стандарт. Єдина система конструк-
торської документації”13, виданому в 1993 р., за прийняття якого про-
голосувала й Україна, замість терміну “машиночитаний документ” вже 
використано термін “електронний документ” – документ, виконаний як 
структурований набір даних, створених програмно-технічним засобом. 
Отже, можна погодитися з висновками Ю. С. Ковтанюка щодо подібної 
цифрової природи цих документів14, для інтерпретації якої в різні часи 
застосовувалися різні технічні та програмні засоби. Однак сутність цих 
документів залишалася незмінною. Відмінними були їх технічні власти-
вості та можливості їх застосування, що визначалося обмеженнями про-
грамно-технічного середовища, в якому вони функціонували.

Наприкінці 1990-х років у середовищі відомих документознав-
ців навколо поняття “електронний документ” розгорнулися дискусії. 
Українські документознавці та архівісти все більше приділяють уваги 
у своїх наукових дослідженнях проблематиці електронного докумен-
та, про що свідчить зростання кількості публікацій, присвячених цій 
темі. Потребу вивчення феномену електронного документа, організації
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електронного діловодства, зокрема електронного документообігу, 
електронних архівів в Україні висвітлюють наукові статті, зокрема в 
таких профільних виданнях як “Архіви України”15 та “Студії з архівної 
справи та документознавства”16.

Сучасний правовий статус електронного документообігу із застосу-
ванням електронного цифрового підпису в органах влади визначається 
двома законами України, прийнятими у 2003 р.: “Про електронні до-
кументи та електронний документообіг” та “Про електронний цифро-
вий підпис”. Закон України “Про електронні документи та електронний 
документообіг” дає загальне визначення електронного документа. Від-
повідно до ст. 5 цього закону, “електронний документ – це документ, 
інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включа-
ючи обов’язкові реквізити документа”17. 

На зміну чинному закону України “Про електронний цифровий під-
пис” від 22 травня 2003 р. № 852-IV Верховна Рада прийняла новий – 
“Про електронні довірчі послуги” від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII18.
Його норми набрали чинності через рік із дня опублікування, крім 
ст. 10, якою визначено повноваження Державного агентства з питань 
електронного урядування, що діє з 7 листопада 2017 р. Закон спрямо-
вано на реформування національної нормативної бази у сфері елек-
тронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства 
Європейського Союзу. Ним урегульовано відносини у сферах надання 
електронних довірчих послуг* та електронної ідентифікації**.

Згідно з ДСТУ 2732:2004 “Діловодство й архівна справа. Термі-
ни та визначення понять”, “електронний документ – це документ, який 
створюють та використовують тільки в межах комп’ютерної системи”19.

Значна увага питанню визначення поняття “електронний документ” 
приділялася не лише в законодавчих та нормативно-правових докумен-
тах, а також у наукових дослідженнях. Багатьма вченими були зроблені 
спроби дати визначення поняттю “електронний документ”. Серед них 
нами виділено декілька основних точок зору щодо визначення терміну 
“електронний документ”. Одні вчені (О. О. Косовець20, О. П. Верши-
нін21, В. І. Тихонов22 та ін.) виділяють електронний документ як під-
тип звичайного документа з традиційними носіями інформації (папір, 
плівка), достовірність якого може бути доведена шляхом його іденти-
фікації. Також є вчені, які виділяють декілька груп або класифікацій 
електронних документів і дають кожній з них своє визначення. Одним 

 * Електронні довірчі послуги – послуги, що надаються для забезпечення 
електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу елек-
тронних довірчих послуг надання такої послуги.

** Електронна ідентифікація – процедура використання ідентифікаційних 
даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юри-
дичну особу або представника юридичної особи.
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із них є М. В. Ларін, який розкриває 3 основні групи визначень елек-
тронного документа:

1. Електронний документ – це машиночитаний документ, документ 
на машинному носієві.

2. Електронний документ – це особливий тип документа.
3. Електронний документ – це електронна форма документа23.
3 групи електронних документів також виділяє вчений Г. З. Зала-

єв, який кожній із груп дає свою унікальну назву. До першої групи 
він відносить оцифровані електронні, тобто документи, отримані в ре-
зультаті конверсії паперових і технотронних документів [аудіовізуаль-
ні, електронні документи24 – Ю. Ч.] у цифрову форму. Другу групу 
утворюють електронні документи в сучасному розумінні – документи, 
що існують тільки в цифровому вигляді. На нашу думку, до електро-
нних документів необхідно вживати не словосполучення “цифровий 
вигляд”, а “електронна (цифрова) форма”. Як стверджує Г. З. Залаєв, 
електронні документи є інформаційним продуктом найновіших інфор-
маційних технологій, таких як Інтернет і мультимедіа. Останню, третю 
групу становлять електронні документи – продукти безпаперових тех-
нологій. До неї входять документи, отримані при пересиланні повідо-
млень у вигляді файлів по телекомунікаційних каналах, за допомогою 
електронної пошти25.

У більшості країн світу термін “документ в електронній формі” 
ототожнюється із терміном “електронний документ”, оскільки досить 
часто останній взагалі не використовується, замість нього застосову-
ють: “electronic message”, “message” або “electronic data”, які терміноло-
гічно є поняттями “електронне повідомлення”, “повідомлення”, “елек-
тронні дані” тощо.

Термін “електронний документ” наявний у законах Республіки Біло-
русь, Російської Федерації та інших країн СНД, США, Фінляндії, Італії 
та більшості країн Азії, однак визначення цього поняття розуміються і 
тлумачаться по-різному. У США тлумачення поняття “електронний до-
кумент” наведене у Федеральному законі США “Про електронні підпи-
си в міжнародних та внутрішньодержавних торговельних відносинах”, 
де електронний документ розуміється як документ, створений, збере-
жений, генерований, отриманий або відправлений за допомогою елек-
тронних засобів зв’язку26, у Модельному законі США “Про електронні 
угоди”27, де використовується схоже визначення цього поняття, а також 
у законі штату Нью-Йорк “Про електронні документи та електронні під-
писи”28. У республіках Таджикистан і Туркменістан на законодавчому 
рівні під електронним документом розуміється інформація, зафіксована 
на машинному носієві та завірена електронним цифровим підписом від-
повідно до положень цього закону29. Схоже, але більш детальне визна-
чення закріплено в законодавстві Республіки Молдова, згідно з яким під 
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електронним документом розуміється інформація в електронній формі, 
яка створюється, структурується, обробляється, зберігається та/або над-
силається за допомогою комп’ютера чи інших електронних пристроїв, 
та підписується електронним підписом відповідно до вимог цього зако-
ну30. У Республіці Білорусь під електронним документом розуміється 
документ в електронному вигляді, що включає реквізити, які дозволяють 
встановити його цілісність та справжність31. Згідно з законодавством 
РФ, електронний документ – це документована інформація, представ-
лена в електронній формі, тобто у вигляді, придатному для сприйняття 
людиною з використанням електронних обчислювальних машин, а та-
кож для передавання за допомогою інформаційно-телекомунікаційних 
мереж або обробки в інформаційних системах32. 

Електронний документ має бути оформлений за загальними 
правилами документування і мати, крім “обов’язкових реквізитів” 
електронного документа, реквізити, що встановлені для аналогіч-
ного документа з паперовим носієм інформації. Для організацій-
но-розпорядчих електронних документів такі реквізити визначені, їх 
оформлення здійснюється електронними засобами документування 
інформації з урахуванням вимог Національного стандарту України 
“Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення до-
кументів. ДСТУ 4163-2003”33. Для інших класів управлінської доку-
ментації такі реквізити залишаються невизначеними, не кажучи вже 
про неуправлінські документи. 

Варто зазначити, що будь-який електронний документ є документом 
в електронній формі, однак навпаки, таке ствердження не завжди спра-
ведливе. Залишається не до кінця вирішеним питання юридичної сили 
такого документа, однак підтвердження його справжності може визнача-
тися за допомогою алгоритму криптографічного гешування: геш-значен-
ня файла. На сьогодні невизначеним у законодавчих, нормативно-право-
вих, нормативних та методичних документах є також поняття “документ 
в електронній формі”. Зважаючи на зазначене вище, пропонуємо таке 
визначення цього поняття: документ в електронній формі – це доку-
мент, інформація якого зафіксована на електронному (матеріальному) 
носії, який створюється, зберігається, передається і надається в користу-
вання лише в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Зарубіжний досвід щодо збереження електронних документів та 
електронних інформаційних ресурсів як форми документа, висвітле-
но у роботах українських дослідників В. В. Рудюка, Н. О. Стрілець, 
В. О. Копанєва, Г. В. Лавренюка та Л. В. Жук, О. М. Ус, Н. І. Мало-
лєтової, Л. П. Халецької. Зокрема, кандидатська дисертація і публіка-
ції В. В. Рудюка присвячені аналізу системи електронного документо-
обігу у Федеративній Республіці Німеччина34, питанням створення та 
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використання системи збереження цифрових документів Національної 
бібліотеки Франції присвячена стаття Л. П. Халецької35, а основні на-
прями діяльності цієї установи та питання автоматизації бібліотечних 
процесів описані в роботі Н. І. Малолєтової36. Досвід архівного зберіган-
ня електронних документів у Республіці Білорусь висвітлено в роботі 
Г. В. Лавренюка та Л. В. Жук37, а зберігання електронних документів та 
електронних інформаційних ресурсів у Вільній федеральній землі Ба-
варія (ФРН) – у статті О. М. Ус38. Аналіз світового досвіду збереження 
наукових і суспільно значущих ресурсів Інтернету здійснила В. О. Ко-
панєва у межах своєї кандидатської дисертації39. Технологіям архівного 
збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комуні-
каційному просторі присвячене ґрунтовне дисертаційне дослідження 
Н. О. Стрілець40, яка висвітлює значний європейський та американо-ка-
надський досвід, накопичений у цій сфері. Аналізуючи досвід зарубіж-
них країн щодо збереження документів в електронній формі, ми бачимо, 
що частково відповідні технології використовуються і в Україні. Для 
впровадження деяких із них потрібно більше часу через те, що архівні 
установи технічно недостатньо оснащені, потребують значних фінансо-
вих затрат для впровадження сучасних систем збереження документів 
та кваліфікованих спеціалістів з інформаційних технологій.

Розвиток документів в електронній формі став важливою ознакою 
формування нового наукового напряму документознавства – електрон-
ного документознавства, важливими складовими якого є електронний 
документообіг, автоматизація діловодних процесів; електронні доку-
ментні ресурси та їх представлення у мережі Інтернет. Теоретичні 
засади електронного документознавства найбільш ґрунтовно репре-
зентовано у фундаментальних монографіях і докторських дисертаці-
ях Д. В. Ланде41 та О. А. Нестеренка42. Теоретико-методологічні ас-
пекти цієї проблеми представлені у публікаціях В. Ю. Болдовського43, 
Ю. С. Ковтанюка44, С. Г. Кулешова45, В. В. Рудюка46. У центрі уваги 
цих та інших дослідників знаходяться загальнотеоретичні проблеми 
електронного документознавства, аналіз і класифікація електронних 
документів. Зокрема, обґрунтуванню електронного документознавства 
як наукового напряму документознавства в Україні присвячено ди-
сертаційне дослідження Ю. С.  Ковтанюка, в якому визначено об’єкт, 
предмет та завдання досліджень електронного документознавства як 
наукового напряму: потоків та життєвого циклу електронних докумен-
тів різних видів та у різних сферах; вирішення понятійно-терміноло-
гічних питань, пов’язаних з електронними документами; опрацювання 
сутнісних характеристик цих інформаційних об’єктів, ідентифікації, 
оригінальності та юридичної сили; уніфікація, стандартизація та рег-
ламентація процесів створення, реєстрації, обігу, обліку та зберігання 
електронних документів47. 
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Теоретико-методологічні проблеми електронного документообігу 
розглядаються у кандидатських дисертаціях А. В. Гречко48, Т. Г. Бі-
лової49, М. Ю. Круковського50, В. І. Сабата51, ґрунтовних навчальних 
посібниках і статтях проф. Г. Г. Асєєва52. Документознавча складова 
цієї проблематики найбільш повно представлена в роботах Г. О. Пере-
хрест53, Л. Я. Філіпової54, Ю. П. Якимюк55.

Теоретико-методологічні проблеми автоматизації діловодства роз-
глядають проф. В. М. Шейко56. Результати дослідження організації 
електронного діловодства представлені у роботах О. В. Лаби57. Елек-
тронні документні ресурси та їх представлення у мережі Інтернет роз-
глядаються у кандидатських дисертаціях: А. А. Кисельової, яка ґрун-
товно проаналізувала веб-сайт Державного комітету архівів України58 

та О. А. Кравцової, яка здійснила комплексний аналіз архівного порталу 
ЮНЕСКО та його інформаційно-документальних ресурсів59. Л. А. Чек-
марьова вперше дослідила веб-сайти обласних державних адміністра-
цій України60, а Л. М. Юдіна – використання інформаційних ресурсів 
Націо нального архівного фонду (НАФ)61. 

Комплексний підхід до аналізу інформаційних ресурсів архівів і 
біб ліотек України розкрито у статті академіка НАН України О. С. Они-
щенка62. Інтернет-ресурси органів державної влади презентовані у 
низці публікацій Я. О. Чепуренко63. Порівняльний аналіз університет-
ських веб-сайтів здійснено у кандидатській дисертації та публікаціях 
А. М. Шелестової64. Дослідженням проблем архівного зберігання елек-
тронних інформаційних ресурсів займався Т. Я. Купрунець65. 

Аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет та документів в 
електронній формі у цілому на початку 2000-х років почав набувати 
значного поширення у документознавчих дослідженнях.

Проблеми та питання, пов’язані з документами в електронній фор-
мі, зокрема електронними документами, знайшли відгук у доповідях 
учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Електронний 
документ: актуальні завдання та практичне впровадження” (Життєвий 
цикл електронного документа)” (11–12 жовтня, 2012 р., м. Київ). Ма-
теріали конференції видано у “Студіях з архівної справи та докумен-
тознавства”66. Зокрема, було представлено доповіді про електронний 
документ і теоретичні питання документознавства та архівознавства67, 
проблеми архівного зберігання електронних документів68, законодавче 
регулювання у сфері електронного документообігу69.

Важливими за складом і змістом документами, в яких відображені 
питання комплектування та зберігання документів в електронній формі, 
є управлінські документи Центрального державного електронного архіву 
України, як установи-фондоутворювача, упорядковані за 2007–2014 рр.70

Отже, до пріоритетних напрямів дослідженої джерельної бази вар-
то віднести:
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– розвиток, впровадження та застосування інформаційних систем 
і систем електронного документообігу в умовах формування єдиного 
інформаційного простору;

– можливість застосування Інтернет-технологій, у т. ч. – створення, 
просування і використання веб-сайтів як електронних інформаційних 
ресурсів; 

– створення електронних архівів у державних органах, органах міс-
цевого самоврядування, підприємствах, організаціях і установах різних 
форм власності, а також проблеми приймання на зберігання електрон-
них документів;

– проблеми забезпечення збереженості архівних документів в елек-
тронній формі (в т. ч. оцифрованих копій та цифрових аудіовізуальних 
документів);

– створення електронних (цифрових) фондів користування.
Аналіз наведеної джерельної бази продемонстрував важливість до-

сліджень документів в електронній формі, у т. ч. електронних докумен-
тів як частини електронного документознавства, що дозволяє наблизи-
ти архівну справу до вирішення завдань щодо комплектування архівів 
документами в електронній формі, їх зберігання та використання їхньої 
інформації. Незважаючи на чисельність досліджень з окреслених пи-
тань, актуальним залишається вирішення проблеми віднесення таких 
документів до НАФ. Архівні документи в електронній формі – явище 
складне й недостатньо досліджене, тому нагальною є потреба в по-
дальшому науковому пошуку ефективних технологій комплектуван-
ня архівів документами в електронній формі та створення відповідної 
нормативно-правової бази для унормування цих процесів, зокрема, що 
стосуються неуправлінських документів.
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О. О. БАБЕНКО, В. П. КОЛЄЧКІН *

ТЕХНОЛОГІЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КАРНИХ СПРАВ 
УЧАСНИКІВ “КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНОЇ 

ВІЙСЬКОВО-ПОВСТАНСЬКОЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ” У 1937–1938 РОКАХ

(за документами Державного архіву Кіровоградської області)

Розглянуто окремі методи продукування фальшивих звинувачень про-
ти радянських громадян підрозділами Управління державної безпеки НКВС 
УРСР на прикладі сфабрикованої справи контрреволюційної військово-пов-
станської націоналістичної організації у Новоукраїнському районі Одеської 
області у 1938 р.

Ключові слова: сталінізм; єжовщина; масові репресії; фальсифікація кар-
них справ.

Масові репресії 1937–1938 рр. залишили нам численні приклади 
фальсифікації слідчих справ радянськими каральним органами, за яки-
ми тисячі людей були засуджені до смертної кари та різних строків 
ув’язнення за злочини, яких вони не скоювали. 

У 1990–2010 рр. період “великого терору” часто потрапляв до поля 
зору українських дослідників. Зокрема, у своїх статтях та монографіях 
відомі українські вчені Г. Папакін, Р. Подкур, В. Рекрут, Ю. Шаповал1  

та ін. розглядали різноманітні аспекти “великої чистки”, у т. ч. і методи 
фальсифікації доказів проти обвинувачуваних. Проте ця тема настільки 
широка, що кожна слідча справа, яка вивчається, завжди додає якийсь 
новий штрих до панорамного сприйняття широкої картини масових 
реп ресій 1937–1938 рр. 

* Бабенко Олег Олександрович – директор Державного архіву Кіровоград-
ської області;

Колєчкін Вадим Петрович – кандидат історичних наук, головний архео-
граф Державного архіву Кіровоградської області.
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Проблемою, що постає під час вивчення слідчих справ часів “вели-
кого терору”, є те, що співробітники органів держбезпеки НКВС, фаль-
сифікуючи матеріали справи, намагалися у більшості випадків зберегти 
видимість законності. При цьому у них виробилося специфічне розу-
міння методів ведення розслідування і збирання доказів, що з точки 
зору звичайної правової системи є зловживанням. 

Мета цієї статті – спробувати на прикладі двох архівно-слідчих 
справ розкрити окремі прийоми, завдяки яким слідчі “доводили” про-
вину людей, звинувачених у злочинах, яких вони не скоювали.

У 1938 р. Новоукраїнське відділення НКВС “викрило” “військо-
ву контрреволюційно-націоналістичну організацію”, метою якої було 
шкодити радянській державі усіма можливими засобами й способами. 
За матеріалами справи, очолювали осередки організації радянські та 
партійні керівники різних рівнів. Одним із керівників організації було 
названо колишнього завідувача земельного відділу Рівнянського району 
комуніста Йосипа Давидовича Лапу. Відповідно до попереднього слід-
ства, Й. Лапа звинувачувався у тому, що був учасником “контрреволю-
ційної військово-повстанської організації”, а це відповідало ст. 54-11
Кримінального кодексу УРСР 1934 р. Також йому висунули обвинува-
чення у антирадянській агітації, що відповідало ст. 54-10 КК УРСР2.

27 березня 1938 р. Й. Лапа був узятий під варту з метою запобігти 
його можливій спробі ухиляння від слідства та суду. Під час обшуку у 
затриманого були вилучені: мисливська двоствольна рушниця, печатка 
районного земельного відділу, 9 зошитів із різноманітними записами, 
паспорт (серія ОО № 531891), військовий квиток, партійний квиток 
№ 235458, трудовий список та 6 книжок, що підлягали вилученню3.

Після арешту, згідно з вказівкою обласного управління НКВС, зви-
нувачення було змінене відповідно до ст. 54-2, 54-8 та 54-11 КК УРСР. 
Таким чином, Й. Лапа звинувачувався у тому, що був активним учас-
ником контрреволюційної військово-націоналістичної організації, а та-
кож готував збройне повстання проти радянської влади та терористичні 
акти проти “представників Радянської влади або діячів революційних 
робітничих і селянських організацій”. Фактично Й. Лапу підвели під 
2 “розстрільні” статті, у той час як попереднє обвинувачення передба-
чало лише ув’язнення з конфіскацією4.

Вже перші ж протоколи допиту, що їх проводив начальник 5 відді-
лення IV відділу УДБ НКВС УРСР молодший лейтенант держбезпеки 
Львов*, свідчать про демонстрацію слідчим категоричної впевненості 
у справедливості обвинувачення. Львов фактично вимагав від заареш-
тованого лише щиросердного зізнання у злочинній діяльності проти 

* Тут і далі, якщо біля прізвища не зазначено ініціал імені, – він відсутній 
в документі.
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радянської влади. У протоколі фіксувалося лише те, що могло підтвер-
дити його провину. Також слідство намагалося узгодити свідчення об-
винувачуваного зі свідченнями інших фігурантів справи. Одночасно 
слідчий активно провокував Й. Лапу та інших “учасників організації” 
повідомляти про потенційних спільників націоналістичного контррево-
люційного осередку.

Зокрема, Й. Лапа “показав”, що до української організації він був 
завербований влітку 1936 р. тогочасним секретарем Новоукраїнського 
районного партійного комітету О. Олейниковим. Посилаючись на його 
слова, Й. Лапа сформулював головну мету діяльності “організації”, яка 
полягала у поваленні радянської влади і керівництва ВКП(б), відокрем-
ленні України від СРСР і створенні самостійної держави з капіталіс-
тичним устроєм фашистського ґатунку5.

З цією метою члени “організації” начебто повинні були підготува-
ти збройне повстання проти радвлади у тилу Червоної армії на випадок 
війни Німеччини проти СРСР. Також у боротьбі проти ВКП(б) і радян-
ського уряду організація повинна була застосовувати індивідуальний 
терор. При цьому Й. Лапа окремо підтвердив слідчому, що повністю 
поділяв погляди О. Олейникова. 

Фактично слідчий вів протокол допиту, підводячи обвинувачувано-
го до визнання себе винним за ст. 54-2 та 54-8 КК УРСР. Окрім того, 
неможливо гарантувати те, що співробітники НКВС не заносили у про-
токоли допиту відомості, які допитуваний не висловлював, але які були 
потрібні слідству.

Окрім усього, на першому ж допиті Й. Лапа “вказав” на спробу 
вербування ним до організації завідувача господарства Помічнянської 
МТС Мороза та колишнього голови Райспоживспілки Ніколаєнка. Оби-
два ніби не погодилися на участь в “організації”, але й не відмовилися 
від неї. Також Й. Лапа “підтвердив” співучасть у контрреволюційній 
змові О. Олейникова (тепер його записали як “Алєйніков”), Я. Дробот-
ті, П. Зізда та заступника редактора районної газети Т. Колесникова6.

На другому допиті Й. Лапа “зізнався”, що задовго до літа 1936 р. 
він уперше був завербований до контрреволюційної повстанської орга-
нізації, коли восени 1929 р. зустрівся з іншим колишнім червоним пар-
тизаном – І. Отрошком. У протоколі допиту підкреслювалося, що їхнє 
спілкування відбулося під час “розгорнутого наступу партії на куркуля, 
ліквідації його як класу і колективізації сільського господарства”. Та-
ким чином, Й. Лапа, окрім націоналістичного підпілля, опинився ще 
й у лавах “правих уклоністів”, що їх очолював засуджений у 1937 р. 
М. Бухарін, який у 1927–1928 рр. виступав проти надзвичайних заходів 
у сільському господарстві. 

Дивно, що слідчий не констатував прямо приналежність Й. Лапи 
до “троцкістсько-бухарінського блоку”. У контексті того часу така 
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прив’язка могла бути додатковою гарантією для посилення ступеня 
кримінальної відповідальності обвинувачуваного7.

І. Отрошко, згідно зі “свідченнями” Й. Лапи, начебто наголошував 
на тому, що позбавитися існуючого ладу можна тільки шляхом актив-
ного збройного виступу. Також перший ніби сповістив Й. Лапі про іс-
нування контрреволюційної повстанської організації, а також, що до 
керівництва організації належать особи, які займають високі керівні 
посади у країні. Саме за їхнім завданням І. Отрошко займався “під-
бором нових кадрів для організації”. Тоді ж начебто він і дав завдан-
ня Й. Лапі організувати повстанський загін, головним чином із числа 
колишніх червоних партизан для збройного виступу проти радянської 
влади “у випадку необхідності”8.

У протоколі допиту від 4 квітня 1938 р. зі слів Й. Лапи значить-
ся, що І. Отрошко рекомендував йому використовувати для шкідниць-
кої боротьби господарсько-політичні кампанії, зокрема хлібозаготівлі. 
Й. Лапа повинен був під виглядом надання допомоги селу формувати 
хлібозаготівельні бригади з колишніх червоних партизан, які начебто 
повинні були під час роботи “провадити якомога більше викривлень з 
метою викликати невдоволення серед населення щодо впроваджуваних 
заходів партії і Радвлади на селі”9. Це, на думку І. Отрошка, повин-
но було забезпечити повстанцям підтримку з боку населення. Слідчий 
явно зацікавився розповіддю і запитав Й. Лапу, яким чином той вико-
нував завдання. Проте останній відповів, що через злиття Рівнянського 
району з Новоукраїнським його перевели на роботу до ст. Помічної, де 
він нікого не знав і підривну роботу проводити не міг10.

Потім Й. Лапа заявив, що після другого “вербування” у 1936 р. він 
мав особистий зв’язок із “Всеукраїнським повстанським комітетом” і 
навіть отримав завдання безпосередньо від члена “центрального пов-
станського комітету”. Так, навесні 1937 р. Й. Лапа їздив до Києва з ме-
тою відправити доньку до санаторію, де зустрів свого старого приятеля 
письменника І. Микитенка, який був його односельцем. Далі Й. Лапа 
засвідчив, що І. Микитенко був повністю в курсі справ повстанської 
організації і навіть дав йому наказ форсувати створення повстанських 
“низовок” (первинних осередків), враховуючи час наближення ви-
ступу, який почнеться за вказівкою обласного або республіканського 
повстанкому. Завдання І. Микитенка Й. Лапа передав Я. Дроботті та 
О. Олейникову11.

У підтвердження слів самого Й. Лапи слідство наводило протоколи 
допитів тих, кого він називав у якості учасників і керівників повстан-
ської організації. Більшість із них вже були заарештовані і дали свід-
чення як проти Й. Лапи, так і проти себе та одне одного. 

Так, згадуваний вже І. Отрошко 22 січня 1938 р. “розповідав” слід-
чому (лейтенанту державної безпеки Майському), що сам власне роз-
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почав підпільну контрреволюційну діяльність у 1928 р. І. Отрошко “зі-
знався”, що вже у той час був невдоволений генеральною лінією партії 
та уряду, зокрема політикою колективізації та ліквідації куркуля як 
класу, проте приховував це12.

За матеріалами справи, наступним для І. Отрошка кроком у його 
“контрреволюційній діяльності” стало відрядження на курси з військо-
вої підготовки до тодішньої столиці – м. Харкова. Там він був запроше-
ний на співбесіду до Окружного відділу Державного політичного управ-
ління (ОДПУ). Із запрошеним мали співбесіду співробітник управління 
Зайцев та начальник відділу Йодко. Зайцев повідомив І. Отрошку, що 
провадиться набір на курси військової підготовки до Харкова. А взим-
ку 1928 р. І. Отрошко був викликаний телеграмою на ці курси, що пра-
цювали на станції Октябрська під Харковом. І. Отрошка занепокоїло 
те, що на курсах не вивчали ленінізм, історію партії, вказівки Й. Ста-
ліна, у невеликому курсі з соціально-економічних дисциплін  нічого не 
говорилося про зрадницьку роль троцькістів і правих ворогів партії13.

І. Отрошку було ясно, що курсантів протиставляють керівництву 
ВКП(б) та радянського уряду, “граючи” на заслугах колишніх борців 
за радянську владу. При цьому заступник В. Балицького К. Карлсон 
навіть вручив орден Червоного Прапора курсанту Білому. Одночасно 
курсанти посилено вивчали спеціальні предмети, вибухову справу, то-
пографію, тактику. І. Отрошко вважав, що головною метою у 1938 р. 
була підготовка до боротьби проти ВКП(б) та радвлади. Курсантів зага-
лом було 25 осіб – всі колишні червоні партизани. На курсах їх також 
активно виховували у дусі “дворушничества” по відношенню до партії, 
і курсанти загалом сприйняли цю настанову14.

Ще під час першої бесіди Зайцев поставив завдання перед І. Отро-
шком збирати колишніх червоних партизан, об’єднувати їх в осередки, 
які у разі війни будуть розгорнуті в партизанські загони. Зайцев вказу-
вав, що ці загони будуть діяти “у тилу проти тилу”, їм відводиться окре-
ме місце у майбутній війні, а самі ж червоні партизани є досвідченими 
бійцями і добре знають свою місцевість. Проте, за словами І. Отрошка, 
на курсах він упевнився у їх контрреволюційному повстанському ха-
рактері. Також тут він отримав більш конкретні завдання, що полягали 
у підборі керівників повстанських осередків, які у свою чергу повинні 
були формувати самі осередки по селах районів Одеської області15.

Наведений епізод цікавий тим, що слідчий зміг прив’язати діяль-
ність І. Отрошка до реальної програми підготовки партизан, започат-
кованої в СРСР наприкінці 1920-х років. Проте з розкриттям “змови 
військових”, арештом І. Якіра та самогубством Я. Гамарника була про-
голошена нова військова доктрина “війни на чужій території, малою 
кров’ю”. У результаті програму підготовки партизансько-диверсійних 
кадрів згорнули, усі сховища, закладені для диверсантів уздовж за-
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хідних кордонів та залізниць, були ліквідовані. Всі підготовлені для 
партизанської діяльності кадри були оголошені контрреволюціонерами 
і терористами та знищені (за винятком окремих осіб). Врятувалися, в 
основному, лише ті, хто у той момент брав участь у республіканській 
війні в Іспанії або ж зміг якимось чином приховати свою причетність 
до програми16.

Далі І. Отрошко “розповів”, що з 1931 р. утратив зв’язок із цією 
організацією. Проте “дав свідчення”, що у 1934 р. начебто був залуче-
ний до української націоналістичної терористичної організації тодіш-
нім 2-м секретарем одеського обласного комітету партії Ф. Голубом, 
який приїхав до району з перевіркою і різко критикував місцеву владу 
за недоліки у керівництві колгоспами. Коли ж І. Отрошко почав запере-
чувати, Ф. Голуб його перебив і заявив, що йому відомі всі труднощі17.

У відповідь на звинувачення І. Отрошка секретар обкому начеб-
то став говорити, що обком та облвиконком не все вирішують, а тому 
винні не вони, а “хтось згори”. Коли І. Отрошко дав зрозуміти, що 
співчуває словам Ф. Голуба, останній начебто повідомив йому про іс-
нування підпільної націоналістичної організації. Себе Ф. Голуб назвав 
керівником її обласного відділення. Серед “центрального керівництва” 
Ф. Голуб назвав члена ЦК КП(б)У П. Любченка, з яким був зв’язаний 
безпосередньо18. Також І. Отрошко повідомив, що отримував вказівки 
і безпосередньо від П. Любченка, під час перевірки останнім польових 
робіт. Також І. Отрошко “зізнався”, що особисто завербував декількох 
керівних осіб, проте внаслідок викриття обласного керівництва весь 
1937 р. не спілкувався з ними19.

Для ілюстрації шкідницької діяльності І. Отрошко навів типові 
для часів колективізації приклади зловживань службовим станови-
щем та злочинного недбальства. Так, у колгоспі ім. Шмідта начебто 
було сконцентроване стадо корів, хворих на туберкульоз. Одночасно 
І. Отрошко за допомогою ветеринарного лікаря Лищенка сприяв за-
раженню худоби колгоспу “Радсело”, яка паслася поряд із туберку-
льозним стадом колгоспу ім. Шмідта. У цьому допомагали І. Отрош-
ку заврайземвідділу Коваленко та зоотехнік Рубенюк, які за згодою 
колгоспників розпродали хворих корів, але нових не купили. Куди 
вони діли гроші, І. Отрошко не розповів. Інші колгоспи “шкідник і 
диверсант” за наказом “командування” залишив без кредитів, насін-
нєвих фондів, пального тощо, підриваючи таким чином довіру селян 
до колгоспного устрою20.

Окрім того, через “робітника райосвіти” Міклашевського І. Отро-
шко начебто організував недофінансування шкіл, через що вони недо-
отримували палива, підручників, зошитів, не могли робити ремонт, а 
також свідомо заважав будівництву електростанції і лазні, затримував 
радіофікацію і телефонізацію району, роками відкладаючи надання не-
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обхідних засобів і матеріалів. Також шкідницька робота провадилася 
ним у МТС, на елеваторі, при вивезенні хліба21.

25 березня 1938 р. той же лейтенант державної безпеки Майський 
провів допит ще одного члена повстанської організації – П. Зізда, який 
був редактором газети “Колгоспник” Новоукраїнського району, а на-
передодні арешту працював літературним працівником редакції газети 
“Чорноморська Комуна” у м. Одесі. 

Слідчий звинуватив П. Зізда у тому, що він був “дворушником” 
у лавах комуністичної партії і запитав, коли той став на антипартійні 
позиції. Арештований  відповів, що почав відходити від генеральної 
лінії партії у 1931–1932 рр. Спонукали його до цього “продовольчі 
ускладнення” на селі, і він почав сумніватися у правильності лінії 
партії щодо колективізації сільського господарства, адже вважав, що 
селянство не пристосоване до курсу колективізації. Також він “ви-
знав” за собою “хитання у національному питанні”, адже вважав, що 
українська мова “не має прав громадянства”, мистецтво далеке від 
національної культури, вищі навчальні заклади формально українізо-
вані, українські кадри не висуваються, а “затираються” тощо. Свої 
думки він охарактеризував як “націоналістичні, ворожі партії”, які 
згодом переросли у “тверді антипартійні, ворожі погляди”, що під-
штовхнули його до “організованої боротьби з партією більшовиків та 
радвладою”22.

Далі П. Зіздо повністю “зізнався” і дав найбільш докладні “свід-
чення”, порівняно з іншими “учасниками організації”. Він розповів, 
що був утягнутий до організації у 1935 р. (під час роботи на посаді 
редактора районної газети) новим районним прокурором на прізвище 
Я. Дробоття. 

П. Зіздо, як редактор газети, дуже швидко познайомився з новим 
районним прокурором. Тодішній секретар райпарткому Толстой пові-
домив П. Зізда, що Я. Дробоття начебто має “петлюрівське минуле”. 
Дійсно, Я. Дробоття на одному з допитів “підтвердив”, що у 1919 р. у 
його рідному селі Вельбівка Гадяцького району діяла “Просвіта”, що 
займалася, головним чином, просвітницькою та культурно-масовою ро-
ботою під керівництвом “петлюрівців” Міняйла та Темного23.

Незабаром Я. Дробоття проінформував П. Зізда про існування у 
Одесі та Одеській області військово-націоналістичних формувань і за-
пропонував узяти участь у формуванні організації й допомагати йому, 
на що останній повністю погодився. Особисто П. Зіздо “втягнув” до 
організації колишнього завідувача управління народної освіти Осер-
ського, інструктора райпарткому Марченка, вчителя Т. Колесника та 
агрономів Ковбасюка і Антоненка. У свою чергу, Осерський завербував 
директора школи Георгієва, викладача Колісниченка, Булаховського та 
Іщенка. Марченко завербував Й. Лапу, Клочка, Ворона та Козловсько-
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го. Т. Колесников “втягнув” до організації Собачкіна за дорученням 
самого П. Зізда24.

При цьому П. Зіздо окремо дає характеристику Осерському як 
запеклому контрреволюціонеру, який отримав завдання створювати 
повстанські загони у селах, що в минулому були найбільш “заражені” 
політичним бандитизмом. Це прямо суперечило свідченням І. Отрош-
ка, який начебто мав завдання підбирати кадри з колишніх червоних 
партизанів, таких як Й. Лапа. Проте слідчого такі дрібниці цікавили 
щонайменше. Тож, згідно зі “свідченнями” П. Зізда, він, Я. Дробоття і 
Й. Лапа були штабом, що керував діяльністю організації. Повстанські 
загони організацією були створені у Новоукраїнці, Фурманівці та Пі-
щаному Броді. На питання слідчого про зв’язки організації з іншими 
військово-націоналістичними формуваннями, П. Зіздо підтвердив зв’я-
зок через Й. Лапу з І. Микитенком, який начебто був представником 
“Центру”25.

Одночасно П. Зіздо “дав свідчення” про те, що їхня організація 
мала зв’язок із представниками правотроцькістського блоку (бухарін-
сько-зінов’євсько-троцькістського), який у районі був представлений 
колишнім секретарем районного партійного комітету Толстим. Згодом 
Толстого було переведено до Одеси, де П. Зіздо продовжував підтри-
мувати з ним зв’язок. Що Толстой був на їхньому боці, але числився 
членом іншої організації і був зв’язаний з обласним троцькістським 
керівництвом в особі Ф. Голуба, допитуваний дізнався від Я. Дробот-
ті. Це, в свою чергу, суперечило свідченням І. Отрошка, який вважав 
Ф. Голуба головою саме націоналістичного осередку, пов’язаного з 
колишнім українським есером-боротьбистом П. Любченком. Проте і в 
цьому випадку слідчий проігнорував явні протиріччя у свідченнях26. 

30 березня 1938 р. сержант державної безпеки Берензон допитав 
колишнього “секретаря райпарткома Алєйнікова О. Д.”, “свідчення” 
якого, в основному, повторювали “свічення” інших фігурантів справи. 
При цьому колишній секретар райпарткому розповів, як завербував 
Й. Лапу. Знаючи, що останній зв’язаний з І. Микитенком, О. Олейни-
ков у лютому–березні 1937 р. звинуватив завземвідділу у тому, що той 
приховав куркульське походження письменника. За це О. Олейников 
начебто погрожував Й. Лапі виключенням із партії, але, враховуючи 
“антипартійні настрої” останнього, проінформував його про існування 
“військово-повстанської націоналістичної організації” і запропонував 
вступити до неї. Й. Лапа погодився. Схожим чином був залучений до 
“організації” Вецнер, батько якого мав власну майстерню і крамницю 
з “найманою робочою силою”. Шантажуючи Вецнера його “соціально 
чужим походженням”, О. Олейников і “втягнув” його до осередку. Ок-
рім того, О. Олейников назвав слідчому нових “членів” організації у 
кількості 9 осіб27. Вони підтвердили керівну роль Я. Дроботті, Й. Лапи, 
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О. Олейников та П. Зізда, при тому, що П. Зіздо не включав О. Олейни-
кова до керівництва повстанської організації. Далі між головними учас-
никами “організації” вже в Одесі була проведена низка очних ставок, 
на яких вони “повністю підтвердили всі свої свідчення” одне проти 
одного, а також погодилися із звинуваченнями слідства28.

10 липня 1938 р. Й. Лапа був ознайомлений з протоколом про 
закінчення слідства. В обвинувальному висновку по справі Й. Лапи 
стверджувалося, що він був активним учасником контрреволюційної 
повстанської організації, яка боролася за повалення радянської влади, 
відрив України від СРСР та перетворення її на фашистську державу29.

10 жовтня 1938 р. військова колегія Верховного суду Союзу РСР 
у складі дивізійного воєнного юриста Орлова, бригадного воєнного 
юриста Галенкова та воєнного юриста І рангу Климіна на закритому 
судовому засіданні оголосила Й. Лапі обвинувальний висновок.30

У відповідь підсудний заявив, що винним себе не визнає. Також 
він заявив, що в антирадянській організації не перебував. На це голо-
вуючий зачитав фрагменти свідчень самого Й. Лапи та інших фігуран-
тів справи, що підтверджували провину підсудного. Й. Лапа від своїх 
свідчень відмовився, а свідчення інших оголосив брехнею, адже він 
нічого не знав про антирадянську організацію та повстанські загони. 
Він стверджував, що свої “свідчення” дав на основі “свідчень” інших 
учасників, які йому показав слідчий. Також він стверджував, що у ка-
мері інші арештанти йому постійно радили зізнаватися, навіть якщо не 
винний, бо “інакше виходу з в’язниці не буде”, тож піддався на умов-
ляння і дав хибні свідчення слідчому. Тепер він відмовляється від них. 

У останньому слові Й. Лапа просив не забирати в нього життя і 
дозволити довести працею, що він не ворог радянської влади. Після 
наради суд оголосив Й. Лапі смертний вирок31. 11 жовтня 1938 р. вирок 
суду був виконаний32. Разом із Й. Лапою були розстріляні Т. Колісник, 
П. Зіздо, Я. Дробоття.

20 вересня 1957 р. воєнний прокурор ГВП Ригалін надав висновок 
щодо справи “керівників організації” – Й. Лапи, П. Зізда, Т. Коліс-
ника, Я. Дроботті. Прокурор віднайшов численні протиріччя у ході 
слідства та свідченнях підсудних і свідків. Зокрема, він констатував, 
що всі обвинувачені відмовилися від своїх свідчень на суді (за винят-
ком Т. Колісника). Обвинувальні вироки ґрунтувалися на неперевіре-
них свідченнях арештованих І. Отрошка, О. Олейникова, Собачкіна 
та П. Ставратія, а також свідків Подолинного та Миколюка. Також 
матеріали, покладені в основу звинувачення, не підтвердилися. Зокре-
ма І. Отрошко заявляв, що був завербований Ф. Голубом, проте на 
1957 р. було визнано, що жодної антирадянської діяльності останній 
не вів. Із 13 осіб, названих Я. Дроботтею та П. Зіздом у якості за-
вербованих, 9 взагалі слідством не допитувалися. Осерський, начебто 
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завербований П. Зіздом, був засуджений необґрунтовано, а тому було 
порушено питання про його реабілітацію. Також були повторно допи-
тані свідки, які знали Й. Лапу, П. Зізда, Я. Дроботтю та Т. Колісника. 
Вони заявили, що нічого не відали про антирадянську діяльність цих 
осіб і характеризували їх як “хороших працівників, які сумлінно від-
носилися до службових обов’язків та користувалися заслуженим авто-
ритетом у колективі, антипартійних проявів з їхнього боку помічено 
також не було”33. Окрім того, звинувачення базувалися лише на усних 
свідченнях, а об’єктивних доказів, зокрема, зброї, знайдено не було. 
Відповідно воєнний прокурор дав рекомендацію про скасування виро-
ків обвинуваченим34.

У 1938 р. співробітники УДБ прекрасно усвідомлювали, що пов-
станська організація не може складатися з одного лише керівництва. 
Для того, щоб повністю зімітувати боротьбу з українськими повстан-
цями, потрібно було пов’язати керівництво повстанкому з “рядовими 
бійцями контрреволюції”. Зв’язок був знайдений ними у особі П. Став-
ратія, 1902 р. народж., колишнього денікінського вояка, який до ареш-
ту працював інструктором дитячого будинку № 1 м. Новоукраїнки. На 
допиті 17 квітня 1938 р., який проводив “молодший лейтенант держав-
ної безпеки Бережной”, П. Ставратій начебто розповів про створення 
низового рівня “повстанської організації”. При цьому він “засвідчив”, 
що у 1936 р. був завербований до лав “націоналістичної військово-пов-
станської організації” Й. Лапою, за наказом якого розпочав вербування 
“контрреволюційних кадрів”35.

Про обставини вербування П. Ставратій повідомив, що тривалий 
час спілкувався з братами С. і П. Арсиріями, які завжди висловлю-
валися проти колгоспного устрою, оскільки свого часу були розкур-
кулені. Також вони начебто говорили про необхідність організованої 
боротьби проти існуючого ладу і особливо наголошували на тому, що 
Україна повинна бути самостійною державою. Також із контексту бе-
сід П. Ставратій начебто зрозумів, що існує багато людей, які співчу-
вають подібним настроям і готові у будь-який момент виступити проти 
радянської влади зі зброєю у руках. У травні 1936 р. на одній з таких 
бесід був присутній “зав. Райземвідділу” Й. Лапа, який в присутності 
братів Арсиріїв повідомив П. Ставратія про існування у районі “контр-
революційної військово-повстанської організації” і запропонував йому 
вступити до її лав. Бачачи, що Й. Лапа спокійно говорить про це у 
присутності свідків, П. Ставратій погодився36.

Згідно зі “свідченнями” П. Ставратія, загальна мета організації 
мала декілька цілей, що полягали у: проведенні вербувальної роботи 
для розширення організації; проведення шкідницької роботи для посла-
блення потужності СРСР; придбання зброї для озброєння організації; 
здійснення збройного повстання для повалення радянської влади; від-
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рив радянської України від СРСР; створення самостійної Української 
держави за зразком фашистської Німеччини37.

При цьому, за словами П. Ставратія, Й. Лапа попереджав його про-
ти масового вербування, наголошуючи, що краще залучати до руху не-
багато перевірених людей. Також начебто Й. Лапа підкреслював, що 
один авторитетний куркуль-петлюрівець, а особливо той, що знається 
на військовій справі, краще багатьох рядових. Оскільки організація по-
винна здійснити збройне повстання, то “один авторитетний член орга-
нізації зможе швидко провести роботу з формування додаткових заго-
нів та диверсійних шкідницьких груп”38.

За “свідченням” П. Ставратія, до організації особисто ним та Й. Ла-
пою були “втягнуті”: бухгалтер “колгоспу ім. Будьоного” Я. Романес-
кул, колгоспники С. Арсирій, К. Арсирій, П. Ребедь, робітник елеватора 
Л. Гетьманенко, службовець К. Благодатний, І. Мошнягул. У свою чер-
гу К. Благодатний начебто “втягнув” до організації ще 4 нових членів39.

Також зі справою Й. Лапи була пов’язана справа групи мешканців 
Новоукраїнського району, заарештованих 20 квітня 1938 р., які були 
визнані членами “повстанської організації низового рівня” і звинува-
чені за ст. 54-8 та 54-11 КК УРСР: робітник П. Патратій, колгоспники 
М. Ютиш, С. Гриценко, Д. Арсирій, М. Рудий, Д. Мошнягул, Д. По-
ліїт, технік-будівельник М. Бушмарін, М. Гнида, тракторист Г. Голуб. 
Більшість із них у різні роки вже були засуджені за контрреволюційну 
діяльність, а М. Бушмарін був оголошений колишнім “колчаківським” 
офіцером. Що цікаво, М. Рудий у 1934 р. вже був засуджений на 2 роки 
умовного ув’язнення за розтрату грошей сільради. Окрім того, у 1937 р. 
він зібрав у колгоспників гроші на закупівлю м’яса у рахунок обов’яз-
кових м’ясопоставок державі, які притримав у себе до квітня 1938 р., 
після чого повернув їх колгоспникам, зірвавши м’ясопоставки40. 

Усі заарештовані під час слідства “підтвердили факт своєї участі у 
контрреволюційній повстанській організації”, дали свідчення одне про-
ти одного, а також заявили про участь інших осіб, які, втім, заарешто-
вані так і не були41.

Так, К. Арсирій “дав свідчення” про те, що декілька осіб були за-
вербовані Й. Лапою у нього на квартирі. Його “свідчення” слідчим 
“вдалося підтвердити” показаннями тих учасників, яких він начебто 
вербував. Зокрема П. Патратій “розповів”, що одного разу зайшов на 
квартиру К. Арсирія, де були присутні (крім господаря): С. Арсирій, 
брати І. та Д. Мошнягули, а також Й. Лапа. Після застілля Й. Лапа 
начебто запропонував П. Патратію вступити до уже існуючої антира-
дянської організації, на що той негайно погодився42. 

У свою чергу М. Ютиш “розповів”, що брати Арсирії завербували 
його прямо на вулиці – завели з ним розмову, знаючи його антира-
дянські настрої, і запропонували йому вступити до контрреволюційної 
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організації. М. Ютиш визнав, що ненавидів колгоспний устрій і через 
це “дав згоду на участь у русі”43.

Серйозною проблемою для слідчих у цій справі була відсутність 
зброї у членів “організації”. Більшість “членів організації” на запитан-
ня слідчих про наявність зброї в “організації” відповідали, що “зброї 
організація не мала”. Так, П. Патратій засвідчив, що про зброю і спосіб 
її придбання йому нічого не відомо, то ж його ж діяльність зводилася 
до антирадянської агітації серед колгоспників44.

Проте, завдяки “свідченням” К. Арсирія і ця проблема була вирі-
шена позитивно. За його словами, у 1936 р. у нього ж на квартирі та 
у його присутності Й. Лапа зустрівся з Г. Арсирієм. Вони домовилися 
про те, що Григорій разом із батьком – М. Арсирієм зможуть дістати 
зброю у Одесі, а потім Григорій “перекине” її до Новоукраїнки. Григо-
рій приїздив до Новоукраїнки двічі, зупиняючись на квартирі І. Мош-
нягула. Сам К. Арсирій отримав від Й. Лапи завдання “по-шкідницьки 
посадити лісопосадки”. Завдання було виконано К. Арсирієм, який та-
кож засвідчив, що більше нічого розповісти не може45.

Окрім того, С. Гриценко на питання слідчого про зброю “відповів”, 
що зброю обіцяв дістати Я. Дробоття. Також він “заявив”, що повстан-
ня повинно було початися за сигналом самого районного прокурора, 
який мав для цього приїхати до Татарівки. 20 квітня 1938 р. С. Грицен-
ко намагався втекти від конвоїрів, але був впійманий і доправлений до 
в’язниці46.

М. Ютиш “засвідчив”, що про існування організації дізнався під час 
вербування. Від С. Арсирія він отримав завдання на проведення анти-
радянської агітації серед колгоспників колгоспу ім. Леніна. М. Ютиш 
начебто мав відмовляти колгоспників від виходу на роботу, а також 
повинен був вести розмови про те, що незабаром СРСР неодмінно за-
знає поразки у війні. М. Ютиш “визнав”, що вів такі розмови з колгосп-
никами, одночасно виявляючи осіб, що співчували подібним настро-
ям і могли бути корисні для “організації”. На запитання про наявність 
зброї М. Ютиш також відповів, що зброї немає, проте “уточнив” зі слів 
С. Арсирія, що Г. Арсирій обіцяв знайти зброю для організації і у по-
трібний момент передати її повстанцям47.

Подібні “свідчення” дали також І. Мошнягул, Д. Арсирій, Я. Ро-
манескул. Окрім того, арештовані “називали” прізвища інших осіб, що 
начебто були завербовані до організації. Так, у письмовому “зізнанні” 
І. Мошнягул, наприклад, до організації зарахував А. Мамалигу, Н. Юти-
ша, В. Рацула, Г. Щирського, Ф. Стазилова48. Я. Романескул, бухгалтер 
колгоспу Будьонного, дав свідчення проти І. Ротара, І. Поломаря, Змеу-
ла, М. Тітенка, І. Ляшенка, І. Мурдія, П. Ставратія, Г. Арсирія49.

Письмове “свідчення” І. Мошнягула дало слідчим привід зв’яза-
ти “повстанців” з іноземною розвідкою. За його словами, він був за-
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лучений до “гарнізації” Г. Арсирієм, який зізнався першому у тому, 
що був завербований до румунської розвідки А. Вардияном. Григорій 
також дав йому завдання, “коли буде переворот контрреволюційний 
піддержувати контрреволюцію організованим [о]бразом”50. Також, за 
його “свідченнями”, Григорій пропонував провадити шкідницьку ро-
боту у колгоспі. Але завдання “румунського розвидчика” І. Мошнягул 
не виконав через те, що “у конюхи не попав” і пішов косити сіно. Зго-
дом він вирішив визнати свою провину і розповісти все, що знав про 
діяльність організації та її членів, а також “румунського розвідника” 
А. Вардияна51.

29 квітня 1938 р. П. Патратій, М. Ютиш, С. Гриценко, Д. Арсирій, 
І. Мошнягул, Я. Романескул, М. Рудий, Д. Мошнягул, Д. Поліїт, М. Бу-
шмарін, М. Гнида, Г. Голуб, К. Благодатний були засуджені трійкою 
при УНКВС в Одеській області до вищої міри покарання – розстрілу. 
Викликає певний подив, що обвинувачення були висунуті лише 13 осо-
бам, адже під час слідства були названі прізвища набагато більшої кіль-
кості осіб. Швидше за все, слідчі обрали тих, хто вже мав судимості 
за контрреволюційну діяльність, одночасно був колишнім куркулем, 
колишнім “політбандитом” або білогвардійцем, або ж був названий у 
якості учасника “керівниками організації”.

У березні 1957 р. було проведено перевірку правильності засуджен-
ня фігурантів справи. У результаті перевірки, здійсненої старшим слід-
чим слідчого відділу УКДБ при РМ УРСР у Кіровоградській області 
лейтенантом Медведєвим, було з’ясовано, що у свідченнях засуджених 
є багато протиріч. Крім того, не підтвердили власних свідчень 21 осо-
ба, які проходили у якості свідків у 1938 р. Ще більше аргументів, 
що свідчили про фальсифікацію справи, знайшов слідчий шляхом ог-
ляду суміжних архівно-слідчих справ. Зокрема, колишній 2-й секретар 
Одеського обласного комітету партії Ф. Голуб, який проходив за обви-
нувальним висновком як керівник контрреволюційної військово-націо-
налістичної організації, був повністю реабілітований, а справа проти 
нього припинена за відсутністю складу злочину. В результаті слідчий 
Медведєв рекомендував рішення трійки НКВС скасувати і справу при-
пинити52.

Таким, чином на прикладі справ учасників неіснуючої повстанської 
організації ми можемо побачити, що головним методом “доведення” 
провини підслідного було здобуття усних свідчень як проти себе, так і 
одне проти одного. При цьому “щиросердне зізнання” далеко не завж-
ди було головним доказом. Слідчі домагалися перехресних свідчень 
обвинувачених одне проти одного та “підтвердження” їхніх зізнань 
від свідків. При цьому слідчі брали до уваги лише те, що підтверджу-
вало провину обвинуваченого і заносили у протокол лише такі дані. 
У той же час далеко не всі фігуранти справ ставали обвинувачуваними,
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у багатьох випадках слідчі не виносили підозру тим, хто не мав “контр-
революційного минулого”. Тож завжди проблемою було здобуття 
об’єктивних доказів проти обвинувачуваних. Проте суд найчастіше на 
це не зважав і виносив обвинувальний вирок, що згодом полегшувало 
реабілітацію підсудного, проте не полегшувало його долі.

 1 Див.: Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі 
рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя “Великого терору” в СРСР: матеріа-
ли Всеукраїнської наукової конференції. 15 березня 2012 р., м. Київ/упоряд.: 
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Different methods of producing of false charges against Soviet citizens by 
units of the Department for State Security of the NKVD (People’s Commissariat 
of Internal Affairs) in Odessa region at an example of a trumped-up case of 
counterrevolutionary military insurgent nationalist organization in Novoukrainka 
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Л. В. ВАЩУК*

ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ ЗА КОРДОНОМ: 
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ЦДАЗУ

Здійснено джерелознавчий огляд документів Центрального державного 
архіву зарубіжної україніки про творчість українських художників за кордо-
ном. Визначено інформаційні можливості документів у відтворенні творчих 
біографій українських митців-емігрантів та висвітленні важливих подій з мис-
тецького життя української спільноти у країнах поселення.

Ключові слова: ЦДАЗУ; еміграція; художники; образотворче мистецтво; 
виставки; періодичні видання; зарубіжна україніка.

Сьогодні спостерігається значне зацікавлення соціуму розвитком 
українського образотворчого мистецтва, становленням нових напрямів 
і мистецьких шкіл, а також творчістю окремих українських художни-
ків. Здобутки талановитих українців, зокрема й представників нашої 
діас пори, потрапляють у коло інтересів не лише істориків та мисте-
цтвознавців, а й журналістів, публіцистів та пересічних громадян. Адже 
для закордонних українців мистецтво відігравало не лише свою звичну, 
естетичну функцію, а й було засобом національної самоідентифікації, 
а подекуди й боротьби за українську державність, що не може залиша-
ти байдужими наших сучасників.

У зв’язку з цим нинішній інформаційний простір активно збагачу-
ється новими відомостями із творчих біографій раніше маловідомих, а 
то й зовсім невідомих в Україні художників закордоння, знаннями про 
теперішнє місце зберігання їхніх творів та оцінку міжнародною спіль-
нотою їхнього внеску у розвиток світового мистецтва.

Наслідком цього стали підготовка мистецьких виставок1, публіка-
ція альбомів із репродукціями творів, створення відеороликів та доку-
ментальних фільмів2, написання численних науково-публіцистичних 
розвідок і фахових статей про життя і творчість українських митців за 
кордоном. Усе це вказує на потребу популяризації не лише творчості 
самих митців, а й джерельної бази, що дозволить комплексно підійти 
до вивчення теми.

В останні десятиліття розпочалося поступове наукове вивчення 
різних аспектів художньої діяльності українців у країнах їх поселен-

* Ващук Людмила Вікторівна – кандидат історичних наук, провідний на-
уковий співробітник відділу використання документів Центрального держав-
ного архіву зарубіжної україніки.
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ня – як Європи, так і заокеання. Зокрема, творчість митців української 
діаспори увійшла до кола наукових інтересів сучасного українського 
мистецтвознавця Олександра Федорука3, який тривалий час працював 
задля повернення в українську історію невідомих імен таких талантів 
як Микола Бутович (1895–1961), Василь Хмелюк (1903–1986), Люд-
мила Морозова (1907–1997), Петро Капшученко (1915–2006) та ін. 
Значну увагу на долях українських художників в еміграції – Едварда 
Козака (1902–1992), Петра Андрусіва (1906–1981), Роберта Лісовсько-
го (1893–1982) зосередив також львівський мистецтвознавець Роман 
Яців4. Учений ще наприкінці 1980-х років звернувся до цієї малові-
домої на той час українській радянській науці теми та не полишає її 
вивчення й сьогодні.

До творчості представників української діаспори звернулася й 
львівська вчена Галина Новоженець-Гаврилів, яка порушила проблема-
тику культурно-мистецької адаптації українських митців за кордоном, 
розглянула художню діяльність митців-традиціоналістів та новаторів, 
а також дослідила розвиток мистецтва від традицій української графі-
ки до модерних графічних форм5. Вивченню окремих постатей мит-
ців присвятили свої праці також Світлана Герегова, Галина Горбунова, 
Юрій Рубашов, Анатолій Трембіцький6 та ін.

Зацікавлення сучасного суспільства темою образотворчого мистец-
тва, що для української діаспори стало одним із засобів лобіювання 
інтересів батьківщини, а також потреба залучення дослідниками нових 
джерел для вивчення творчої діяльності художників в еміграції вказали 
на необхідність репрезентації документів з цієї теми. У зв’язку з цим 
наприкінці 2016 р. Центральний державний архів зарубіжної україніки 
(ЦДАЗУ) за участю кафедри історії мистецтв і кафедри архівознавства 
та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка підготували 
документальну виставку “Натхнені Батьківщиною: творчість україн-
ських митців за кордоном”.

Відкриття виставкового проекту відбулося у жовтні 2016 р. у Київ-
ському міському будинку учителя. Відвідувачі виставки отримали 
можливість ознайомитися з архівними документами за період з 1920-х
років до початку ХХІ ст., що висвітлюють творчий шлях більше 
30 українських митців, які проживали у Венесуелі, Канаді, Німеччи-
ні, Польщі, США, Франції, Чехословаччині та ін. країнах світу. Пред-
ставлені документи розповіли про мистецьку діяльність цілої плеяди 
художників: Петра Холодного (старшого, 1876–1930), Олени Куль-
чицької (1877–1967), Роберта Лісовського, Миколи Бутовича, Віктора 
Цимбала (1901–1968), Едварда Козака, Петра Холодного (молодшого, 
1902–1990), Петра Андрусіва, Людмили Морозової, Галини Мазепи 
(1910–1995), Якова Гніздовського (1915–1985) та ін.
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Особливу увагу гостей заходу привернув комплекс документів про 
творчі пошуки художників родини Кричевських, що є новим надходжен-
ням до ЦДАЗУ та експонувався вперше. Це – каталоги, афіші виставок, 
запрошення, листівки із репродукціями, повідомлення у закордонних 
засобах масової інформації про Василя Григоровича Кричевського 
(1872–1952), Миколу Васильовича Кричевського (1898–1961), Василя 
Васильовича Кричевського (1901–1978) та його доньку Катерину Кри-
чевську-Росандіч (1926 р. н.). Гармонійним доповненням до архівних 
документів були репродукції 7 гравюр Миколи Кричевського, видані в 
Парижі у 1944 р.7

Учасники відкриття виставки “Натхнені Батьківщиною: творчість українських 
митців за кордоном”. Зліва направо: д. і. н., проф. кафедри історії мистецтв КНУ 
імені Тараса Шевченка І. Н. Войцехівська, заступник директора ЦДЕА України
Л. В. Паламарчук, к. і. н., директор ЦДАЗУ І. М. Мага, д. і. н., проф., завідувач 

кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки КНУ імені Тараса 
Шевченка М. Г. Щербак, директор ЦДАМЛМ України О. В. Чижова, к. і. н., 
директор ЦДАВО України Н. В. Маковська, завідувач відділу краєзнавства

та патріотичного виховання Київського міського будинку учителя С. І. Кобюк. 
Київ, 2016 р.

У складі архівних фондів ЦДАЗУ, а також у довідково-інформацій-
ному фонді зберігаються документи від початку 20-х років ХХ ст. до 
ХХІ ст., що інформують не лише про творчість поодиноких митців, а й 
дають змогу відтворити культурно-мистецьке життя української спіль-
ноти за кордоном у цілому. В архіві знаходиться на зберіганні широкий 
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спектр ізографічних документів, зокрема: поштові листівки, афіші, ре-
продукції образотворчих творів; листування, каталоги виставок, запро-
шення, інформаційні повідомлення та статті, опубліковані на сторінках 
українських еміграційних періодичних видань тощо.

Більшість із цих документів до ЦДАЗУ надійшли не безпосеред-
ньо від митців або їхніх родичів у складі особових архівів, а були 
виявлені серед надходжень від інших фондоутворювачів – громад-
сько-політичних, релігійних діячів та українських громадських ор-
ганізацій за кордоном. Так, листи, поштові листівки, запрошення, 
каталоги виставок та афіші були нерідко сформовані у справах із лис-
туванням, оскільки надсилалися адресатам із метою привітання з дер-
жавними та релігійними святами або ж як запрошення на мистецькі 
заходи. Статті та повідомлення про різні аспекти мистецького життя 
закордонних українців уміщено в основному у періодичних виданнях 
ф. № 15 “Колекція журналів, газет та бюлетенів, виданих в Україні 
та за кордоном” та журналах, брошурах і газетах бібліотечних фондів 
ЦДАЗУ.

Розуміння причин такого формування цих документів у справи та 
їх місцезнаходження у складі фондів дасть змогу дослідникам здійсни-
ти більш ефективний пошук потрібної їм інформації про того чи іншого 
митця.

Значна кількість ізографічних документів, що зберігаються у фон-
дах архіву, представлена поштовими листівками із зображенням спе-
ціально створених для цього малюнків, присвячених новорічним, 
різдвяним, великоднім святам, а також знаменним датам української 
історії. Значна кількість цих документів зосереджена у ф. № 18 “Колек-
ція філокартичних матеріалів, зібрана українцями в Словаччині” та ін. 
Поштові листівки з малюнками Петра Андрусіва, Миколи Анастазієв-
ського (1891–1974), Василя Залуцького (1895–1973), Вадима Доброліжа 
(1913–1973), Мирона Білинського (1914–1984), Катерини Кричевської- 
Росандіч не лише оповідають релігійні сюжети Різдва чи Воскресіння 
Христового, а й, водночас, розкривають побутові сцени, звичаї і тради-
ції українського народу щодо їх відзначення8.

Також нерідко на листівках зображувалися художні репродукції 
образотворчих творів українських митців з історичної та релігійної те-
матики, як от “Бенкет на княжому дворі” Петра Андрусіва, “Возвисти-
тель” Юліяна Колесара (1927–1992)9 та “Christ the King” Петра Холод-
ного (молодшого)10.

Українські митці за кордоном були своєрідними агентами україн-
ства та української держави перед світовою громадськістю. У своїх тво-
рах вони не лише зображували сюжети з історичної тематики, народні 
звичаї, традиції, національний одяг та побут, а й нерідко виступали з 
гострою критикою радянської влади.
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Саркастичні карикатури 
на “совіцьку” владу та злобо-
денну радянську дійсність з її 
суспільно-політичним устро-
єм викривали злочини проти 
україн ського народу. Україн-
ські митці друкували свої кари-
катури в газетах та журналах, 
які видавалися в країнах їх по-
селення. Так, Зенон Погорець-
кий у 1945 р. в українській газе-
ті “Новий Шлях”, що виходила 
в Торонто, опублікував серію 
малюнків із критикою Йосипа 
Сталіна та радянської влади11. 
Образ кривавого та лицемір-
ного першого секретаря ЦК 
Комуністичної партії зобразив 
і Віктор Цимбал, який підпи-
сував свої роботи під псевдо-
німом “Цвіркун”12. Висміював 
політику Кремля щодо України 
й українських митець, журна-
ліст Едвард Козак, який вида-

вав та ілюстрував журнал сатири і гумору “Лис Микита”, примірники 
якого за 1948–1991 рр. зберігаються у ДІФ ЦДАЗУ13.

Менш представленими у фондах ЦДАЗУ є такі документи, як афіші 
мистецьких заходів. Зокрема, у ф. № 41 “Селешко Михайло Дамянович 
(1901–1980), український журналіст та громадський діяч” зберігається 
афіша Українського канадського фестивалю мистецтва, що проходив у 
Торонто 30 серпня – 3 вересня 1971 р., на якому передбачалася вистав-
ка робіт тогочасних художників Канади14. Крім цього, у складі колекції 
Катерини Кричевської-Росандіч, переданої на зберігання до архіву, на-
дійшла афіша виставки її творів “Places revisited”, що експонувалася у 
Клівленді з 29 березня до 30 квітня 1985 р. Подібні документи хоча і є 
фрагментарними, проте інформують про важливі факти творчого життя 
українських художників: тематику і техніку виконання робіт, дати та 
географію проведення виставок їхніх творів тощо.

Для реконструкції творчих біографій українських митців за кор-
доном цінними є й каталоги виставок, що містять у собі різнопланові 
відомості. Зокрема, каталог третьої української мистецької виставки, 
організованої Об’єднанням митців українців в Америці 17 квітня – 
14 травня 1955 р. у Нью-Йорку, інформує про членів виставкового 

Листівка з репродукцією твору Петра 
Холодного (молодшого) “Christ the King”.
Церква Св. Іоанна Хрестителя у Хантері, 

Нью-Йорк (США).
ЦДАЗУ, ф. 23, оп. 3, спр. 158, арк. 99 зв.
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комітету, журі заходу та учасників мистецького проекту15. Так, на ви-
ставці експонувалися 105 робіт 40 українських митців із США, Німеч-
чини, Франції, Аргентини і Венесуели. Живописні та графічні роботи 
представили відомі українські художники: Микола Анастазієвський, 
Петро Андрусів, Олександр Архипенко (1887–1964), Северин Бора-
чок (1898–1975), Олекса Булавицький (1916–2001), Олекса Грищенко 
(1883–1977), Микола Кричевський, Катерина Кричевська-Росандіч, Га-
лина Мазепа, Антін Малюца (1908–1970), Петро Мегик (1899–1992), 
Людмила Морозова та ін. Серед скульптурних робіт були представлені 
твори 3 майстрів – Сергія Литвиненка (1899–1964), Валентина Сім’ян-
ціва (1899–1992) і Григора Крука (1911–1988).

Каталог української мистецької виставки вказує й на жанри та тех-
ніку виконання творів: численні пейзажі, портрети, натюрморти та кар-
тини з історичної тематики були виконані олією, аквареллю, темперою, 
гуашшю, пастеллю, сангіною тощо. Крім того, в документі вказано такі 
техніки й матеріали, як кольорова літографія, шовковий друк і воскові 
кредки (олівці).

Також у ЦДАЗУ зберігається каталог виставки робіт Мирона Лева 
(Левицького, 1913–1993), що не лише інформує про експонування ви-
конаних олією 22 його картин, яке відбулося 6–20 квітня 1960 р. у 
Торонто. У документі значиться, що з 1939 р. художник брав участь 
у виставкових проектах в Україні, Австрії, Бельгії, Франції, США та 
Канаді. Крім цього, мав 2 персональні виставки у Парижі в 1958 р. та 
Торонто у 1961 р.16

Заслуговує на увагу й каталог Світової виставки українського мис-
тецтва, що відбулася у 1982 р. у Торонто. Видання цінне не лише пуб-
лікацією більше 110 репродукцій творів 84 художників, а й тим, що 
містить короткі біографії кожного з них (українською та англійською 
мовами)17. Тобто, такі документи, як каталоги виставок, можуть місти-
ти не тільки інформацію щодо конкретної події – художньої виставки, 
а й виступають безцінним джерелом знань про розвиток українського 
образотворчого мистецтва за кордоном для істориків мистецтва та мис-
тецтвознавців.

Окрім поодиноких документів, що інформують про різні аспекти 
творчості митців української діаспори, на зберіганні в ЦДАЗУ знахо-
диться фонд особового походження № 67 “Цибульський (Цибулько) Ва-
силь Євгенович (1904–1992), художник (Австралія)”, документи якого 
хронологічно охоплюють період з 1930 р. до 2006 р. Архівні докумен-
ти, зокрема довідки, посвідчення, рекомендації (або їх засвідчені ко-
пії) містять у собі біографічні відомості про художника та членів його 
мистецької сім’ї18. Проте найбільш інформативними є документи про 
діяльність Василя Цибульського. Це – грамоти від Української громади 
Вікторії в Мельбурні, якими він був нагороджений у 1963, 1964, 1975, 
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1981 рр. за віддану працю 
у плеканні українського об-
разотворчого мистецтва в 
еміграції; листи від Патріар-
ха і Кардинала Української 
греко-католицької церкви 
Йосипа Сліпого та Музею 
українського мистецтва в 
Аделаїді із засвідченням 
його мистецької вправності 
та подяками за подаровані 
картини19. Також до ф. № 67 
входять фотографії Василя 
Цибульського і фотокопії 
його картин20. Завершують 
опис статті та вирізки з га-
зет про художника, надру-
ковані у таких періодичних 

виданнях, як-от: “Українські вісті”, “Вільна думка”, “Церква і життя”, 
“Observer” та ін.21

Надзвичайно інформативними для дослідження творчості україн-
ських митців, зокрема й подальшої долі їхнього культурного надбання, 
виступають документи ф. № 68 “Колекція документів щодо повернення 
в Україну творчої спадщини громадсько-політичних, культурних та на-
укових діячів української діаспори”. Фонд складається з опису № 1, що 
уміщує в собі 78 справ за 1983–2011 рр. Документи фонду висвітлюють 
діяльність Національної комісії з питань повернення в Україну куль-
турних цінностей при Кабінеті Міністрів України, що була створена 
28 грудня 1992 р.22 для реалізації державної політики у сфері збережен-
ня національної духовної спадщини, повернення в Україну культурних 
цінностей. Крім цього, тут зберігаються документи, що висвітлюють 
діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних 
цінностей через державний кордон України, яка розпочала свою діяль-
ність 7 лютого 2000 р.23 після ліквідації Національної комісії. До складу 
фонду увійшов широкий спектр документів про передавання спадщини 
українських митців з-за кордону: листування з художниками та їхніми 
представниками, офіційне листування з дипломатичними представниц-
твами, митними і транспортними службами, дарчі, заповіти, акти про 
передачу, переліки дарованого, прес-релізи, афіші, плани-сценарії захо-
дів, буклети тощо.

Так, у ф. № 68 зосереджено документи, що інформують про веден-
ня переговорів та повернення в Україну творчої спадщини Олексан-
дра Швайкевича (1842–1919) з Австрії; Віктора Грозного (1925–2002) 
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з Австралії; Михайла Паращука (1878–1963) з Болгарії; Галі Мазуренко 
(1901–2000) з Великої Британії; Вадима Доброліжа, Мирона Левиць-
кого, Тетяни Булавицької-Сенкевич (1906–1996) та Василя Курилика 
(1927–1977) з Канади; Любослава Гуцалюка (1923–2003), Мирослава 
Радиша (1910–1956) та Діонізія Шолдри (1925–1995) з США; Іванни 
Нижник-Винник (1913–1993) та Юрія Кульчицького (1912–1993) з 
Франції та ін.24

Зауважимо, що великий пласт інформації про творчу діяльність 
українців за кордоном, починаючи з перших десятиліть політичної 
еміграції після поразки Української революції 1917–1921 рр., містять 
українські періодичні видання та газети, що виходили друком незнач-
ними тиражами як на теренах Галичини та Радянської України, так і 
безпосередньо за кордоном – в Австрії, Польщі, Німеччині, Чехосло-
ваччині, Франції, Канаді, США та ін. країнах. Значний комплекс пе-
ріодики міжвоєнного та повоєнного періодів, що проливає світло на 
розвиток українського образотворчого мистецтва, зберігається у складі 
ф. № 15, а також у ДІФ ЦДАЗУ.

На архівному зберіганні знаходяться діаспорні періодичні видання, 
присвячені виключно темі українського мистецтва. Зокрема, місячник 
“Українське мистецтво” (ч. 2, листопад 1926 р., Львів)25, журнал літера-
тури, мистецтва і критики “Арка” (ч. 1, 5, 1947 р., Мюнхен)26, альманах 
“Українське мистецтво” (ч. І–ІІ, 1947 р., Мюнхен)27, видання Об’єд-
нання митців українців у Філадельфії “Нотатки з мистецтва” (ч. 18–
19, 1978–1979 рр., Філадельфія)28 тощо. У цих періодичних виданнях 
уміщено статті про українське образотворче та прикладне мистецтво, 
діяльність Художнього інституту у Києві (був заснований як Україн-
ська академія мистецтв у 1917 р.) та Канадсько-української мистецької 
фундації; хроніки з інформацією про мистецькі заходи, що відбувалися 
в Україні, Франції, ЧСР; графічні малюнки та репродукції робіт бага-
тьох митців.

Самі періодичні видання – журнали, тижневики, місячники, альма-
нахи з різної тематики, окрім їх інформаційного наповнення цінні ще 
й з мистецької точки зору. Українські художники-графіки як з метою 
розвитку своєї майстерності, так і задля додаткового заробітку, бра-
лися за дизайнерське оформлення: розроблення обкладинок видань та 
ілюстрацій, які прикрашали їх сторінки. У фондах ЦДАЗУ зберігають-
ся періодичні видання міжвоєнного періоду, що попри неякісні папір 
і тогочасну техніку друку, є цінними незначним тиражем та художнім 
оформленням.

На архівному зберіганні знаходиться ілюстрований журнал для ді-
тей “Ранок” (ч. 1, 1920 р., Кам’янець-Подільський), оформлення яко-
го здійснили Петро Холодний (старший) та Андрій Середа. Зокрема, 
митці розробили обкладинку журналу та ряд графічних ілюстрацій до 
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дитячих казок29. Обкладинку видання “Українське мистецтво” (ч. 2, 
листопад 1926 р., Львів) виконав Роберт Лісовський, науково-літера-
турного місячника “Наша культура” (кн. 1, 5, квітень-серпень 1935 р., 
Варшава) – Микола Бутович, літературно-наукового місячника “Дзво-
ни” (ч. 7–8, жовтень–листопад 1931 р., Львів) – Петро Андрусів, “Гос-
подарсько-кооперативного часопису” (січень 1936 р., червень 1937 р., 
Львів) – Павло Ковжун та Микола Бутович30, на що вказують підписи 
або ініціали на аркушах.

Над художнім оформленням журналу літератури, мистецтва і крити-
ки “Арка” (ч. 1, липень 1947 р.; ч. 5, листопад 1947 р., Мюнхен) працю-
вав всесвітньо відомий український графік Яків Гніздовський. На зво-
роті журналів є графічний малюнок з ініціалами художника – “Я Г”31.

Також чимало видань містять поодинокі ілюстрації, виконані 
україн ськими митцями. Так, на сторінках журналу політичної сати-
ри і гумору “Будяк” (ч. 8–9, 15 квітня 1922 р., Львів) розміщено ілю-
страції Павла Ковжуна (1896–1939). Журнал сатири та гумору “Зиз” 
(ч. 6, 15 березня 1927 р.; 1 квітня 1927 р.; ч. 5, 1 березня 1932 р.; ч. 6, 
15 березня 1932 р., Львів) прикрашають малюнки Едварда Козака 

(у т. ч. за підписом “Еко”), а жур-
нал сатири й гумору “Маски” 
(ч. 2–5, квітень–липень 1923 р., 
Львів) – малюнки Павла Ковжу-
на, Роберта Лісовського, Антіна 
Монастирського (1878–1969) та 
ін. До останнього видання також 
уміщено портрети-карикатури 
художників один на одного, на-
приклад, Роберта Лісовського на 
Петра Холодного (старшого)32. 
І хоча значна кількість цих пе-
ріодичних видань видавалася у 
Львові, який на той час входив 
до складу Польської Республіки, 
проте деякі з митців, які малю-
вали для цих видань, перебра-
лися на західноукраїнські землі 
з Наддніпрянщини після радян-
ської окупації. Згодом більшість 
із них, в ході Другої світової 
війни, виїхали спочатку до Єв-
ропи і, пройшовши табори для 
переміщених осіб, перебралися 
до Канади, США та ін. країн.
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Більшість українських періодичних видань, що виходили друком 
за кордоном, незалежно від тематики основних публікацій, політичних 
поглядів їх редакторів і видавців, містять значну кількість повідомлень 
та статей щодо творчості українських митців. Короткі інформацій-
ні повідомлення, попри свій незначний розмір, висвітлюють широке 
коло питань, зокрема: якими техніками володіли митці, які нові роботи 
створювалися, де й коли відбувалися художні виставки, а також щодо 
пуб лікації альбомів із творами мистецтва, творчих поїздок українських 
митців тощо. Окремі факти із творчих біографій українських майстрів, 
що на перший погляд не видаються наскільки важливими, в дійсності 
дозволяють відтворити послідовність подій культурного життя україн-
ців за кордоном. У зв’язку з цим спробуємо проаналізувати інформа-
ційну цінність цих повідомлень.

Гортаючи сторінки української періодики, можна прослідкувати 
створення митцями нових робіт, що справляли враження як на фахів-
ців, так і на громадськість. Зокрема, у тижневику “Воля” (ч. 6, лютий 
1920 р., Відень) інформується про написання Петром Холодним (стар-
шим) 2 нових картин – “Покуття” та “Польські війська в Кам’янці”33. 
З повідомлення у тижневику “Тризуб” (ч. 9, 13 грудня 1925 р.) дізнає-
мося, що той же митець написав ікону св. Володимира і св. Йософа-
та для Волоської (Успенської) церкви у Львові34. Про поціновування 
робіт художника його сучасниками свідчить коротеньке повідомлення 
на сторінках “Господарсько-кооперативного часопису” (ч. 47, 28 лис-
топада 1937 р., Львів) про розшук плакату Холодного за 1926 р.35 Ін-
формативним виступає й повідомлення “Нові праці з монументально-
го малярства”, опубліковане в альманасі “Українське мистецтво” (ч. І, 
1947 р., Мюнхен)36.

Не менш цінними є окремі повідомлення про робочі поїздки україн-
ських митців. Наприклад, повідомлення у паризькій газеті “Українські 
вісти” (ч. 75, 1 жовтня 1927 р.) Івана Модзалевського “Артист-маляр 
М. Крічевський” про поїздку художника на Закарпаття, яке містить ін-
формацію і про виставки його робіт в Ужгороді та Брюсселі37. Або ж 
повідомлення “Професор Петро Холодний в Парижі”, надруковане у 
“Тризубі” (ч. 24 (130), 24 червня 1928 р.), що інформує про приїзд мит-
ця до Парижа з метою збору матеріалів для написання портрету Симо-
на Петлюри38.

Проте найбільш поширеними повідомленнями з мистецької тема-
тики є ті, що стосуються проведення художніх виставок. Оскільки по-
дібних повідомлень було досить багато, зупинимося на деяких із них, 
щоб продемонструвати їх інформативну цінність.

У виданні Українського товариства прихильників книги “Книго-
люб” (1927 р., Прага) інформується про виставку української графіки у 
Брюсселі, що проходила 23 квітня–15 травня 1927 р. На виставці були 

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 



128

представлені роботи митців із Наддніпрянської України, Галичини і за-
кордоння: Миколи Бутовича, Василя Касіяна (1896–1976), Павла Ков-
жуна, Петра Холодного (старшого) та Петра Холодного (молодшого), 
Роберта Лісовського, Олени Кульчицької, Миколи Кричевського та 
ін.39 Також у повідомленні дається оцінка, яку отримала ця виставка 
українських художників серед європейських критиків.

Цінними для дослідників є повідомлення, опубліковані на сторін-
ках празької газети “Український тиждень”, зокрема про виставку тво-
рів Василя Хмелюка у Парижі, що відбулася 20 жовтня – 5 листопада 
1936 р. Під час виставки деякі роботи були куплені до музею Люцер-
ну (Швейцарії), а 3 – для галереї Оксфордського університету (ч. 38 
(196), 9 листопада 1936 р.). Інше – про відкриття у Празі виставки ема-
лей Марії Дольницької (1894–1974), на якій було представлено біль-
ше 50 робіт художниці (ч. 42,7 грудня 1936 р.)40. Інформативним є й 
повідомлення “Григор Крук виставлятиме в Парижі”, опубліковане у 
мюнхенській газеті “Сучасна Україна” (ч. 6 (57), 22 березня 1953 р.)41. 
Ці повідомлення свідчать не лише про високу мистецьку цінність ро-
біт, а й про визнання європейською громадськістю таланту їх творців.

У 1962 р. в Філадельфії було представлено широкій громадськос-
ті 56 робіт 20 українських художниць. Серед них – картини Людмили 
Морозової, Катерини Кричевської-Росандіч та ін., про що йдеться у 
повідомленні “Виставка жінок-образотворців”42. Чимало інформацій-
них повідомлень розповідають про персональні виставки українських 
митців, наприклад, Едварда Козака та його синів (“Мистецька вистав-
ка ЕКО і його синів”, “Kozak Family to Exhibit Art at Manor College”), 
Олександра Канюки у Клівлендському музеї, де було представлено 
40 творів митця43.

Ряд повідомлень українських періодичних видань присвячені ви-
ставковій діяльності відомого графіка Якова Гніздовського. У 1975 р. 
митець представляв свої роботи “Череда овець”, “Фламінго”, “Кучеря-
ва вівця” на виставці графічного мистецтва у Пекіні, у 1980 – у Нор-
фолці (“Hnizdovsky’s worksat Norfolk museum get favorable reviews”), у 
1987 р. у Філадельфії було представлено 84 роботи Якова Гніздовсько-
го та створено Фонд ім. Якова Гніздовського при Українському музеї 
в Нью-Йорку44. Заслуговує на увагу дослідників й інтерв’ю з митцем 
“Яків Гніздовський про свою творчість”, проведене у Ніагарській мис-
тецькій галереї куратором Ольгою Колянківською45.

Окрім повідомлень – невеличких за розміром і водночас надзви-
чайно інформативних джерел інформації – в українській еміграційній 
періодиці опубліковано чимало авторських статей щодо творчості укра-
їнських митців-емігрантів. Їх тематика є досить широкою: від праць, 
присвячених певним художникам (Якова Гніздовського “Гульня на 
Олімпі. Про Пітера Бройгеля Старшого”46, Володимира Залозецького 
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“Олекса Новаківський”47, Роберта Лі-
совського про художника-графіка, ав-
тора перших українських державних 
знаків Георгія Нарбута48 та ін.), до 
статей щодо розвитку українського 
мистецтва в цілому та його окремих 
напрямів (Володимира Січинського 
“Українська академія наук”49, “Дещо 
про наше малярство” – про творчість 
Роберта Лісовського, Миколу Буто-
вича, Павла Ковжуна, Пет ра Холод-
ного (молодшого), Івана Труша та 
формування двох мистецьких шкіл – 
Олекси Новаківського і Петра Холод-
ного (старшого)50, Олекси Повстенка 
“Фрески і мозаїки Св. Софії в Киє-
ві”, С. Коломиєць “Українська різьба 
сьогодні”, Святослава Гординського 
“На великих шляхах. До проблем 
сьогочасного українського образот-
ворчого мистецтва”, Антіна Малюци 
“Народне Мистецтво чи мистецький 
промисел?”51.

Ряд статей, присвячених персо-
наліям українських митців, у всій 
своїй масі стають невід’ємними 
джерелами при вивченні їхньої 
творчості. Так, у фондах ЦДАЗУ зберігаються публікації, що висвіт-
люють мистецьку діяльність видатного українського художника, гро-
мадсько-політичного діяча та вченого Петра Холодного (старшого) у 
період 1920–1930-х років (під час його перебування в еміграції), а та-
кож розповідають, як сучасники оцінювали внесок митця у розвиток 
української культури52.

Також на увагу заслуговують видані за кордоном монографії 
та біографії (автобіографії), що висвітлюють розвиток українського 
мистецтва і творчість окремих художників. Серед них: “Начерк істо-
рії українського мистецтва. Ч. І” Миколи Голубця (Львів, 1922 р.)53, 
“Скорочений курс історії українського мистецтва” Дмитра Антоно-
вича (1923 р., Прага)54, “Книга мистців і діячів української культури” 
(1954 р., Торонто)55, “Автобіографія М. Бутовича і стаття В. Січинсько-
го” (1956 р., Нью-Йорк)56, “Василь Григорович Кричевський. Життя і 
творчість” В. Павловського (1974 р., Нью-Йорк)57, “Українські історики 
про Юрія Нарбута і його школу” (1983 р., Мюнхен)58 та ін.
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Чимало українських митців за кордоном, які своєю творчістю пред-
ставляли інтереси України та всього українського, здобули визнання 
у країнах проживання, а то й світову славу. На жаль, імена багатьох 
із них сьогодні залишаються маловідомими широким верствам україн-
ського населення та малодослідженими вітчизняними вченими. Ця си-
туація пояснюється перебуванням їхньої творчої спадщини та докумен-
тальних свідчень про їхнє життя за межами України. Саме тому вкрай 
важливо, щоб архіви українських митців поверталися на Батьківщину 
та поповнювали національний архівних фонд. З цією метою відділом 
формування НАФ ЦДАЗУ здійснюються роботи з виявлення, ведення 
переговорів та передавання до архіву документальної спадщини україн-
ських митців.

Так, у 2015 р. від київського краєзнавця Дмитра Малакова на по-
стійне зберігання до ЦДАЗУ надійшли документи Катерини Кричев-
ської-Росандіч, яка нині проживає у США. Передані документи інфор-
мують не лише про мистецькі здобутки художниці, а й цілої мистецької 
родини Кричевських. Серед документів нового надходження – афіші, 
каталоги та буклети організованих виставок художніх творів, запро-
шення, листування, репродукції картин тощо. Нерідко каталоги ви-
ставок художників родини Кричевських містили й переліки усіх їхніх 
персональних виставок, що відкривалися як у США, так і на європей-
ському континенті, а також колективних виставкових проектів, до яких 
вони долучалися. Цінними для дослідника будуть і зошити з лекціями 
відомих викладачів, зокрема: проф. Карла Ясперса (історія філософії), 
проф. Густава Хартлауба (мистецтво ХХ ст.) та ін., що їх прослухала 
свого часу Катерина Кричевська у Гейдельберзькому університеті в Ні-
меччині.

Також на стадії наукового-технічного опрацювання знаходяться 
документи щодо творчості Василя Хмелюка. Це, зокрема, запрошення 
на виставки його робіт 1942 р. та 1943 р., каталоги виставок 1943 р., 
1945 р., а також графічні роботи Івана Модзалевського. Зазначені до-
кументи увійдуть у складі оп. № 2 до ф. № 48 “Борщак Ілько Костян-
тинович (Баршак Ілля Львович, 1892–1959), історик, публіцист, літера-
турознавець, дипломат, громадський діяч”.

Звісно, у межах цього огляду документів про творчість українських 
митців за кордоном немає змоги вказати усі джерела та охарактери-
зувати їх інформаційне наповнення, особливо повідомлень та статей 
періодичних видань з ДІФ ЦДАЗУ. Проте архів здійснює заходи щодо 
популяризації документів із цієї теми. Зокрема, на офіційному сайті 
архіву розміщено тематичний перелік документів “Життя і творчість 
українських митців в еміграції (за документами ЦДАЗУ)”59.

Таким чином, документи зарубіжної україніки щодо творчості 
українських митців, що вже знаходяться на державному зберіганні, ре-
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презентовані каталогами виставок, афішами, поштовими листівками, 
спеціально оформленими українськими художниками, ілюстрованою 
періодикою, а також листуванням, численними повідомленнями та 
статтями в українських еміграційних періодичних виданнях. Інформа-
ційні можливості усіх цих документів важко переоцінити. Адже попри 
їх фрагментарність та розпорошеність у складі різних фондів, вони роз-
кривають маловідомі факти з життя українських митців, інформують 
про творчі досягнення та визнання їхніх заслуг світовою громадськіс-
тю. Ці архівні документи є незамінним доповненням до візуальних 
джерел – образотворчих творів і стануть у нагоді історикам мистецтва, 
мистецтвознавцям або ж іншим фахівцям при підготовці культуроло-
гічних проектів для широких кіл громадськості.

 1 Прикладом цього може бути виставка творів Якова Гніздовського зі 
збірок Національного музею у Львові ім. А. Шептицького, Національного 
художнього музею України (НХМУ), Борщівського обласного краєзнавчого 
музею та приватних колекцій, що відбулася у 2015 р. у приміщенні НХМУ з 
нагоди 100-річчя від дня народження українсько-американського митця.

 2 Зокрема, у Канаді було знято декілька документальних фільмів про 
творчість Василя Курилика. Див.: Герегова С. Українство Василя Курилика 
крізь призму його мистецької творчості//Питання історії України. 2008. Т. 11. 
С. 118.

Титульний аркуш каталога виставки творів Катерини Кричевської-Росандіч.
Едмонтон, вересень 1978 р. 

ЦДАЗУ, з колекції документів Катерини Кричевської-Росандіч, 
що знаходиться на етапі науково-технічного опрацювання.
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С. О. ДУБОВИК* 

ДОКУМЕНТИ ОСОБОВОГО ФОНДУ 
МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯ П. Ф. ОБОЛЕНЦЕВА

У ЦДАМЛМ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ СТУДІЙ 

ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Діяльність українських художніх студій кінця ХІХ – початку ХХ ст. – у 
період їх становлення і розвитку – зіграла важливу роль у культурному житті 
України. Значення творчості педагогів та їхніх учнів вийшло далеко за межі 
країни. Проте, на сьогодні ще не повністю розкрите таке явище як художній 
“студійний рух”. Окремої уваги у вивченні цього питання заслуговує особо-
вий фонд українського мистецтвознавця П. Ф. Оболенцева, що зберігається в 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Дже-
рельна база фонду містить інформацію про художні студії Харкова “Блакитна 
лілія”, “Будяк”, “Накось-викусь”, про їхніх засновників та учнів. У статті ав-
тор проводить загальний джерелознавчий огляд документів кожної структур-
ної групи фонду, наводить факти біографії П. Ф. Оболенцева, Є. А. Агафоно-
ва, Д. П. Гордєєва, Ф. І. Надєждіна.

Ключові слова: художня студія; художня освіта; художнє життя Харко-
ва; студійний рух; особовий фонд; документи.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. набула гостроти проблема роз-
витку художньої освіти в окремих містах колишньої Російської імперії, 
оскільки єдиний навчальний заклад на всю імперію – Санкт-Петер-
бурзька академія мистецтв, що об’єднала різні ланки художньої освіти, 
зокрема й середню, не могла впоратися з назріваючими завданнями. Із 
другої половини ХІХ ст. у різних містах імперії почали відкриватися 
художні школи та училища1.

Створення в Харкові в 1869 р. школи М. Д. Раєвської-Іванової, яка 
розвивала художньо-промисловий напрямок, зіграло велику роль у по-
дальшому розвитку української художньої освіти. Незважаючи на ак-
тивну діяльність школи, вона не могла охопити всі проблеми художньої 
освіти. Цю роль багато в чому виконали різні приватні майстерні-сту-
дії, які виникали та працювали паралельно зі школою М. Д. Раєвської- 
Іванової: М. Р. Саввіна, Є. Є. Шрейдера, пізніше – Є. А. Агафонова, 
О. М. Грота та Е. А. Штейнберга2.

* Дубовик Сергій Олександрович – науковий співробітник відділу викори-
стання інформації документів Центрального державного архіву-музею літера-
тури і мистецтва України.

© С. О. Дубовик, 2018
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Загалом, культурний розвиток Харкова в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. – один із вражаючих феноменів української історії. Саме тут 
сформувалося неповторне обличчя студійного руху в українському об-
разотворчому мистецтві. За твердженням дослідниці Л. Л. Савицької, 
“студія “Блакитна лілія” (1907–1911), виставки об’єднання “Кільце” 
(1911–1913), студія “Будяк” (1913–1914) визначили етапи руху місце-
вого мистецтва у напрямку новацій”3.

Літературні джерела та дослідження, які містять інформацію про 
діяльність харківських художніх студій, носять фрагментарний харак-
тер і дозволяють лише частково уявити історію студійного руху, його 
роль у розповсюдженні художньої освіти та нових тенденцій. Без сум-
ніву, назріла потреба в ґрунтовному, всебічному висвітленні невідомих 
архівних документів з історії українського мистецтва на новому етапі 
його розвитку.

Важливою складовою у висвітленні цієї теми є фонд українсько-
го мистецтвознавця Павла Федоровича Оболенцева (ф. 553), коли-
шнього учня студій “Блакитна лілія” та “Будяк”, де його вчителями 
були найзначніші представники українського модерну Є. А. Агафонов, 
К. А. Сторожниченко, Д. П. Гордєєв, М. Й. Недашківський.

На жаль, відомості про основні віхи життя і творчості  П. Ф. Обо-
ленцева у фонді майже відсутні.

Відомо тільки, що народився він у липні 1894 р., очевидно, в Хар-
кові. Багато років (близько 20) присвятив вивченню історії образотвор-
чого мистецтва в Україні (зокрема на Харківщині) кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Багато років працював над монографією про Є. А. Агафонова 
(залишилася незакінченою у зв’язку зі смертю автора)4.

Сам П. Ф. Оболенцев у листі до росій-
ського поета, перекладача і літературоз-
навця О. Б. Гатова констатував: “О себе 
могу сообщить мало интересного. По око-
нчании войны 1914 г. и демобилизации 
жизненные обстоятельства не позволяли 
мне систематически заниматься искус-
ством, и постепенно это отпало (музыкой, 
правда, я хоть урывками до последнего 
времени немного занимался). Специа-
лизировался я на статистике. Точнее на 
математическом анализе статистических 
данных. Служил до войны 1941 г. преи-
мущественно в органах госбезопасности 
(Губстатбюро, ОблУпху, ОблСтатотдел) 
на должности начальника сектора свод-
ного учета. После войны – консультантом 

Оболенцев П. Ф., 1970.
ЦДАМЛМ України,

ф. 553, оп. 1, од. зб. 155.
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по вопросам статистики в Науч. Иссл. Ин-те Эпидемиологии и Микро-
биологии. Одновременно преподавал (и до войны и после) статистику 
в учебном комбинате ЦСУ, на курсовых мероприятиях Мединститута 
и др. В настоящее время на пенсии. Помимо необходимых житейських 
дел, занимаюсь собиранием материалов для монографии об Е. А. Ага-
фонове”5. Лист датований 12 квітня 1964 р.

28 грудня 1966 р. П. Ф. Оболенцев у листі до українського мистец-
твознавця В. А. Афанасьєва пише: “В прошлом – я один из учеников 
его (Є. А. Агафонова – С. Д.) студии “Голубая Лилия”, в Харькове, на 
б. Чернышевской ул., № 33. Поступил к нему 1909 г. и учился у него до 
1912 г. до закрытия студии. В 1915 г. Е. А. Агафонов уехал в Москву, 
а в начале 1916 г. меня призвали на военную службу и я больше с ним 
не встречался”6.

Помер П. Ф. Оболенцев у 1977 р. в місті Курську (РФ)7.
Послідовно, непомітно, крок за кроком П. Ф. Оболенцев робив 

свою справу – збирав і осмислював творче надбання діячів українсько-
го студійного руху, багатьох із яких знав особисто. У своїй справі він 
постає як істинний патріот і подвижник.

Щодо історії формування цього фонду, то документи були передані 
на державне зберігання до ЦДАМЛМ України в 1970–1977 рр. особисто 
П. Ф. Оболенцевим. Хронологічні рамки документів фонду охоплюють 
1904–1976 рр.; фонд складається з опису № 1, що включає 156 справ.

Усі документи фонду присвячені історії українського мистецтва 
початку ХХ ст., зокрема на Харківщині.

Починаючи з другої половини ХІХ ст., Харків стає осередком куль-
турного життя України та півдня Росії. Важливими сторонами культур-
ного процесу на той час виступала виставкова діяльність Товариства 
пересувних художніх виставок, розвиток під її впливом місцевої ху-
дожньої критики, виставкові контакти столичних і губернських центрів 
із Харковом, розвиток музейної справи, що сприяв активізації худож-
нього життя міста, зародження і розвиток місцевих художніх об’єднань 
та їхньої виставкової діяльності8. Вивчаючи й аналізуючи ці процеси, 
П. Ф. Оболенцев заповнював прогалини в історії художнього життя 
України, визначав роль провідних українських художників і майсте-
рень-студій.

Зупинимося на характеристиці документів особового фонду 
П. Ф. Оболенцева, що реконструюють картину подій художнього жит-
тя Харкова на початку ХХ ст.

Документи фонду можна умовно поділити на 4 структурні групи: 
творчі документи фондоутворювача, листування, документи, зібрані 
фодоутворювачем, зображувальні документи.

Перша група представлена художніми роботами та рукописами 
П. Ф. Оболенцева, серед яких: блокнот з акварельними малюнками та 
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начерками графітним олівцем, окремі аркуші з начерками міських пей-
зажів, виконаних тушшю та пензлем (1909), зошити, зшитки та окремі 
аркуші із замітками, виписками із періодичних і друкованих видань, 
спогадів та листів О. Ф. Буренкової, О. Е. Вольценбурга, О. Б. Га-
това, Д. П. Гордєєва, В. Д. Єрмілова, О. Ю. Парніса про харківські 
студії “Блакитна лілія”, “Будяк”, “Накось-викусь”; життя і творчість 
Є. А. Агафонова, Д. П. Гордєєва, М. М. Синякової-Уречиної та інших 
(1960–1970-ті роки).

Багатим фактичним матеріалом насичені рукописи П. Ф. Оболен-
цева про життя і творчість відомого українського мистецтвознавця, 
історика, кавказознавця Д. П. Гордєєва (1889–1968). Привертають 
увагу 3 зошити з біографічними даними вченого: “Краткая биография 
художника и искусствоведа Дмитрия Петровича Гордеева”, “Пред-
варительная краткая биография профессора искусствоведения и ху-
дожника Дмитрия Петровича Гордеева”, “Биографическая справка 
о Дмитрии Петровиче Гордееве”. Зберігаються вони в одній справі 
(№ 5). Наявні тут також виписки з листів ученого, його дружини – 
Н. М. Васильєвої та мистецтвознавця С. А. Таранушенка. Цікавою є 
інформація й про діяльність художніх студій “Блакитна лілія”, “Бу-
дяк”, “Накось-викусь”.

Другу групу документів складає листування П. Ф. Оболенцева. 
Це 71 справа за 1957–1976 рр. загальною кількістю 593 документа. 
Тематика листування перегукується з основним напрямом мистецтво-
знавчої діяльності П. Ф. Оболенцева як дослідника і популяризатора 
історії художнього студійного руху в Україні. Серед кореспондентів 
П. Ф. Оболенцева – В. А. Афанасьєв, М. М. Безхутрий, І. В. Бугаєвич, 
О. Ф. Буренкова, Н. М. Васильєва, Л. І. Ващенко, О. Е. Вольценбург, 
О. І. Гапонова, О. Б. Гатов, Д. О. Горбачов, Д. П. Гордєєв, І. Г. Ерен-
бург, В. Д. Єрмілов, Н. О. Карнаухова, І. П. Кондаков, П. Є. Корнілов, 
Т. К. Кустодієва, Д. Я. Ледньов, П. К. Ліхін, Г. С. Меліхов, Л. С. Мі-
ляєва, М. О. Никифоров, Д. М. Орешніков, О. Ю. Парніс, С. Є. Раєв-
ський, П. І. Романов, А. Б. Руднєв, О. М. Савінов, Г. Б. Смирнов, 
Л. В. Смоленський, С. А. Таранушенко та ін.; бібліотеки та музеї Киє-
ва, Москви, Ленінграда (нині Санкт-Петербурга), НДІ теорії та історії 
образотворчого мистецтва АХ СРСР.

Найбільша й цікава за своїм змістом третя група джерел фон-
ду – документи, зібрані П. Ф. Оболенцевим. Це – документи з історії 
харківських художніх студій. Особливе місце в масиві джерельного 
та історіографічного матеріалу групи посідають оригінали рукописів, 
мистецьких творів малярства, акварелі та графіки Є. А. Агафонова, 
О. В’юнченка, П. Гладкова, Д. П. Гордєєва, Й. Запорожця, Ф. І. Надєж-
діна, О. М. Грота, Н. І. Кравцова, М. В. Лібакова, В. І. Пичети, О. О. Риб-
никова, П. А. Сторожниченка, В. Талієва, О. Чирикової.
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Найбільший блок цієї групи присвячений засновнику і керівни-
ку студії “Блакитна лілія”, організатору і члену об’єднання “Кільце”, 
живописцю, ілюстратору і сценографу – художнику Є. А. Агафонову 
(1879–1955).

Загалом, інформацією про художника пронизане майже все лис-
тування П. Ф. Оболенцева. Окремо варто відзначити його листи 
до В. А. Афанасьєва, в яких багато місця займають розповіді про 
Є. А. Агафонова: сценографічну творчість у театрі мініатюр “Голубой 
глаз”, службу в Художньо-історичній комісії Білої армії, еміграцію за 
кордон, подробиці хвороби, творчу спадщину та її збереження тощо; 
детальні описи діяльності студії “Блакитна лілія”, згадки про роботу 
над монографією9.

Творчість Є. А. Агафонова у фонді представлена живописними 
творами, серед яких: 3 акварельних малюнка (1907–1909?) (спр. 77) та 
3 етюда: “Осенний пейзаж” – полотно, темпера (1910) (спр. 78), “На-
тюрморт с пучком редиски” (спр. 79) та “На этюдах” (спр. 80) – картон, 
олія (1910). Серед графічних творів – зарисовки та начерки краєвидів, 
людей і тварин (23 док. за 1907–1909) (спр. 81), начерки оголених жі-
ночих і чоловічих натур (36 док. за 1909–1911) (спр. 82, 83), ескіз і 
начерк портретів, ймовірно, Д. П. Гордєєва (1910-ті?) (спр. 84), ескізи 
декорацій (6 док. за 1910-ті?) (спр. 85).

До біографічних документів Є. А. Агафонова увійшли: учнівський 
квиток на відвідування класів Вищого художнього училища при Імпе-
раторській академії мистецтв (1904–1905) (спр. 91), рахунок за викорис-
тані матеріали та виконану роботу в театрі Харківського технологічно-
го інституту (16 грудня 1909) (спр. 92).

Відомості про Є. А. Ага фонова репрезентують у фонді й докумен-
ти Л. Б. Гатової: стаття “Памяти художника Агафонова Е. А. К деся-
тилетию со дня смерти” (1964) 
(спр. 93) та лист за зверненням 
“Марк Ефимович” про худож-
ника (9 жовтня 1965) (спр. 94). 
Також уміщена стаття невста-
новленого автора “Російський 
художник знайшов своє щастя, 
малюючи грецькі ікони і веду-
чи спартанський спосіб життя в 
Саузбері” (1948) (спр. 93).

Завершують блок копії 
світлин Є. А. Агафонова: інди-
відуальна фотографія худож-
ника за роботою в майстерні 
(Нью-Йорк, 1931) (спр. 95) та 

Є. А. Агафонов.
“Натюрморт с пучком редиски”, 1910.
ЦДАМЛМ України, ф. 553, оп. 1, 

од. зб. 79.
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в групі з подружжям Коньонкових (Нью-
Йорк, 1930-ті?) (спр. 96); фотографія ко-
лишнього будинку матері Є. А. Агафоно-
ва, в якому знаходилася майстерня-студія 
“Блакитна лілія” (Харків, [вул. Чернишев-
ська, буд. 33], 1961) (спр. 97).

Більшість художніх робіт Є. А. Ага-
фонова, що зберігалися в Харківсько-
му художньому музеї, загинули під час 
Другої світової війни, залишилися тільки 
окремі рисунки і театральні ескізи. Тож 
матеріали, зібрані й збережені П. Ф. Обо-
ленцевим, є важливим і цінним джерелом 
з історії українського мистецтва. Ось що 
писав із цього приводу в одному зі сво-
їх листів до П. Ф. Оболенцева художник 
В. Д. Єрмілов: “То, что Вы храните па-
мять об Е. А. Агафонове, художнике ко-
торый был из талантливых и глубокооба-

ятельных художников нашего времени. Это делает Вам большую честь. 
Надеюсь, что он войдет в историю украинского искусства, как крупная 
величина, которая заслужила должного внимания”10.

Наступний блок присвячений Д. П. Гордєєву. Тут представлені твор-
чі та біографічні документи вченого. Серед творчих – каталог живопис-
них робіт художника Д. І. Безперчого “Материалы для художественной 
летописи г. Харькова” (брошура, 1914) (спр. 98), трафарет напису на 

власному будинку (спр. 99), фоторепро-
дукції графічних творів митця (1910-ті) 
(спр. 100), спогади про студію “Блакитна 
лілія”, записані О. Ф. Буренковою зі слів 
Д. П. Гордєєва (1965) (спр. 101).

Біографічні документи Д. П. Гор-
дєєва представлені листом Тбіліського 
відділення Товариства з розповсюдження 
політичних і наукових знань до Д. П. Гор-
дєєва про погашення членської заборгова-
ності (1958) (спр. 102), талон путівки СА 
СРСР у будинок відпочинку “Архфонд”, 
виданий художнику 1962 р. (спр. 103).

Доповнюють портрет Д. П. Гордєєва 
фотографії: оригінали та копії індивіду-
альних світлин мистецтвознавця (2 док. за 
1908–1912, 1959) (спр. 104), з дружиною 
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Д. П. Гордєєв. 1959.
ЦДАМЛМ України, ф. 553, 
оп. 1, од. зб. 104, арк. 2.

Є. А. Агафонов.
Ескіз афіші театру 

“Голубой глаз”, 1911.
ЦДАМЛМ України, ф. 553, 
оп. 1, од. зб. 82, арк. 18 зв.
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Н. М. Васильєвою (до 1933) (спр. 105); фотографії дружини і батьків 
(3 док. за 1919–1922) (спр. 106); фотографії культових споруд і фоторе-
продукції живописних творів різних художників, зібрані Д. П. Гордєє-
вим (11 док. за 1915, б/д) (спр. 108, 109).

Один із засновників і керівник студії “Будяк” К. А. Сторожниченко 
(1892–1942) представлений у фонді власними етюдами та ескізами пор-
третів, пейзажами, жанровими малюнками, начерками оголених натур. 
Всього 13 док. за 1908–1910-ті рр. (спр. 121–123).

Популяризації та декларації творчих новацій в українському мис-
тецтві початку ХХ ст. активно сприяють документи й маловідомих ху-
дожників.

Так, заслуговують на увагу документи Ф. І. Надєждіна (?–?). Ось 
як окреслює його біографію П. Ф. Оболенцев: “По профессии моряк – 
капитан дальнего плавания. Плавал преимущественно в южных морях. 
Посещал Индию, Китай, Японию. Примерно через каждые два года его 
корабль возвращался в Одессу и Ф. И. Надеждин приезжал в Харьков 
к родным. Во время пребывания в Харькове посещал студию Е. А. Ага-
фонова “Голубую Лилию”. Увлекался гравированием, преимуществен-
но на линолиуме. Сюжеты гравюр, очевидно, навеяны искусством эк-
зотических стран.”11. 

У фонді зберігаються 
110 гравюр Ф. І. Надєждіна, 
2 етюди (полотно, картон, 
олія, гуаш, пастель), 4 ес-
кізи (папір, гуаш) за 1912–
1916 рр. (спр. 110–118).

Варто також відзна-
чити і роботи художника 
С. Щербакова (?–?): офорт 
для безпрограшної лоте-
реї, що проводилася в сту-
дії “Будяк” (4 варіанти за 
1913–1914) (спр. 124), ес-
кізи гравюр, обкладинка та 
[декоративні заставки для 
оформлення книг?] (8 док. 
за 1910-ті) (спр. 125).

Творчість В. І. Пичети 
(1889–?) у фонді висвітлю-
ють пейзажний етюд – кар-
тон, олія (1907) (спр. 119) 
та ескіз гравюри (1911) 
(спр. 120).
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Ф. І. Надєждін.
Гравюра, 1912–1913.

ЦДАМЛМ України, ф. 553, оп. 1, 
од. зб. 113, арк. 8.
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Окремий блок складають етю-
ди художників О. В’юнченка, [М.?] 
Головашова, [Й.?] Запорожця, 
О. О. Рибникова, О. Чирикової; ес-
кізи, начерки та рисунки П. Глад-
кова, О. М. Грота, Н. І. Кравцової, 
М. В. Лібакова, В. Талієва та ін-
ших художників за 1906–1914 рр. 
(спр. 126–141).

Наступним блоком у джере-
лах, зібраних П. Ф. Оболенцевим, 
виступають документи харків-
ських художніх об’єднань: студій 
“Блакитна лілія”, “Будяк”, “На-
кось-викусь” та Товариства хар-
ківських художників.

Серед документів студії “Бла-
китна лілія” – зошит невстановле-
ного власника з начерками, ескіза-
ми та замітками (спр. 142); рукопис 
“Кодекс чаепития” із записами про 
осіб, які приймали участь у чайних 

церемоніях студії, про їхні внески та витрати (спр. 143); жартівливий 
акт усиновлення натурниці “Lida” (спр. 144); бланк запродажного за-
пису на земельну ділянку в селищі “Григоровский сосновый бор” на 
Харківщині (спр. 146).

Окремо варто відзначити спільне самодіяльне видання студії – лі-
тературно-художній альманах “Голубая Лилия” (спр. 145). Складається 
він із поетичних і прозових творів її членів. Обкладинка виконана за 
рисунком Б. П. Гордєєва, гравюри всередині – М. М. Синякової-Уре-
чиної. Хронологічні рамки документів студії охоплюють 1907–1914 рр.

Серед документів студії “Будяк” за 1913–1914 рр. – книга реєстра-
ції відвідувачів (спр. 147), листки із записами фінансових надходжень 
і витрат (спр. 148), фрагмент плаката з підписами відвідувачів занять 
(спр. 149), лотерейні квитки (спр. 150), лист М. [Й.] Недашківського 
студійцям (спр. 151).  

Діяльність студії “Накось-викусь” представлена у фонді оголошен-
ням про її закриття: “Футуристы, сегодня последний день”. Звертає увагу 
напис на звороті: “Нас обвиняли в том, что мы лазали за [?]. Да, сегодня 
мы дъйствительно лазали за стаканами. [Выкусь]” (спр. 152). Документ 
датований серпнем 1914 р. За твердженням П. Ф. Оболенцева, студія 
представляла собою групу футуристів “отделившегося левого крыла 
студии “Будяк” и организовавших собственную студию”12. 18 грудня 
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1969 р. у листі до В. А. Афана сьєва 
П. Ф. Оболенцев згадує: “Учреди-
телями (члены-сосьетеры) были 
Василий Васильевич Третьяков – 
художник и поэт, Павел Григорье-
вич Коротов – поэт и художник, 
Константин Николаевич Прокопо-
вич – поэт, и я, Оболенцев П. Ф. – 
художник, музыкант и искатель 
новых социальных отношений. […] 
Мне кажется, что всерьез прини-
мать эту студию не следует. Во 
всем этом было … больше юношес-
кого желания пофрондировать, чем 
серьезного увлечения футуризмом. 
Была, конечно, неудовлетворен-
ность настоящим, жажда перемен и 
чего-то нового, необычайного. Сту-
дия просуществовала около года. 
Закрылась в связи с призывами в 
армию”13.

Серед документальної спадщини Товариства харківських художни-
ків – звіт про діяльність за 1910 р. та бланк заяви на вступ (спр. 153).

Остання група цього фонду – зображувальні документи: фотогра-
фія П. Ф. Оболенцева (1970) (спр. 155) та фоторепродукції його портре-
тів, роботи художників Є. А. Агафонова та М. М. Синякової-Уречиної 
(4 док. за 1910–1911) (спр. 154).

Огляд лише невеликої частки документів з історії українського сту-
дійного руху, які зберігаються в ЦДАМЛМ України, переконує: перед 
дослідниками велике поле діяльності, багато потенційних можливостей 
для систематизації та аналізу історії українського модерну в образот-
ворчому мистецтві.

 1 Кишкурно Е. П. Студийное движение в Харькове в конце XIX–начале 
ХХ века//Вісник Харківської держ. академії дизайну і мистецтв. 2011. № 3. 
С. 109.

 2 Там само.
 3 Савицька Л. Л. Мистецтво Харкова в перспективі ХХ століття/Харків-

ський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Електрон. аналог друк. 
вид.: URL: modern-museum.org.ua/shared/fi les/MarketHarkov6-27.pdf (дата звер-
нення: 20. 11. 2017).

 4 ЦДАМЛМ України (Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України). Облікова справа фонду № 553. Арк. 1а.
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 5 Там само. Оп. 1. Од. зб. 12. Арк. 1, 2.
 6 Там само. Од. зб. 6. Арк. 1.
 7 Там само. Арк. 1а.
 8 Пивненко А. С. Художественная жизнь города Харькова второй поло-

вины ХІХ – начала ХХ века (до 1917 года): автореф. дис. … канд. искусство-
ведения: 17. 00. 04. “Изобразительное искусство”/Пивненко Алла Степановна. 
Москва, 1994. 24 с.

 9 ЦДАМЛМ України. Ф. 553. Оп. 1. Од. зб. 6.
10 Там само. Од. зб. 50. Арк. 13.
11 Там само. Од. зб. 113. Арк. 1.
12 Там само. Од. зб. 5. Арк. 10.
13 Там само. Од. зб. 6. Арк. 25.

Activities of Ukrainian art studios of the late 19th – early 20th century and 
during the period of their formation and development, have played an important 
role in the cultural life of Ukraine. The importance of teachers’ and their students’ 
art spread overall the world. However, nowadays such phenomenon as “Studio 
movement” is not studied. The personal fond of Ukrainian art critic P. F. Obolentsev 
stored in the Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine 
needs special attention. Documents contain information about Kharkiv art studios 
“Blue Lily”, “Budyak”, “Nakos-vykus”, their founders and students. The author 
reviews documents of each fond structure group and gives facts of biography of P. 
F. Obolentsev, E. A. Agafonov, D. P. Gordeev, F. I. Nadezhdin.

Key words: art studio; art education; Studio movement; artistic life of Kharkiv; 
personal fond; documents.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 



145

УДК 930:070(477-25)“1905/1914”

О. В. ЛЕВЧУК*

ЕКОНОМІЧНІ РЕАЛІЇ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ 
У ПРЕСІ КИЄВА 1905–1914 РОКІВ

Проаналізовано інформативні можливості газетних видань м. Києва при 
вивченні питання фінансово-економічної складової повсякденного життя киян 
початку ХХ ст. Охарактеризовано джерельне значення матеріалів періодичної 
преси для вивчення попиту та пропозиції на київському ринку, купівельної 
спроможності пересічного містянина, засобів формування його смаків і по-
треб.

Ключові слова: преса Києва; історичне джерело; міське повсякдення; 
економіка.

Якісні зрушення в економічному секторі Києва на початку ХХ ст., 
будівництво нових промислових об’єктів, розширення кредитно-бан-
ківської системи та торговельної мережі помітно вплинули на повсяк-
денне життя міcького соціуму, що не могло пройти осторонь київських 
газет досліджуваного періоду. Відображаючи різні сторони життя гу-
бернського центру, періодика є важливим історичним джерелом при 
вивченні повсякдення киян 1905–1914 рр., у т. ч. і його фінансово-еко-
номічних реалій.

Пресознавчий напрям широко представлений у сучасній історіогра-
фії. Проблемам розвитку і функціонування періодичних видань Києва, 
аналізу газетних матеріалів як історичного джерела присвячені праці 
Т. Антонченко, А. Волобуєвої, Р. Гули, А. Кобинець, Н. Сидоренко, 
В. Георгієвської, Р. Загорулька1. Попри помітну зацікавленість дослід-
никами київською пресою 1905–1914 рр., значення публікацій як іс-
торичного джерела для вивчення економічної складової життя міста 
залишається сьогодні малодослідженою стороною питання.

Метою статті є висвітлення інформативної цінності київських газет 
1905–1914 рр. при вивченні матеріального становища містян, дослід-
женні попиту та пропозицій київського ринку.

Дані бібліографічних покажчиків засвідчують видавництво у Києві 
того часу близько 140 газетних видань різних напрямів та тематично-
го навантаження2, особливий дослідницький інтерес серед яких нале-
жить т. зв. “універсальній” пресі: газетам “Киевлянин” (1864–1919), 

* Левчук Олена Віталіївна – аспірантка 3-го року навчання кафедри ар-
хівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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“Киевская мысль” (1906–1918), “Последние новости” (1906–1919), 
“Киевские вести” (1907–1911) та періодиці рекламно-довідкового спря-
мування (“Квартироуказатель г. Киева” (1906), “Киевская торговая га-
зета” (1906), “Киевская биржа” (1897–1917) тощо).

Преса, покликана задовольняти інформаційні запити суспільства, 
перетворюється на основний засіб реклами товарів та послуг, форму-
вання смаків і потреб, висвітлює проблему етнічної, вікової та гендерної 
нерівності у питаннях працевлаштування, а переповнені оголошеннями 
рекламні відділи газет сприяють досліднику у визначенні рівня задово-
леності працівників різних галузей заробітною платою у відповідності 
до вартості розваг, транспортних і рекреаційних послуг, прейскуранта 
цін на оренду житла, страхування, одяг, ліки, продукти харчування.

Рекламні оголошення, хаотично вміщені серед основних матеріа-
лів газет, рідше – розташовані відповідно до зазначених рубрик, доз-
воляють прослідкувати не лише модні тенденції у манері одягатися, 
відпочивати, облаштовувати житло тощо, а й визначити вплив на ос-
танні конкретної історичної ситуації, панівної ідеології, рівня розвитку 
промисловості та торгівлі. Численними були рекламні публікації про 
оренду помешкання, повідомлення про загублене та знахідки. Тради-
ційною для більшості видань на початку ХХ ст. стала рубрика пошуку 
й посередництва праці та шпальта “Лікарі і лікарні”, де свої послуги 
пропонували, в основному, стоматологи, акушери та лікарі-венерологи.

Вже з кінця ХІХ ст. рекламні розділи більшості київських газет 
своїм обсягом зрівнялися з основною інформаційною частиною, а в 
окремих номерах навіть перевищили площу друку останньої. Інфор-
муючи про аукціони, ціни на основні продукти, речі домашнього вжит-
ку та предмети розкоші, диктуючи модні тенденції одягу, газетна рек-
лама впливала на смаки й уподобання різних соціальних прошарків. 
Ця рек лама є важливим історичним джерелом при вивченні фінансово- 
економічної складової міського повсякдення.

За газетними публікаціями можна відтворити мережу т. зв. “мод-
них домів” та інших, розрекламованих пресою, торговельних закладів 
Києва. Дані газетних матеріалів засвідчують, що найбільша кількість 
фешенебельних магазинів зосереджувалася на Хрещатику та Подолі, 
а перше місце за частотою згадуваності у київських засобах масової ін-
формації посідали торгові дома І. Ходорковського (вул. Хрещатик, 50), 
К. Людмера (вул. Хрещатик, 31), “Г. Грабський і Ко” (вул. Хреща-
тик, 10), “Котляров і Чорноголовін” (вул. Хрещатик, 36), “Суконно-ма-
нуфактурний і модно-галантерейний магазин “КАРНО”” (Думська пло-
ща, 3), “Модно-галантерейний магазин Г. Дечко” (вул. Хрещатик, 41), 
а також “Магазин та майстерня всіляких хутрових товарів П. Добрецо-
ва” (вул. Михайлівська, 11). Часто в рекламних оголошеннях, поряд з 
адресою власного закладу, власником зазначалися в якості орієнтиру 

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 



147

інші торговельні осередки у формі “поряд з магазином хутра”3 (без 
уточнення адреси), “поряд з аптекою Марцинчика”4 тощо. Такий фор-
мат рекламного тексту дозволяє стверджувати, що окремі заклади місь-
кого ринку товарів та послуг були добре знайомі киянам.

Рекламуючи переваги та якість своєї продукції, власники доволі 
рідко зазначали прейскурант цін. З огляду на цей факт, особливий ін-
терес для дослідника становлять матеріали, які відображають акційні 
пропозиції торговельних закладів, включаючи, як правило, знижену 
вартість речі та відсоток знижки, що дозволяє вирахувати її початко-
ву ціну. Чітко виділеними заголовками таких газетних оголошень були 
заманливі заклики: “Розпродаж!”5, “Не пропустіть!”6, “Ліквідується зі 
знижкою до 50%!”7, “Сьогодні третій день великого розпродажу!”8, що 
не могло пройти повз увагу читача.

Аналіз публікацій засвідчує популярність серед киян іноземної 
продукції, головним чином одягу, тканин, посуду, косметичних засобів 
та предметів інтер’єру, але дозволити собі придбання товарів більшості 
закордонних брендів могли тільки заможні містяни. Іконою моди про-
довжував залишатися Париж. Французьке традиційно у масовій свідо-
мості було тотожним модному: газетна хроніка ілюструє масовий ажіо-
таж на відвідання французьких театральних вистав та синематографу, 
констатує великі прибутки з гастролей паризьких артистів та виставок 
картин9. “Модні дома” тканин і жіночого одягу іноземного крою розмі-
щувалися в центрі міста і були розрекламовані місцевою пресою. 

Однак, не можна не враховувати той факт, що рушійною силою 
розвитку газетної реклами були саме великі торговельні фірми, розва-
жальні заклади і підприємства. Ремісники та дрібні торговці не могли 
собі дозволити витрати на постійну рекламу в газеті, що для дослід-
ника створює певні труднощі цілісного відтворення київського ринку.

На відміну від рекламних оголошень, де головна увага приділя-
лася роздрібній торгівлі і ринку послуг, інформація традиційних для 
більшості газет рубрик “Хроніка”, “Внутрішні новини”, “Київська бір-
жа” та “Петербурзька біржа” ілюструють стан різних галузей міської 
промисловості, відображають потужності промислових об’єктів Києва, 
масштаби їх виробництва та кількість працюючих, дозволяють просте-
жити різновиди і загальний стан міської торгівлі, купівельну спромож-
ність киян тощо.

Виокремлені та тематично згруповані публікації київської преси 
1905–1914 рр. дозволяють констатувати важливу роль в економічному 
житті міста металообробної галузі, промислових об’єктів з перероб-
лення продуктів сільського господарства, особливо цукрових заводів. 
Першість за частотою згадуваності в київських газетах досліджувано-
го періоду тримали Машинобудівний завод акціонерного товариства 
“Гретер і Криванек” (працювало близько 900 чол.), підконтрольний 
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артилерійському відомству завод “Арсенал” (більше 800 прац.), а та-
кож – Головні залізничні майстерні Південно-Західної залізниці (понад 
2500 робітн.). Київська преса зафіксувала активну економічну діяль-
ність парового млина “Л. Бродський”, кондитерського центру “Вален-
тин Єфимов”, тютюнових фабрик “С. Коген” та “Брати Коген”, які не 
лише надавали численні робочі місця і були добре знані на київському 
ринку, але й виходили далеко за його межі, приносячи власникам ко-
лосальні прибутки. 

Матеріали преси свідчать про активний розвиток торговельно-еко-
номічної сфери. Лише протягом 1912 р. Київська міська управа видала 
понад 8 тис. свідоцтв на право займатися торгівлею та більше 1,5 тис. 
промислових свідоцтв10. За публікаціями можна прослідкувати особли-
вості торгівлі на 9 київських ринках, у фірмових магазинах, “модних 
домах”, павільйонах і навіть дрібних лавках. Аналіз газетних матеріалів 
показує популярність серед місцевого населення Сінного, Єврейського 
та Галицького базарів, водночас відзначаючи жахливий антисанітарний 
стан останніх. Окрім постійного смороду, рою мух, сміттєзвалищ поб-
лизу торгових місць і численних фактів дрібних крадіжок, київські ко-
респонденти зафіксували систематичні випадки незаконної торгівлі на 
ринкових площах алкогольною продукцією, азартні ігри та виявлення 
санітарною службою зіпсованих товарів. Прикладом цього може слугу-
вати хронікальна замітка під назвою “Жахливі ковбаси”, опублікована 
в № 498 газети “Южная копейка” за 10 травня 1912 р., де зазначалося: 
“Міський санітарний лікар В. Воскресенський провів огляд ковбасних 
виробів Коншевича на Житньому базарі і виявив виставлені для про-
дажу затухлі ковбаси, всі покриті слизом, з противним запахом і зроб-
лені з абсолютно непридатного м’яса. Таких ковбас виявилось більше 
пуда”11. На завершення кореспондент додає, що “всі ковбаси знищені і 
складений протокол”12. Поряд із цим, варто відмітити, що преса інфор-
мує і про випадки прикриття поліцією торговців за окрему винагороду.

Значна увага на сторінках газет різного тематичного спрямування 
приділялася викриттю фактів підпільної торгівлі, поширенню в Києві 
фальшивих банкнот, квитків та юридичних документів, що дозволяє 
говорити про гостроту проблеми спекулятивних торгово-економічних 
операцій у місті як на адміністративному, так і на побутовому рівні. 
Так № 24 газети “Маяк” за 24 червня 1913 р. повідомляв, що у Києві 
“в будинку № 14 на В. Підвальній вул. викрита ціла фабрика фаль-
шивих грошей, які розходились, головним чином, по міських ринках, 
селах у Васильківському і Київському повітах”13. Однак, повідомляючи 
факт викриття масштабного економічного обману населення, видання 
не інформувало читача про вигляд банкнот та ознаки, за якими можна 
було виявити підробку, не оприлюднювало імена осіб, причетних до 
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карбування фальшивих грошей та шляхи поширення банкнот, що зму-
шує дослідника звертатися до альтернативних джерел інформації для 
більш глибокого дослідження цієї сторони проблеми. Поряд із цим у 
київській пресі систематично з’являлися матеріали про тіньову торго-
вельно-економічну діяльність.

Поширеним явищем міської періодики є виділення в рекламних 
публікаціях жирним шрифтом реплік на зразок “Остерігайтеся підро-
бок!”14, “Продаються безцінні підробки!”15, “Просимо звертати увагу на 
зображений тут ярлик!”16 тощо. Аналіз газетних текстів наштовхує на 
висновок, що підроблялася, головним чином, продукція відомих торго-
вих марок та їхні логотипи: на упаковках швейних машинок “Singer”, 
коньяків “Шустов”, закордонних косметичних засобів, алкогольних ви-
робів,  продуктів харчування, а інколи навіть медикаментів17.

Застосування у вивченні преси загальнонаукових методів аналізу та 
синтезу, а також порівняльного методу, дозволяють визначити рівень 
купівельної спроможності пересічного містянина шляхом зіставлення 
вартості товарів і послуг київського ринку з середніми місячними до-
ходами жителів міста. Спробуємо порівняти їхню вартість з місячними 
доходами киян та ринковими цінами: середня заробітна плата в Росій-
ській імперії 1910–1913 рр. становила 37,5 руб.18, найдешевша хлібина 
на київському ринку коштувала 5 коп., вершкове масло – 60 коп. за кі-
лограм, десяток яєць – 25 коп., пломбування зуба – 50 коп., ціна 1 пари 
штанів становила в середньому 1 руб., а оренда малогабаритного по-
мешкання 75–200 руб. річних19. Проїзд однією дільницею трамвайної 
мережі складав 5 коп. При безупинному курсуванні лінією пасажир 
отримував знижку – мінус 2 коп. за другу і кожну наступну дільницю. 
Існував також окремий пільговий тариф у розмірі 3 коп. для учнів, сту-
дентів, солдат та деяких інших категорій. Цікавим фактом залишається 
те, що вихованці приватних навчальних закладів до пільгової категорії 
не зараховувалися. У роз’ясненні правління міської дороги про учнів-
ські тарифи, опубліковані в № 256 газети “Киевлянин” за 16 вересня 
1906 р., як відповідь на звернення директора приватної гімназії Києва, 
зазначалося, що “в п. 9 Договору міста з правлінням дороги, складеним 
в серпні 1889 р., абсолютно конкретно і ясно перераховані навчаль-
ні заклади, на які поширюється пільга: державні, міські, громадські і 
благодійні установи […] гімназія ж В. М. Петра є приватним учбовим 
закладом”20. Поряд із цим, окремі публікації дозволяють відстежити 
заробітну платню киян різних сфер зайнятості: лікарів, учителів, ре-
місників і т. д. (таких матеріалів значно менше), а традиційні відомості 
преси про ринкові ціни дають змогу прослідкувати найменші зміни у 
вартості товарів першої необхідності. Газетна статистика показує, що 
середній місячний дохід жителя Києва на початку ХХ  ст. важко назва-
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ти відповідним фінансово-економічним реаліям часу – лише за оренду 
житла робітникові доводилося віддавати практично половину зарплати.

Зустрічаються на сторінках київських газет і відомості про дер-
жавне регулювання цін на окрему продукцію споживчого кошика. 
Особливий інтерес становлять матеріали про систематичне підвищен-
ня імперською адміністрацією розцінок на спиртні напої, які не лише 
проливають світло на фінансово-економічний вимір повсякдення, а й 
є важливим історичним джерелом у вивченні соціальних аномалій 
краю. Так, восени 1908 р. кореспондент видання “Газета” повідомляє, 
що “боротьба зі зростаючим народним п’янством визнається питанням 
державного значення”21 і, згідно із розпорядження міністра фінансів, 
з 1 жовтня цього ж року вводилася нова розцінка на алкоголь у посуді 
всіх розмірів. За цією розцінкою “звичайне вино в 400 буде продава-
тися по 8 руб. 40 коп. за відро (збільшена ціна на 5%), спирт в 570 – 
по 11 руб. 97 коп. за відро, спирт в 950 – по 19 руб. 95 коп. і столове 
вино – по 12 руб. за відро)”22, – додає автор газетного повідомлення, 
зазначаючи при цьому, що “зі зміною цін управляючим акцизними збо-
рами зроблено розпорядження про заміну на посуді етикетів”23. Поряд 
із цим, місцева преса фіксує породження нової проблеми: помітно зро-
стає на сторінках газет кількість новин про викриття  київською по-
ліцією дрібних центрів незаконного збуту алкогольної продукції. Як 
свідчать дописувачі міських засобів масової інформації, підпільно про-
давали спиртне, як правило горілку, окремі орендатори квартир, приїж-
джі селяни, власники продуктових лавок тощо.

Помітне місце на сторінках київських газет 1905–1914 рр. відво-
дилося кредитно-банківській системі міста, провідну роль у якій, за 
свідченнями місцевих кореспондентів, займали філії столичних бан-
ків. Матеріали преси підтверджують висновки багатьох києвознавців 
про лідерство на фінансовому ринку губернського центру відділення 
Державного банку, баланс якого станом на 1 січня 1906 р. становив 
близько 47 млн руб.24 Окрім 3 державних банків (Державного, Дворян-
ського і Селянського), періодикою Києва представлені відомості про 
функціонування у місті 9 комерційних та 3 акціонерних установ дов-
гострокового кредиту, 9 товариств взаємного кредиту, а також 8 при-
ватних банкірських контор, розрахованих, головним чином, на спів-
працю з власниками великих промислових об’єктів. Першість у стрічці 
газетних новин тримали Міське кредитне товариство, Купецьке това-
риство взаємодопомоги, Промислове товариство взаємного кредиту та 
Державний банк. Дрібні грошові операції, що мали місце у міському 
повсякденні, здійснювалися розлогою мережею київських ломбардів. 
Матеріали преси дозволяють прослідкувати процес створення і діяль-
ність останніх, визначити райони розташування ломбардів та пропоно-
вані ними послуги. 
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Отже, аналіз інформативного потенціалу київських газет 1905–
1914 рр. дозволяє стверджувати про важливе джерельне значення ос-
танніх для вивчення основних тенденцій економічної діяльності, що 
мали місце у повсякденному житті міста на початку ХХ ст. Поряд із 
цим, досліджуючи пресу як історичне джерело, не варто забувати, що 
газетні публікації були не лише засобом оперативного інформування 
населення, а й шляхом впливу на формування його смаків та потреб, 
і грань між одним та іншим дуже тонка.
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Д. В. РЕШЕТЧЕНКО*

ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
(за фондами ЦДАЗУ)

Досліджено джерелознавчий аспект висвітлення історії та діяльності Ор-
ганізації українських націоналістів та її вплив на громадсько-політичне життя 
української діаспори в світі за фондами Центрального державного архіву за-
рубіжної україніки.

Ключові слова: Організація українських націоналістів; Провід україн-
ських націоналістів; Великий збір українських націоналістів; Центральний 
державний архів зарубіжної україніки.

Напевне ні один український громадсько-політичний рух не викли-
кає стільки дискусій і суперечок, як Організація українських націона-
лістів (ОУН). Проте більшість українців лиш побіжно ознайомлена з її 
історією, програмою та діяльністю. Це саме стосується й діячів органі-
зації, крім декількох найбільш відомих особистостей, які, як-то кажуть, 
“на слуху”.

Історіографія цієї теми досить широка. ОУН видала велику кіль-
кість збірників статей та документів щодо відзначення лідерів та річ-
ниць1. Значну кількість праць видали ідеологи ОУН (б) П. Мірчук2 та 
ОУН (м) З. Книш (Б. Михайлюк)3. Також є багато праць провідників 
ОУН(м) А. Мельника, Д. Квітковського, ОУН(з) Л. Ребета та багатьох 
інших4. У своїх працях складні відносини між “крилами ОУН” описали 
сучасники тих подій, наприклад, Т. Бульба-Боровець5 чи В. Маруняк6. 
Багато досліджень й з найбільш суперечливого періоду: нацистської 
окупації України7.

В наш час ідеологію ОУН дослідив Г. Касьянов8. Фундація імені 
Олега Ольжича (Україна) видала ряд документальних збірників з істо-
рії ОУН9. Серед узагальнюючих праць варто виділити роботу “Органі-
зація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Істо-
ричні нариси” під редакцією С. Кульчицького10 та інші роботи.

Вивчення цієї, без сумніву, однієї з визначальних для України 
органі зації, розвінчування міфів навколо неї, є надзвичайно важливим 
для сучасних дослідників. Однією з причин надмірного викривлення 
історії організації є розпорошеність її архівів, що ускладнює роботу з 
першоджерелами. Це дослідження ґрунтується на декількох надзвичай-

* Решетченко Дмитро Володимирович – кандидат історичних наук, на-
чальник відділу формування НАФ Центрального державного архіву зарубіж-
ної україніки.
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но цікавих добірках документів ОУН та організацій, тісно з нею пов’я-
заних, що надійшли за останні роки до Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), які стануть в нагоді дослідникам ОУН.

ОУН – громадсько-політична організація, створена 3 лютого 1929 р. 
із метою встановлення Української соборної самостійної держави, її 
збереження та розвитку. ОУН виникла внаслідок об’єднання Україн-
ської військової організації (УВО) та студентських націоналістичних 
спілок: Групи української національної молоді; Легії українських наці-
оналістів та Союзу української націоналістичної молоді.

Головним органом став Великий збір українських націоналістів 
(ВЗУН), а між його скликаннями – Провід українських націоналіс-
тів (ПУН). На І-му ВЗУН (28 січня – 3 лютого 1929 р.) було обрано 
І-й ПУН (Є. Коновалець – голова та члени: Д. Андрієвський, Ю. Вас-
сиян, Д. Демчук, М. Капустянський, П. Кожевників, Л. Костарів, 
В. Мартинець і М. Сціборський). Обрані також головний суддя Я. Дуб 
та контролер Я. Моралевич. Свої засідання ПУН проводив у містах: 
Женеві (1929–1936 рр.), Римі (1950 р.), Берліні (1940–1945 рр.), Люк-
сембурзі (1945–1964 рр.) та Парижі (з 1965 р.)11. 

Головною метою ОУН було встановлення незалежної соборної на-
ціональної держави на всій українській етнічній території. Ця мета мала 
бути досягнута через національну революцію та встановлення диктату-
ри. Економіка держави планувалася як поєднання приватної, націона-
лізованої та кооперативної форм власності. ОУН відкидала будь-який 
партійний чи класовий поділ та позиціонувала себе як домінуючу силу 
українського суспільного життя як удома, так і за кордоном.
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І-й Великий збір ОУН (1929 р.).
Фото з колекції П. Дорожинського, ЦДАЗУ.
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Спектр документів із діяльності ОУН у ЦДАЗУ доволі широкий. 
Представлені установчі документи (статут, програма, постанови, ре-
золюції, засади ВЗУН), документи з основної діяльності (протоколи 
засідань, настанови, інструкції, правильники, звернення, заклики, ко-
мунікати, інформації; заяви, акти, службові листи тощо ОУН-ПУН, 
їхніх “тернових” представництв та референту). Значну частину фонду 
становить листування з “терновими” осередками та членами ОУН із 
різних питань, з націоналістичними органами та організаціями (Дер-
жавний центр Української Народної Республіки (ДЦ УНР), Світо-
вий Конґрес Українців (СКВУ), Організація державного відродження 
Украї ни (ОДВУ), Український конгресовий комітет Америки (УККА) 
та ін.), у роботі яких брали участь члени ОУН або з якими вони співп-
рацювали; листування з питань підготовки та друку різних статей, 
повідомлень, видань. Також у фондах ЦДАЗУ відклалося листування 
з різними особами щодо ситуації на українських землях і становища 
української діаспори тощо.

Відомості щодо діяльності з поширення інформації про ОУН та на-
ціонально-визвольні змагання збереглися у документах за 1927–2000 рр. 
Серед них: статті, повідомлення, виступи, спогади тощо про міжнарод-
ні події та становище українців у світі; діяльність націоналістичного 
руху в світі; видатних діячів націоналістичного руху; відзначення подій 
1917–1921 рр.; 50-ліття “Буковинського куреня” та діяльність УПА; ви-
дання про історію і діяльність ОУН та ідеологічні основи націоналізму; 
тези до дискусій щодо ідеології та організації ОУН.

Серед установчих документів, що зберігаються у ЦДАЗУ, варто 
відмітити “Засади ОУН”, оголошені на І-му ВЗУН, в яких викладено 
ідеологію ОУН (світоглядні засади, державний лад, засади для зброй-
них сил, внутрішньої та зовнішньої політики, духовне життя та його 
організація, релігія та церква, соціальна політика, організація охоро-
ни праці та соцзабезпечення, охорона здоров’я, народне господарство 
(аграрний сектор і промислова політика, реміснича практика, торго-
вельна і фінансова політика)12.

Сталінський режим був стурбований наростанням активності ОУН 
і організував у 1938 р. убивство лідера організації Є. Коновальця в 
м. Роттердамі. Смерть провідника викрила фундаментальні розбіжнос-
ті між членами ОУН у Західній Україні та членами ПУН, які жили за 
кордоном. Місцеві кадри прагнули відстоювати авторитарні ідеї та ме-
тоди під сильним впливом ідей Д. Донцова. Старші провідники ОУН, 
хоча і не цуралися терору, були більш поміркованими. У той же час 
А. Мельник виступав категорично проти терору щодо українців, на що 
не погоджувалися представники радикального крила13.

Після загибелі Є. Коновальця ПУН очолив полковник А. Мельник. 
27 серпня 1938 р. у м. Римі відбувся ІІ-й ВЗУН, який офіційно затвер-
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див його на посаді Голови ПУН і надав йому титул “вождя”, прого-
лосивши відповідальним лише “перед Богом, нацією і своїм власним 
сумлінням”14. На цьому з’їзді ухвалювали розроблений Є. Коновальцем 
наприкінці 1937 р. план реорганізації ПУН, оголошений в комунікатах 
у листопаді 1937 р. та січні 1938 р.15. 

Причину розколу ОУН в 1940-х роках “мельниківці” пояснювали 
особистими амбіціями “бандерівців” та прагненням до влади всередині 
ОУН. “Бандерівці” ж у свою чергу звинувачували “мельниківців” у ко-
лабораційній співпраці з гітлерівською Німеччиною. Адже на офіційну 
риторику А. Мельника впливав його домашній арешт у м. Берліні до 
січня 1944 р. Лише коли разом з іншими заарештованими головними 
діячами ОУН його відправили у концентраційний табір Заксенгаузен, 
він зміг відкрито висловлювати свою думку. 

У фондах ЦДАЗУ є значна кількість документів, які висвітлюють 
події навколо цього розколу ОУН та аргументи сторін. Це – статті, 
комунікати, листи, звернення, що знаходяться у фонді № 5916. Значна 
кількість таких документів є й у колекції документів П. Дорожинсько-
го, що надійшли до архіву у 2016 р. і знаходяться на стадії науково-тех-
нічного опрацювання.

Боротьба всередині ОУН була, без сумніву, трагедією для україн-
ського-національно-визвольного руху того часу. За джерелами ПУН, 
ініціаторами розколу стали Р. Ярий та В. Стахів17. Перший довгий час 
хотів бути членом ПУН, але його кандидатуру відхиляли через освіт-
ній ценз (перевага надавалася кандидатам у члени ПУН, які захистили 
докторську дисертацію з наук, що сприяли б розвитку організації – 
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Голова ПУН (1929–1938) 
Є. Коновалець

Голова ПУН (1938–1964)
А. Мельник.
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філософії, юриспруденції чи економіки). Він підбурював молоді гарячі 
голови в місцевих осередках (С. Бандеру, Я. Стецька та ін.), які вважа-
ли методи боротьби ПУН занадто “м’якими”. 

Група молодих націоналістів на чолі з С. Бандерою, яка після оку-
пації Польщі Німеччиною повернулася з тюрем, домагалася від ПУН та 
його голови зміни тактики ОУН, а також усунення з ПУН кількох його 
членів (Я. Барановського, О. Сеника та С. Чучмана), які мали великий 
авторитет у “тернових”* осередках. Конфлікт набрав гострих форм і 
призвів до розколу. Прихильники С. Бандери в лютому 1940 р. утво-
рили “Революційний Провід ОУН” й взяли назву ОУН(б) (бандерівці), 
офіційно у документах називалися ОУН(сд) (самостійники-державники) 
або ОУН(р) (революційна). Члени цього крила ОУН стали називати себе 
“бандерівцями”, членів другого крила – “мельниківцями” або ОУН(м).

Фактично розкол зруйнував певну противагу в ОУН, яка діяла з 
початку утворення організації: на одній шальці терезів були молоді рі-
шучі рядові члени (“тіло організації”), а на іншій – досвідчені помірко-
вані авторитетні члени ПУН (“голова організації”). Р. Ярий, зрозумів-
ши, яку силу – ОУН (б) – він випустив з-під контролю ПУН і не зможе 
нею керувати, відійшов від громадсько-політичної роботи назавжди18. 

Першими жертвами стали найбільш впливові в “тернових” осе-
редках члени ПУН, адже їх авторитет ставив під сумнів вплив групи 
С. Бандери в Галичині. Проти Я. Барановського сфальсифікували лист 
про нібито зв’язок із польською розвідкою, щоправда партійний суд 
відкинув усі звинувачення проти нього, визнавши документи сфальси-
фікованими19. Я. Барановський важко переніс моральний тиск і виїхав 
до м. Кракова. У травні 1942 р. ПУН “на теренах” очолив О. Кандиба 
(Ольжич), який запросив Я. Барановського повернутися до політичної 
діяльності. Після приїзду до м. Львова 11 травня 1943 р. останнього за-
стрелили за нез’ясованих обставин. У ЦДАЗУ знаходиться на зберіган-
ня архів Я. Барановського, сформований його дружиною, який ввійде у 
колекцію документів П. Дорожинського.

Не менш трагічною є доля й інших авторитетних діячів – О. Сени-
ка-Грибівського та М. Сціборського, які у 1941 р. знаходилися у м. Жи-
томирі й готували ґрунт для “похідної групи ОУН”, що мала виголо-
сити створення Української держави у м. Києві після захоплення його 
німецькими військами. Вони були застрелені 30 серпня 1941 р. (за різ-
ними джерелами) членом ОУН(б) Кузієм з метою усунення конкурен-
тів за вплив на “тернові” осередки, або агентом НКВД К. Полуведьком 
з метою внесення ще більшого розбрату в ряди ОУН. 

Трагічно закінчилося й життя самого О. Кандиби (Ольжича). На по-
чатку радянсько-німецької війни він переїхав до м. Києва разом із “Бу-
ковинським куренем” і взяв участь у формуванні місцевої адміністра-

* “Тернові” осередки – від тернові (рідні) землі походження.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



158

ції та поліції. В 1941–1942 рр. він налагоджував тут підпільну мережу 
ОУН в Україні. У жовтні 1941 р. О. Кандиба став одним із організаторів 
Української Національної Ради у Києві. З початком гітлерівських репре-
сій проти українських націоналістів він переїхав до м. Львова. У травні 
1942 р. Почаївська конференція ОУН обрала О. Кандибу заступником 
голови ПУН та головою Проводу на українських землях. У січні 1944 р., 
після арешту А. Мельника, він перебрав посаду Голови ПУН та ОУН20.

25 травня 1944 р. О. Кандиба був заарештований у м. Львові за 
дивних обставин, а згодом, у червні ц. р., – закатований гестапівця-
ми. Щодо цих подій його син Олег говорив: “… якось магічно німці 
схопили батька у Львові. Гадаю, його хтось зрадив. Він був діючий 
голова проводу ОУН. Така людина мусила мати охоронців, та ще й 
в окупованому Львові, нашпигованому спецслужбами”21. Після смерті 
О. Кандиби вже ніхто з членів ПУН не міг конкурувати з бандерівцями 
за вплив на “тернові” осередки.

Повертаючись до подій кінця 1941 р., варто зазначити, що ОУН(м) 
вдалося відновити Українську національну Раду в м. Києві у жовтні 
1941 р. Вона створювалася переважно київською інтелігенцією за під-
тримки ОУН. При створені УНРади у Києві найактивнішу участь брали 
члени ОУН: О. Кандиба (Ольжич), який активно допомагав проведен-
ню установчих зборів УНРади й її діяльності, та О. Бойдуник, який 
виконував функції її секретаря. 

Більшість активних членів відновленої української влади швидко 
впали у немилість нацистських окупантів та були арештовані і розстрі-
ляні переважно у Бабиному Яру (проф. В. Багазій, ректор Київського 
політехнічного інституту Т. Чередниченко, інженери Сиченко і Рома-
нів (відомі тільки прізвища) та ін.). Більшість так і залишилися невідо-
мими. Деяким, як М. Величківському та О. Бойдунику, вдалося таємно 
залишити м. Київ22.

У фонді “Оргацізація українських націоналістів” відведено чимало 
уваги подіям 1941–1943 рр.: тут відклалися статті і документи “похід-
них груп”, “Буковинського куреня”, проголошеної Української націо-
нальної Ради у Києві та спогади учасників ОУН про перебіг Другої 
світової війни23.

Після війни ОУН розвивала консервативну корпоративну ідеоло-
гію. ІІІ-й ВЗУН 30 серпня 1947 р. обмежив посаду вождя, зробивши 
його відповідальним перед Збором, що мав скликатися кожні 3 роки, та 
запровадив у програму принципи рівності перед законом, незалежності 
суду, свободи совісті, слова, преси та політичної опозиції24. У ф. № 59 
зберігається програма ОУН, затверджена ІІІ ВЗУН25, а також резолюції, 
прийняті на цьому Зборі26. У цьому ж фонді представлені документи 
й інших ВЗУН: IV-го (1955 р.), V-го (1960 р.), VІ-го (1968 р.), ІХ-го 
(1996 р.) та Х-го (2000 р.)27.
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Суперечка між двома групами ОУН продовжувалася й після війни 
у Німеччині: вони боролися за домінуючий вплив у таборах переміще-
них осіб, еміграційній Українській Національній Раді та відновленому 
ДЦ УНР. У фонді ОУН зберігаються комунікати, обіжники і відозви28 

щодо створення ДЦ УНР та внутрішньопартійні події29.
ОУН(м) та її союзники здобули контроль над Радою УНР. Претен-

дуючи на авангардну роль у боротьбі проти російського імперіалізму, 
ОУН(р) намагалася стати домінуючою силою емігрантського життя і 
просувала ідею об’єднання навколо Української головної визвольної 
ради (УГВР), створеної в 1944 р., щоправда, без особливого успіху. 
Незважаючи на суперечки, що впливали на імідж обох гілок ОУН, їхні 
представники мали вирішальний вплив на еміграційну українську гро-
маду. Радянська пропаганда прагнула дискредитувати ОУН та ОУН(р), 
називаючи їх “нацистськими колаборантами” та “наймитами західних 
розвідувальних служб”. 

Якщо ОУН(м) вдавалося зберігати єдність своїх рядів, то в середо-
вищі ОУН(р) періодично виникали конфлікти, що призвели до розколу 
організації. У 1955 р. з неї вийшла група осіб на чолі з М. Матлою 
та Л. Ребетом, які утворили ОУН(з) (закордонну). Статут ОУН(з) від 
26 грудня 1955 р. зі змінами та доповненнями від 31 серпня 1958 р. 
та постанови VI конференції ОУН(з) (вересень 1969 р.) зберігаються у 
фонді “Організація українських націоналістів (ОУН)” у ЦДАЗУ30.

Останні були більш схильні до спільних дій з ОУН(м) і вже у 
1956 р. виступили з пропозицією щодо тісної співпраці31. ОУН також 

Світлина рідкісної спільної зустрічі на 20-й річниці смерті Є. Коновальця 
(м. Роттердам, 1958 р.). У першому ряду зліва направо: Р. Ільницький 

і Л. Ребет – ОУН(з), С. Ленкавський і С. Бандера – ОУН(б), А. Мельник 
і М. Капустянський – ОУН(м).

Фото з колекції П. Дорожинського, ЦДАЗУ.
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намагалася налагодити відносини і з ОУН(р) через спільну роботу у 
ДЦ УНР. Від ОУН(р) у цих перемовинах брав участь І. Дмитрів. Під 
час зустрічей присутні виробили “узгідненні принципи зовнішньої і 
внутрішньої політики”32. Проте багато представників ДЦ УНР висту-
пали проти такої співпраці, що призвело до кризи в екзильному уряді.

Після смерті С. Бандери у 1959 р. ОУН(р) очолювали С. Ленкав-
ський (до 1968 р.), Я. Стецько (1968–1986 рр.), В. Олеськів (1987–
1991 рр.), Я-ва Стецько (1991–2000 рр.), А. Гайдамаха (2000–2009 рр.), 
а з 2009 р. – С. Романів33.

Після смерті А. Мельника у 1964 р. ОУН(м) очолювали 
О. Штуль-Жданович (1964–1977 рр.), Д. Квітковський (1977–1979 рр.) 
та М. Плав’юк (1981–2012 рр.)34.

Керівну роль між з’їздами здійснював Провід ОУН. У ЦДАЗУ збе-
рігаються документи ПУН: протоколи засідань, настанови, інструкції, 
правильники, звернення, заклики, комунікати, інформації; заяви, акти, 
службові листи та ін.35.

У ф. № 59 зберігаються й документи структурних підрозділів ПУН: 
культурно-освітньої, внутрішньополітичної та зовнішньополітичної ре-
ферентури, а також референтури з фінансово-господарських питань36 
та роботи з молоддю37. Також у документах фонду є “Тимчасовий су-
довий правильник ОУН” 1948 р. та матеріали деяких судових справ38.

Широко представлені у документах фонду ОУН та споріднених ор-
ганізацій ідеологічно-просвітницькі, публіцистичні роботи, статті, до-
повіді тощо. Серед найцікавіших: інтерв’ю А. Мельника39, інформацій-
ні бюлетені, брошури та листки (для членів ОУН і ширшого загалу)40; 
видання ОУН: В. Сокирка “Щоб баламутство не ширилося” (з крити-
кою УНДС), М. Гаєвського “Ще раз про підвалини політичного консо-
лідаційного процесу”, “До дискусії про відношення до УРСР”41 тощо.

Суперництво між “мельниківцями” та “революційниками” три-
валий час розділяло й виснажувало сили еміграційних організації, до 
яких вони входили. З метою примирення націоналістичних угрупувань 
різних напрямів, СКВУ мав пожертвувати принципом більшості голо-
сів і ефективної процедури прийняття рішень.

У 1980-х роках ОУН(р) перебрала на себе контроль над УККА, 
який в той період перестав представляти українську громаду в цілому. 
На сьогодні сила та вплив ОУН і ОУН(р) занепадають внаслідок аси-
міляційного тиску та ідеологічних розходжень із західними лібераль-
но-демократичними цінностями.

Зі здобуттям Україною незалежності, ОУН почала переносити свої 
структури до м. Києва та відновлювати організаційну мережу по краї-
ні: ОУН – пiд своєю назвою “Організація Українських Націоналістів”, 
а ОУН(р) – “Конгресу Українських Націоналістів”. Було розроблено й 
нову програму ОУН (проект З. Городиського (Уманського) знаходить-
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ся у фонді ОУН)42. Частина старих членів ОУН(р), які діяли в Україні, 
не погодилися з лідерством представників діаспори i у 1993 р. утвори-
ли окрему політичну партію – “Організація українських націоналістів 
в Україні” (ОУН в У). ОУН розбудував автономні організації, такі як: 
Фундація імені Олега Ольжича, Бібліотека імені Олега Ольжича, Ви-
давництво імені Олени Теліги, Всеукраїнське жіноче товариство імені 
Олени Теліги, Об’єднання студіюючої молоді “Зарево” тощо та офіцій-
ний часопис – газета “Українське Слово”.

Активну роботу в Україні проводив М. Плав’юк, який суміщав по-
сади Президента УНР та Голови ПУН. За збереженим у документах 
ЦДАЗУ списком його зустрічей він лише протягом осені 1998 р. провів 
зустрічі та перемовини з 128 представниками урядових структур, ЗМІ, 
лідерами партій та організацій43. 

У фонді “Організація українських націоналістів” зосереджено вели-
ку кількість документів інформативного та аналітичного змісту, зокрема 
періодичні інформаційні листки та обіжники44, а також статті, доповіді, 
інформації щодо конкретних питань та подій. Серед згаданих вище до-
кументів варто виділити статі М. Плав’юка різного періоду: “Ми віримо 
у відпорність нашого народу” (1983 р.), “Діяльність і можливість коор-
динації українських націоналістичних суспільно-громадських формацій 
поза межами України”, “За правильну оцінку опозиційних рухів в Украї-
ні”, “Вклад Організації українських націоналістів в будівництво Карпат-
ської України”; його інтерв’ю газетам “Українське Слово”, “Свобода” 
тощо45; статті, повідомлення, виступи, спогади тощо про міжнародні по-
дії та становище українців в світі46; діяльність націоналістичного руху в 
світі; видатних діячів націоналістичного руху (А. Волошина, А. Гаєцько-
го, М. Капустянського, К. Мельника, М. Недужі, М. Плєвако, А. Серже-
нюк-Барановського, О. Теліги, М. Чирського та багатьох інших47). 

Збереглася також велика кількість документів про відзначення 
подій 1917–1921 рр., 50-ліття “Буковинського куреня” та діяльність 
УПА48; видання про історію і діяльність ОУН та ідеологічні основи на-
ціоналізму (Ю. Королів “Шлях нації”, В. Верига “Втрати ОУН в Дру-
гій світовій війні”, Д. Кардаш “Український націоналізм”, І. Лисяк-Руд-
ницький “Націоналізм”, В. Марко “Самостійницько-націоналістичні 
елементи в ідейному прямуванні та дії сучасної України”, П. Яровий 
“За що боремося” тощо)49. 

Серед документів є й матеріали різних конференцій та “круглих 
столів”, що їх проводила ОУН, а саме: статті відомих членів ОУН 
(М. Антоновича “Людина–Суспільство–Нація”, Б. Боцюрківа “Понят-
тя й суспільно-політична функція ідеології”, Я. Гайваса “Перспективи 
української визвольної боротьби й роля української спільноти в Північ-
ній Америці”, М. Плав’юка “Український націоналістичний рух як за-
сіб визвольної боротьби і його структуральна побудова у світлі сучас-
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ності”, Ю. Пундика “Сила і слабкість 
московського большевизму”)50; тези 
до дискусій, зауваги, статті: “Критичні 
зау важення про ПУН”, “Камо гряде-
ши?”, “Щодо осучаснення ідейного кре-
до ОУН” (до дискусії стосовно ідеології 
та організації ОУН)51.

Крім, власне, самого фонду ОУН, 
джерелами з вивчення історії органі-
зації є й інші документи ЦДАЗУ. Так, 
звернення, повідомлення ПУН, ОУН(м) 
до еміграції з організаційних питань 
зберігаються у ф. № 19 “Статути, звер-
нення, відозви українських громадських 
об’єднань на еміграції”52.

У ф. № 30 “Колекція докумен-
тів діячів української діаспори, зібра-
них Фундацією імені Олега Ольжича 

(Украї на)” є документи відомих діячів ОУН та матеріали про їхнє жит-
тя та діяльність. Серед них – документи Є. Коновальця, А. Мельника, 
Д. Квітковського, О. Штуль-Ждановича, О. Кандиби-Ольжича, М. Ка-
пустянського, З. Книша, Я. Гайваса та ін.53.

Значна кількість документів з діяльності ОУН знаходяться у ф. № 41 
“Селешко Михайло Дамянович (1901–1980), український журналіст та 
громадський діяч”, який був секретарем у Є. Коновальця і А. Мельника 
та брав активну участь у роботі ОУН, інших громадсько-політичних 
організацій. 

Важливу інформацію про діяльність ОУН можна почерпнути з фон-
дів громадсько-політичних організацій, у які вона входила чи з якими 
співпрацювала. Так, у ф. № 35 “Державний центр Української народної 
республіки в екзилі” висвітлено участь ОУН в діяльності Державного 
Центру УНР в екзилі, передусім ОУН(м), але є багато документів й 
інших груп ОУН(б) та ОУН(з).

ОУН(м) активно долучилася до консолідаційних процесів серед 
українського громадянства, що почалися одразу після закінчення Дру-
гої світової війни54. У червні 1945 р. член Проводу українських націо-
налістів (ПУН) О. Бойдуник (при згоді очільника ОУН А. Мельника) 
видав брошуру “Наша дійсність і наші завдання”55 та розіслав запро-
шення на спільну конференцію. 

У липні–серпні 1945 р. у м. Бад-Кесінгені (Німеччина), де знахо-
дилася велика кількість чільних представників української політичної 
еміграції, розпочалися перемовини, передусім між президентом УНР 
А. Лівицьким та головою ПУН А. Мельником. 

V-й Голова ПУН (1979–2010) 
М. Плав’юк. 
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Усі групи ОУН вели активну роботу навколо питань створення ДЦ 
УНР. Видавалися комунікати, відозви, брошури, статті тощо, у яких 
кожна група відстоювала свої позиції у консолідації української спіль-
ноти за кордоном56. Усі ці документи: листування ОУН з різними гру-
пами, протоколи узгоджувальних засідань та зустрічей, зауваги, пропо-
зиції та дискусії зберігаються у згаданому вище фонді.

ОУН проводила активну роботу й після відновлення ДЦ УНР, а її 
представники займали чільні позиції в керівних органах. Збереглися ли-
сти представників ОУН із питань створення, а згодом і функціонування 
екзильного державного центру, серед них: А. Мельника, О. Бойдуника, 
М. Капустянського, З. Городиського, Д. Андрієвського, Я. Маковецько-
го, М. Плав’юка та ін.57

Представники ОУН брали активну участь у засіданнях Контактно-
го та Координаційного українського комітетів (КК та КУК) щодо від-
новлення ДЦ УНР, а також у роботі Ради, Президії Ради, Уряду ство-
реного Державного центру58.

Провідні ролі відігравали члени ОУН й у регіональних репрезента-
ціях ДЦ УНР. Так, у ЦДАЗУ, у ф. № 35 (оп. 2) представлені докумен-
ти Австралійської репрезентації Державного центру УНР в екзилі, яку 
довгий час очолював член ОУН С. Книш.

Члени ОУН брали участь й у діяльності інших впливових укра-
їнських громадсько-політичних організацій, документи яких зберіга-
ються у ЦДАЗУ. Про це свідчать документи фондів: № 36 “Світовий 
конгрес вільних українців (СКВУ)”, № 38 “Світова координаційна рада 
ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (СКР ІСНО)”, 
№ 42 “Центральний союз українського студентства (ЦЕСУС)”, № 37 
“Український визвольний фонд (УВФ)”, № 39 “Організація державного 
відродження України (ОДВУ)”, № 45 “Українська національна єдність 
у Франції (УНЄ)”. У різні роки очолювали або займали керівні посади 
у згаданих вище організаціях такі відомі члени ОУН, як Я. Баранов-
ський, М. Плав’юк, П. Дорожинський, С. Нижанківський та ін. Такі 
організації, як ОДВУ та УВФ, взагалі створювалися як організації для 
підтримки та фінансової допомоги ОУН, щоправда, згодом завдання 
стали більш амбітними.

Деякі організації створювалися ОУН як автономні, особливо на 
початкових етапах діяльності. Їхні документи також зберігаються у 
ЦДАЗУ, зокрема: ф. № 40 “Фундація для дослідів життя і діяльності 
полк. Євгена Коновальця”, ф. № 50. “Українське національне об’єд-
нання (УНО, Канада)” та вже згаданий УВФ. За ініціативою голови 
Проводу українських націоналістів Д. Квітковського у грудні 1978 р. 
було скликано нараду політичних партій і організацій, яку було запро-
поновано об’єднати і назвати Конференцією українських політичних 
партій і організацій (КУППО) з осідком у м. Нью-Йорку. Ці докумен-



164

ти знаходяться у ф. № 62 “Конференція 
(Конгрес) українських політичних пар-
тій і організацій (КУППО)”.

Серед останніх надходжень до
ЦДАЗУ варто відмітити колекцію до-
кументів відомого громадсько-полі-
тичного дія ча П. Дорожинського, який 
довгий час був активним членом ОУН 
та створив в Україні у 2015 р. Об’єд-
нання україн ських націоналістів (дер-
жавників). У різні періоди він очолював 
ЦЕСУС, ІСНО, ОДВУ, був у керівних 
органах СКУ тощо. Крім власне його 
документів щодо громадсько-політичної 
діяльності у ПУН, ЦЕСУС, ІСНО, ОДВУ 
та ін. організаціях, були зібрані архіви 
Я. Барановського та С. Сулятицького, 
документи Є. Коновальця, А. Мельни-

ка, Є. Онацького та ін. провідних діячів ОУН. П. Дорожинський зібрав 
безцінну колекцію, яка після науково-технічного опрацювання стане 
важливим джерелом дослідження українського громадсько-політичного 
життя як на теренах України, так і по всьому світі.

Як джерело дослідження ОУН, надзвичайно цінними є бібліотечні 
фонди ЦДАЗУ, адже тут зібрано одну з найбільших колекцій друкова-
них і періодичних видань української діаспори. Для дослідників ОУН 
будуть найбільш цікавими бібліотечні фонди Фундації імені Олега 
Ольжича, М. Плав’юка та П. Дорожинського, для дослідників ОУН(б)– 
бібліотечний фонд Фундації “Воля”.

ОУН вела надзвичайно активну роботу серед української діаспо-
ри, створювала і брала участь у багатьох громадсько-політичних ор-
ганізаціях, створених українцями в світі. Документи, які зберігаються 
у ЦДАЗУ, висвітлюють організаційну, міжнародну, культурну-про-
світницьку та іншу роботу українських націоналістів. Велика кіль-
кість документів висвітлює внутрішньопартійну боротьбу різних груп 
(“мельниківців”, “бандерівців” та “двійкарів”) за вплив на українців та 
громадсько-політичні організації багатопартійного або безпартійного 
формування, передусім ДЦ УНР в екзилі та СКУ.

В архіві представлені і документи провідних діячів ОУН: Є. Ко-
новальця, А. Мельника, Д. Квітковського, О. Штуля-Ждановича, 
М. Плав’юка, П. Дорожинського, Я. Барановського та багатьох інших. 
Це переважно документи громадсько-політичної діяльності на керівних 
посадах в ОУН та споріднених громадсько-політичних організаціях, 
рукописи праць, статей, листування, фотографії тощо.
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Архівні та бібліотечні джерела з вивчення історії ОУН у ЦДАЗУ є 
найбільш широкими і різноплановими в Україні. Завдяки плідній праці 
співробітників відділу формування НАФ ЦДАЗУ вдалося зібрати вели-
ку кількість документів з різних джерел формування, що висвітлюють 
діяльність ОУН з моменту створення до початку ХХІ ст. 

За останні роки в ЦДАЗУ проведено науково-технічне опрацюван-
ня великої кількості документів організацій та провідних діячів україн-
ської діаспори, що уможливить дослідникам відкрити нові грані історії 
українського народу, а вивчення цієї багатої джерельної бази зможе 
дати відповіді на спірні питання історії та діяльності ОУН.

 1 Євген Коновалець та його доба. Мюнхен: Видання фундації ім. Євгена 
Коновальця, 1974. 1019 с.; Життя і смерть полковника Коновальця: Документи. 
Матеріали. Спогади. Щоденники. Листи. Фотографії/Худ. ред. М. Яців. Львів: 
Червона калина, 1993. 327 с.; Збірка документів і матеріалів про вбивство Сте-
пана Бандери/ред. П. Гой. Торонто; Нью-Йорк; Мюнхен; Лондон; Мельборн: 
Світовий Український Визвольний фронт, 1989. 80 с.; Організація Українських 
націоналістів. 1929–1954: зб. статей у 25-ліття ОУН/Обклад. й граф. оформ. 
Ю. Кульчицького. Париж: На чужині, 1955. 447 с.; ОУН: Минуле і майбуття: 
зб. статей/ред. С. Таран. Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 1993. 304 с. та ін. 

 2 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. Т. 1: 
1920–1939/за ред. С. Ленкавського. Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Україн-
ське видавництво, 1968. 597 с.; Його ж. Революційний змаг за УССД (Хто 
такі “бандерівці”, “мельниківці”, “двійкарі”): в 2 т.: Т. І. Союз українських 
політв’язнів. Нью-Йорк; Торонто; Лондон, 1985. 222 с.; Його ж. Революцій-
ний змаг за УССД (Хто такі “бандерівці”, “мельниківці”, “двійкарі”). В 2 т.: 
Т. ІІ. Союз українських політв’язнів. Ню Йорк; Торонто; Лондон, 1985. 280 с.; 
Його ж. Степан Бандера – символ революційної безкомпромісовости/Нью-
Йорк; Торонто: Організація Оборони Чотирьох Свобід України; Ліга Визво-
лення України, 1961. 143 с. та ін.

 3 Книш З. В сутінках зради. Торонто: Срібна сурма, 1975. 659 с. Його ж. 
Перед походом на Схід: спогади й матеріали до діяння Організації Україн-
ських Націоналістів у 1939–1941 роках. Торонто: Срібна сурма. Ч. II. [Б. м., 
б. р.]. 191 с.; Його ж. Розбрат: спогади й матеріали до розколу ОУН у 1940–
1941 роках. Торонто: Срібна сурма, [Б. м., б. р.]. 431 с.; Його ж. Ярослав 
Барановський: жертва злоби й ненависти. Париж: Перше Українське націона-
лістичне видавництво в Европі, 1990. 132 с.; Михайлюк Б. Білі плями історії. 
Тернопіль: Збруч, 1997. 48 с. та ін.

 4 Квітковський Д. Боротьба за українську ідею: зб. творів/упоряд. і ред. 
В. Верига. Детройт; Нью-Йорк; Торонто: Фундація ім. О. Ольжича, 1993. 
604 с.; Мельник А. Спогади та документи. Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 
1995. 350 с.; Ребет Л. Світла і тіні ОУН/Мюнхен: Український самостійник, 
1964. 131 с. та ін.

 5 Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія Українського 
Повстанського руху: спогади. Київ; Торонто; Нью-Йорк, 1996. 270 с. 

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



166

 6 Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій сві-
товій війні. Роки 1945–1951. Мюнхен: Академічне видавництво д-ра Петра 
Белея, 1985. Т. I. 405 с.

 7 Біла книга ОУН на зламі XX і XXI століть/упоряд. В. Нагірняк, В. Ми-
хальчук. Київ : ТОО ЦУИ “КИЙ”, 2006. 617 с.; Верига В. Втрати ОУН у Дру-
гій світовій війні або “Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі 
за неї”. Вид. 2-ге, випр. Торонто: Вид-во “Новий шлях”, 1991. 208 с.; На зов 
Києва: Український націоналізм у ІІ світовій війні: зб. ст., спогадів і док./
зредагув.: К. Мельник, О. Лащенко, В. Верига. Київ: Дніпро, 1994. 540 с.; 
Шанковський Л. Похідні групи ОУН (Причини до історії похідних груп ОУН 
на центральних і східних землях України в 1941–1943 рр.). Мюнхен: Вид-во 
“Український самостійник”, 1958. 370 с. та ін.

 8 Касьянов Г. В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз (ревізія 
ідеології)//УІЖ. 2004. № 2. С. 68–82.

 9 Андрій Мельник. 1890–1964: спогади, документи, листування/упоряд.: 
О. Кучерук, Ю. Черченко. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. 552 с.; Куче-
рук О., Червак Б. Матеріали до історії ОУН. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 
1997. 39 с. та ін.

10 Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: 
історичні нариси/відпов. ред. С. В. Кульчицький; НАН України; Інститут іс-
торії України. Київ: Наукова думка, 2005. 495 с.

11 Енциклопедія українознавства: Словникова частина: в 1 т./гол. ред. 
В. Кубійович. Наукове товариство імені Шевченка. Париж; Нью-Йорк: Моло-
де життя, 1955–2003. Ч. 5. Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1980 С. 1863–
1867.

12 ЦДАЗУ (Центральний державний архів зарубіжної україніки). Ф. 59. 
Оп. 1. Спр. 1. 39 арк.

13 Там само. Спр. 5. Арк. 20–22 
14 Довідник з історії України (А–Я)/за заг. ред. І.З. Підкови, Р. М. Шуста; 

Ін-т істор. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Київ: Генеза, 2002. 
С. 535.

15 ЦДАЗУ. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 1–5.
16 Там само. Спр. 7–9, 14, 27, 30, 31, 35, 38.
17 Там само. Спр. 30. Арк. 90.
18 Там само. Арк. 90–91.
19 Там само. Спр. 8. Арк. 8.; Спр. 14. Арк. 1–12.
20 Енциклопедія історії України: у 10 т./ред.: В. А. Смолій (гол.) та ін. 

Т. 7: (Мл–О). Київ: Наукова думка, 2010. С. 592–593.
21 Вольвач П. Олег Кандиба працював для НАСА. URL: https://gazeta.ua/

articles/people-newspaper/_oleg-kandiba-pracyuvav-dlya-nasa/192485 (дата звер-
нення: 16. 11. 2017).

22 Городиський З. Українська національна рада: історичний нарис. Київ: 
“КМ Academia”, 1993. С. 52–53.

23 ЦДАЗУ. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 30, 35, 38.
24 Енциклопедія українознавства: Словникова частина: в 1 т./гол. ред. 

В. Кубійович. Наукове товариство імені Шевченка. Париж; Нью-Йорк: Моло-
де життя, 1955–2003. Ч. 5. Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1980. С. 1863–
1867.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



167

25 ЦДАЗУ, Ф. 59. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1–6.
26 Там само. Спр. 3. Арк. 1–5.
27 Там само. Арк. 6–56.
28 Там само. Спр. 8. Арк. 10–11.
29 Там само. Арк. 12–16, 20–48.
30 Там само. Оп. 1. Спр. 4.
31 Там само. Спр. 5. Арк. 11–14.
32 Там само. Спр. 5. Арк. 70–76.
33 Енциклопедія історії України: у 10 т./ред.: В. А. Смолій (гол.) та ін. 

Т. 7: (Мл–О). Київ: Наукова думка, 2010. С. 617.
34 Там само. С. 615–617.
35 ЦДАЗУ, Ф. 59, Оп. 1, Спр.5, 11.
36 Там само. Спр. 20.
37 Там само. Спр. 16.
38 Там само. Спр. 14.
39 Там само. Спр. 5. Арк. 2–3.
40 Там само. Спр. 6. Арк. 1–78.
41 Там само. Спр. 7. Арк. 4–16, 24–29.
42 Там само. Спр. 2. Арк. 7–49.
43 Там само. Спр. 5. Арк. 84–86.
44 Там само. Спр. 17, 29.
45 Там само. Оп. 1, Спр. 7. Арк. 65–77, 84–88,136–137.
46 Там само. Спр. 25.
47 Там само. Спр. 26, 27.
48 Там само. Спр. 30, 38.
49 Там само. Спр. 29, 31, 32,33, 34, 35, 39.
50 Там само. Спр. 37.
51 Там само. Спр. 36.
52 Там само. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 32.
53 Там само. Ф. 30. Оп. 1. Спр. 27, 55–63, 67, 94–96, 160.
54 Там само. Ф. 35. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1–10, 38–48, 52–68.
55 Там само. Спр. 3. Арк. 1–10.
56 Там само. Спр. 1, 3, 19.
57 Там само. Спр. 4, 11–12, 18, 32–36, 43–44, 50–52, 55, 61–65.
58 Там само. Спр. 5–6, 10, 13, 16, 24, 28, 31, 40, 49, 53–54, 60, 63.

The article deals with the source study aspect of the presentation of the history 
and activities of the Organization of Ukrainian Nationalists and their impact on the 
socio-political life of Ukrainian Diaspora in the world based on the materials of 
Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica.
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Nationalists; Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica; Great Convention 
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ФОНДИ РЕКРУТСЬКИХ ПРИСУТСТВІЙ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Розкрито склад і зміст фондів рекрутських присутствій Державного архі-
ву Полтавської області, які містять інформацію, що може бути використана у 
працях з антропології, демографії, соціології, історії медицини, менеджменту 
й економіки, документознавства тощо, а також проаналізовано їхній інформа-
ційний потенціал.

Ключові слова: рекрут; рекрутські присутствія; Полтавська губернія; 
фонд; список.

На початку 1990-х років під впливом трансформаційних процесів 
у суспільно-політичному житті країни сформувалася нова парадигма 
вітчизняної історичної науки. Зокрема, щороку зростала кількість крає-
знавчих і регіональних досліджень, які тривалий час знаходилися на 
периферії наукового дискурсу. У 1993 р. відроджується журнал “Крає-
знавство”, в Інституті історії України НАН України створюється від-
діл історичної регіоналістики (2006 р.), який з 2007 р. видає часопис 
“Регіо нальна історія України”.

Розширення географії краєзнавчих студій, пошук нових історичних 
джерел зумовлює підвищений інтерес науковців до фондів регіональних 
архівів. Для прикладу, дедалі частіше на сторінках журналу “Архіви 
України” в рубриках “Огляди джерел та документальні нариси”, “Публі-
кація архівних документів” тощо розміщуються матеріали, присвячені 
документам із фондів обласних і міських державних архівних установ.

Цінним джерелом для вивчення регіональної історії І пол. ХІХ ст. 
є фонди рекрутських присутствій ‒ губернських і повітових. Протягом 
останніх десятиліть вітчизняні вчені звертаються до них, як правило, для 
дослідження особливостей відбуття українським населенням рекрутської 
повинності. Так, О. Желтобородов1 на основі документів Держархіву 
Харківської області проаналізував діяльність установ Слобідсько-Україн-
ської губернії з комплектування Російської армії в 1812 р. та особливос-
ті рекрутських наборів у цей період. Низка робіт подільського історика 
С. Сидорука присвячена цій проблематиці, зокрема особливостям меха-
нізму реалізації рекрутської повинності на Поділлі та Волині наприкінці 

* Саранча Віктор Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.
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ХVІІІ – на початку ХІХ ст.2 та еволюції її нормативно-правової бази3. 
В окремій статті вчений аналізує відображення рекрутської повиннос-
ті населення Вінниччини у фондах ЦДІАК України і державних архівів 
Вінницької, Житомирської, Київської та Хмельницької областей4. У роз-
відці Л. Нестеренко5 показано діяльність волосних правлінь Чернігівщи-
ни щодо організації рекрутської повинності державних селян і козаків. 
Водночас на сьогодні нами не виявлено комплексних досліджень фондів 
рекрутських присутствій, які зберігаються в державних архівах України.

Метою цієї статті є розкриття складу і змісту фондів рекрутських 
присутствій Державного архіву Полтавської області, а також аналіз їх-
нього інформаційного потенціалу.

Перші рекрутські набори в Російському царстві відбулися за ука-
зом Петра І напередодні Північної війни (1699 р.). Офіційно такий вид 
повинності й сам термін “рекрут” запровадилися в 1705 р.; розкладка 
здійснювалася за кількістю дворів, а після проведення першої ревізії 
(1722 р.) встановлювалася залежно від кількості душ населення. За Єли-
завети Петрівни країну поділили на 5 смуг, кожна з яких раз на 5 років 
виставляла по одному рекруту від 100 осіб. Пізніше від такої практики 
відмовилися, а рекрутські набори проголошувалися в разі необхідності.

Підписання Миколою І Рекрутського статуту 1831 р. поклало по-
чаток запровадженню нової системи підготовки та проведення рекрут-
ських наборів. Маніфестом від 1 серпня 1834 р. територія Російської 
імперії поділялася на 2 смуги: південну й північну, а маніфестом від 
8 липня 1839 р. – на західну та східну. До 1855 р. щорічно оголошу-
вався набір рекрутів почергово по західній або східній смузі. В умовах 
Кримської війни в жовтні 1855 р. оголошено загальний набір рекру-
тів, а набори за смугами припинилися. Під час польського повстання в 
1863 р. проведено 2 надзвичайних загальних набори.

Імператорський указ про набір рекрутів у XVIII ст. видавався у ве-
ресні–жовтні (інколи в липні–серпні), у XIX ст. (1830–сер. 1840-х ро-
ків) – у липні, у 1844‒1855 рр. ‒ у різний час (переважно в липні–ве-
ресні), у 1862‒1873 рр. ‒ як правило, у жовтні‒листопаді. Кожний набір 
мав пройти за 2 місяці.

Рекрутські присутствія утворилися при казенних палатах за указом 
Катерини ІІ від 19 вересня 1776 р. як виконавчий орган відносно роз-
порядчих установ ‒ рекрутських комітетів. Рекрутські присутствія від-
кривалися в кожній губернії для прийому рекрутів під час здійснення 
набору. Казенна палата оголошувала про утворення рекрутських діль-
ниць, кількість новобранців із кожної дільниці або визначала грошову 
суму, яка мала виплатитися до державної скарбниці замість рекрута. 
Після закінчення терміну набору рекрутські присутствія надавали ци-
вільному губернатору загальний звіт про роботу, передавали справи до 
рекрутського столу казенної палати і закривалися.
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Губернські рекрутські присутствія видавали розпорядження щодо 
проведення наборів і слідкували за їх виконанням. До їх складу входив 
губернатор, віце-губернатор, губернський предводитель дворянства, 
голова палати цивільного суду, голова казенної палати, військовий 
приймальник, губернський військовий начальник. Повітові рекрутські 
присутствія підпорядковувалися губернському присутствію і склада-
лися з місцевого повітового предводителя дворянства, предводителя 
дворянства найближчого приписного повіту, городничого, військового 
приймальника та чиновника-лікаря. Головував у повітовому рекрут-
ському присутствії старший за чином предводитель дворянства.

Останній рекрутський набір у Російській імперії проходив із 15 січ-
ня до 15 лютого 1874 р.6 Рекрутські присутствія скасовано указом Се-
нату від 14 травня 1874 р. Відповідно до “Статуту щодо військової 
повинності”, свої повноваження вони передали новоствореним губерн-
ським і повітовим із військової повинності присутствіям.

Протягом першої половини ХІХ ст. (до 1874 р.) на Полтавщині 
функціонували губернське рекрутське присутствіє (далі ‒ ГРП) і 15 по-
вітових рекрутських присутствій (далі ‒ ПРП). На сьогодні у Держархі-
ві Полтавської області зберігається 11 фондів рекрутських присутствій: 
Полтавського ГРП і 10 ПРП, а документи Золотоніського, Костянти-
ноградського, Переяславського, Прилуцького та Роменського ПРП на-
дійшли, відповідно, до державних архівів Черкаської (Ф. 487), Харків-
ської (Ф. 878), Київської (Ф. 1517), Чернігівської (Ф. 1619) та Сумської 
(Ф. 1172) областей.

Загалом у фондах рекрутських присутствій Держархіву Полтав-
ської області налічується 1 008 одиниць зберігання за 1812–1874 рр. 
Майже третина всіх справ рекрутських присутствій регіону (272 од. зб.) 
знаходяться у фонді Полтавського ГРП7, а 54% складають фонди Кре-
менчуцького8 (154 од. зб.), Хорольского9 (124 од. зб.), Пирятинського10 
(93 од. зб.), Гадяцького11 (93 од. зб.) і Лохвицького12 (82 од. зб.) ПРП. 
Найменші за кількістю справ фонди Миргородського13 (20 од. зб.) і 
Полтавського (22 од. зб.) ПРП14.

За хронологічною ознакою більше ніж половина справ рекрут-
ських присутствій Полтавщини (50,8%) складається з документів за 
1860–1874 рр. Що ж до окремих фондів, то до цього періоду належить 
фонд Зіньківського15 ПРП ‒ 92,4% справ, Кременчуцького ПРП ‒ 91,6% 
справ, Миргородського ПРП ‒ 85% справ. Варто наголосити, що лише 
у фондах 2 присутствій справи за 1860‒1874 рр. складають менше 
ніж 50%: Пирятинського ПРП (34,4%) і Полтавського ГПП (18,75%). 
Найменша кількість справ (6,17%) у фондах рекрутських присутствій 
припадає на 1812‒1829 рр. ‒ вони взагалі  відсутні у фондах Зіньків-
ського, Кременчуцького та Миргородського ПРП. Натомість 19 справ 
цього періоду зберігаються у фонді Полтавського ГРП, а також у фон-
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дах Хорольського (13 од. зб.), Гадяцького (9 од. зб.), Пирятинського 
(8 од. зб.), Лохвицького (7 од. зб.) ПРП тощо.

У цілому ж найширші хронологічні межі охоплюють справи з 
фондів Полтавського ГРП, Гадяцького, Кобеляцького16, Лохвицько-
го, Лубенського, Пирятинського, Полтавського та Хорольського ПРП. 
Проте, у фонді Миргородського ПРП зберігаються справи лише за 
1852‒1872 рр. 

Кількісний склад і хронологічні межі фондів рекрутських присутствій 
Державного архіву Полтавської області

№ 
фон-
ду

Назва установи

За
га
ль
на

 к
іл
ьк
іс
ть

 
сп
ра
в

У т. ч. у межах періоду, справ:

18
12
‒1

82
9 
рр

.

18
30
‒1

83
9 
рр

.

18
40
‒1

84
9 
рр

.

18
50
‒1

85
9 
рр

.

18
60
‒1

87
4 
рр

.

976 Полтавське губернське 
рекрутське присутствіє 272 19 74 77 51 51 

988 Гадяцьке повітове 
рекрутське присутствіє 93 9 6 18 13 47 

980 Зіньківське повітове 
рекрутське присутствіє 53 ‒ ‒ 4 ‒ 49 

981 Кобеляцьке повітове 
рекрутське присутствіє 44 1 3 13 5 22

978 Кременчуцьке повітове 
рекрутське присутствіє 154 ‒ 11 1 1 141 

985 Лохвицьке повітове 
рекрутське присутствіє 82 7 17 8 1 49

986 Лубенське повітове 
рекрутське присутствіє 51 2 3 15 5 26

984 Миргородське повітове 
рекрутське присутствіє 20 ‒ ‒ ‒ 3 17

979 Пирятинське повітове 
рекрутське присутствіє 93 8 6 35 12 32

982 Полтавське повітове 
рекрутське присутствіє 22 3 9 4 2 4

987 Хорольське повітове 
рекрутське присутствіє 124 13 5 21 11 74

Разом: 1008 62 134 196 104 512
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Класифікація документів фондів рекрутських присутствій Держар-
хіву Полтавської області за функціональним призначенням дає можли-
вість виділити серед них такі групи: організаційно-правові, розпорядчі, 
реєстраційно-контрольні, інформаційно-довідкові.

Документи першої групи, представлені, зокрема, указами Олек-
сандра І та Сенату (1812 р.)17, а також маніфестом Олександра ІІ 
(01. 09. 1862 р.)18, зберігаються у фонді Кобеляцького ПРП. До роз-
порядчих документів належать накази військового міністра, правила 
щодо рекрутських наборів, циркуляри полтавського губернатора, скон-
центровані у справах Зіньківського19 і Хорольського20 ПРП. Реєстра-
ційно-контрольні документи ‒ журнали засідань присутствій, реєстри 
кореспонденції, розносні книги, грошові відомості – дають можливість 
дослідити механізм здійснення рекрутських наборів, супутні пробле-
ми та шляхи їх вирішення. У фондах Зіньківського, Кременчуцького, 
Лохвицького, Лубенського, Хорольського ПРП зосереджена значна 
кількість таких документів.

Найбільшу групу складають інформаційно-довідкові документи. 
Переважну більшість повідомлень поміщиків про поставку рекрутів21, 
прохань заможних селян і козаків про приймання в рекрути за най-
мом, замість їхніх синів, інших осіб, вироків сільських сходів22 можна 
знайти у справах Кобеляцького і Хорольського ПРП. Окрему підгрупу 
інформаційно-довідкових документів складають списки – алфавітні, 
формулярні, оглядові, сімейні тощо, які є особливо цінним джерелом 
історико-соціологічної та генеалогічної інформації.

Алфавітний список ‒ документ, до якого вносилися рекрути, набрані 
повітовим присутствієм. Основна функція цього документа ‒ пришвид-
шити пошук певної особи у формулярному рекрутському списку. На ти-
тульному аркуші алфавітного списку зазначалися назва документа (“Ал-
фавітний список”) і повітового присутствія, що здійснювало набір, вид 
набору (загальний, надзвичайний, приватний тощо) та його термін. Ок-
рім того, тут же вказували правовий акт (як правило ‒ імператорський 
маніфест), на підставі якого здійснювався набір, і соціальну групу насе-
лення, представники якої вносилися до списку (казенні селяни, козаки, 
міщани-християни або євреї тощо). Основний текст документа ‒ табли-
ця, в якій за алфавітом було зазначено номер рекрута у формулярному 
списку, дату його прийняття, прізвище, ім’я, по батькові23. У справах 
рекрутських присутствій Держархіву Полтавської області алфавітні 
списки часто підшиті в одну справу з формулярними списками. Інколи 
до формулярних списків додавався спрощений алфавітний покажчик, у 
якому не зазначалася дата прийому рекрута на службу.

Формулярний список ‒ документ, до якого вносилися біографіч-
ні, антропометричні та інші відомості про рекрута. Титульний аркуш 
цього документа оформлювався подібно до алфавітного списку, за ви-
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нятком назви (“Формулярний список”). На лівому аркуші тексту фор-
муляра-таблиці зазначали порядковий номер, ім’я, по батькові та прі-
звище рекрута, вік, зріст (у аршинах і вершках), прикмети (волосся на 
голові, брови, очі, ніс, рот, підборіддя, обличчя взагалі). На правому 
аркуші вносили відомості про особливі прикмети, соціальний статус 
(стан, місце приписки), найменування рекрутського набору й дату при-
йому, сімейний стан (для одружених ‒ імена дітей та ім’я, по батькові 
дружини), уміння читати й писати (якою мовою), володіння ремесла-
ми24. Варто зауважити, що тільки алфавітні та формулярні списки при-
сутні в усіх 11 фондах рекрутських присутствій Держархіву Полтав-
ської області.

Оглядовий список ‒ документ, що засвідчував факт медичного ог-
ляду рекрута та містив інші дані про нього. Інформація на титульному 
аркуші цього документа, за винятком назви (“Оглядовий список”), по-
дібна до алфавітного та формулярного списків. До формуляра заносили 
номер новобранця, дату медичного огляду, ім’я, по батькові, прізви-
ще рекрута, вік, станову належність і місце приписки, сімейний стан 
(для одружених ‒ вік та імена дітей; вік та ім’я, по батькові дружи-
ни), висновок медичного чиновника (чиновників) щодо придатності до 
військової служби25. Як і формулярний список, цей вид документів є 
особливо цінним історичним джерелом, що не зберігся у фондах Зінь-
ківського, Кобеляцького та Миргородського ПРП.

Рекрутські посімейні списки міщан ‒ документ, який складався 
управами повітових і заштатних міст губернії окремо на християнські 
та юдейські товариства. Існувало декілька варіантів формулярів посі-
мейних списків, до яких вносилися, зокрема, такі відомості: номер за 
порядком, номер сімейства за останньою ревізією, прізвище, ім’я, по 
батькові голови родини й усіх його родичів чоловічої статі, вік на час 
останньої ревізії, вік на час складання списку, дата народження за мет-
ричним свідоцтвом. У другій частині фіксували дані про прибуття (ви-
буття) чоловіків після складання списку: новонароджених, померлих, 
тих, що одружилися, осіб, які вступили на військову службу за останні 
6 років до складання списку або потрапляють під призов, імена і по 
батькові родичок жіночої статі тощо. Як правило, для швидкого пошу-
ку посімейному списку передував алфавітний. Різні варіанти сімейних 
списків міщан губернії зберігаються у всіх фондах ПРП (окрім Полтав-
ського) та у справах ГРП26.

Серед інших інформаційно-довідкових документів рекрутських 
присутствій Полтавської губернії варто виділити приймальні розписи, 
індивідуальні формулярні списки, алфавітні списки специфічних кате-
горій (ратників, арештантів тощо), призовні та жеребкувальні списки 
тощо. Слід наголосити, що ці документи зустрічаються у фондах окре-
мих рекрутських присутствій.

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



174

Наявність окремих видів документів у фондах рекрутських присутствій 
Державного архіву Полтавської області

№ 
фон-
ду
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976 Полтавське губернське 
рекрутське присутствіє + + + + + ‒

988 Гадяцьке повітове 
рекрутське присутствіє + + + + ‒ ‒

980 Зіньківське повітове 
рекрутське присутствіє + + ‒ + + ‒

981 Кобеляцьке повітове 
рекрутське присутствіє + + ‒ + ‒ ‒

978 Кременчуцьке повітове 
рекрутське присутствіє + + + + + +

985 Лохвицьке повітове 
рекрутське присутствіє + + + + ‒ ‒

986 Лубенське повітове 
рекрутське присутствіє + + + + + +

984 Миргородське повітове 
рекрутське присутствіє + + ‒ + ‒ ‒

979 Пирятинське повітове 
рекрутське присутствіє + + + + ‒ ‒

982 Полтавське повітове 
рекрутське присутствіє + + + ‒ ‒ ‒

987 Хорольське повітове 
рекрутське присутствіє + + + + + +

Таким чином, з кінця 1990-х років фонди рекрутських присутствій 
дедалі частіше використовуються як джерело регіональних студій. 
Проте, структура та зміст більшості з цих фондів, їхній інформаційний 
потенціал досліджено недостатньо. Так, документи фондів рекрутських 
присутствій Держархіву Полтавської області містять інформацію, яка 
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може використовуватися в працях з антропології, демографії, соціо-
логії, історії медицини, менеджменту й економіки, документознавства 
тощо.

Варто зауважити, що під час Другої світової війни знищено значну 
кількість дореволюційних фондів установ Полтавщини, у т. ч. прак-
тично всі “ревизские сказки” й метричні книги синагог, переважну 
більшість метричних книг і сповідних розписів православних церков. 
Отже, фонди рекрутських присутствій Держархіву Полтавської області 
є унікальним джерелом історії регіону першої половини ХІХ ст. і мо-
жуть бути використані для генеалогічних досліджень.

 1 Желтобородов А. Н. Рекрутские присутствия Слободско-Украинской 
губернии в 1812 г. (по материалам Государственного архива Харьковской об-
ласти)//Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
Серія: Історія. 2013. № 1050. Вип. 46. С. 181‒194.

 2 Сидорук С. А. Особливості рекрутських наборів на Волині та Поділлі 
наприкінці XVIII – на початку XIX століть//Вісник Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2016. Вип. 9. 
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 3 Сидорук С. А. Еволюція нормативно-правової бази рекрутської пови-
нності в Правобережній Україні//Наукові праці Кам’янець-Подільського на-
ціонального університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2014. Вип. 7. 
С. 267‒278.

 4 Сидорук С. А. Документи державних архівів Вінницької та Хмельниць-
кої областей як джерело дослідження рекрутської повинності населення Він-
ниччини//Наукові записки [Вінницького державного педагогічного універси-
тету імені Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. 2009. Вип. 16. С. 194‒198.

 5 Нестеренко Л. Діяльність волосних правлінь Чернігівщини в першій 
пол. ХІХ ст. по організації рекрутської повинності//Сіверянський літопис. 
2011. № 5. С. 89‒98.

 6 Иванов Ф. Н. Рекрутская повинность населения России в 1831–1874 гг.: 
на материалах Европейского Севера: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 
07.00.02/Иванов Федор Николаевич. Сыктывкар, 2006. 19 с.

 7 Державний архів Полтавської області. Ф. 976. Оп. 1.
 8 Там само. Ф. 978. Оп. 1.
 9 Там само. 
10 Там само. Ф. 979. Оп. 1.
11 Там само. Ф. 988. Оп. 1.
12 Там само. Ф. 985. Оп. 1.
13 Там само. Ф. 984. Оп. 1.
14 Там само. Ф. 982. Оп. 1.
15 Там само. Ф. 980. Оп. 1.
16 Там само. Ф. 981. Оп. 1.
17 Там само. Спр. 1.
18 Там само. Спр. 22.
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19 Там само. Ф. 980. Оп. 1. Спр. 38.
20 Там само. Ф. 987. Оп. 1. Спр. 85, 101, 112, 113.
21 Там само. Ф. 985. Оп. 1. Спр. 11‒24.
22 Там само. Ф. 981. Оп. 1. Спр. 22.
23 Там само. Спр. 26. Арк. 116а, 117.
24 Там само. Ф. 978. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 1, 27зв, 28.
25 Там само. Спр. 4.
26 Там само. Ф. 976. Оп. 1. Спр. 272.

The article describes the composition and content of the recruiting presence 
fonds of the State Archives of Poltava Region and analyses their information po-
tential.

It is determined that information can be used in studies on anthropology, de-
mography, sociology, history of medicine, management and economics, documen-
tation studies, etc.

Key words: recruiting; recruiting presence; Poltava province; fond; list.
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УДК 94(477)“1905/1910”:930.253(477.64/.65+477.72/.73)

П. О. ТОКАЛЕНКО*

ХРОНІКА ПОДІЙ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ 

ПІВДЕННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (1905–1910 рр.)

На основі документів державних архівів Миколаївської, Кіровоградської, 
Запорізької та Херсонської областей висвітлено події Першої російської рево-
люції на Півдні України, а саме: масові єврейські погроми у жовтні 1905 р., 
експропріації на користь радикальних революційних сил та голод, як одна з 
причин невдоволення населення царською політикою. Розглянуто також до-
кументи постреволюційного періоду 1908–1910 рр. як свідчення продовження 
революційного протистояння ліберальних та революційних сил проти монар-
хічного режиму. Особливу увагу приділено документам із фондів міських гу-
бернських канцелярій та управ поліційно-жандармського апарату.

Ключові слова: Перша російська революція; Південь України; поліція; 
Міська дума; експропріація; голод; тиф.

Перша російська революція на Півдні України мала власну регіо-
нальну специфіку. По-перше, тут знаходився найбільший морський пів-
денний порт Російської імперії – Одеса, що містив досить велику кон-
центрацію робітників – активних учасників революції 1905–1907 рр., 
по-друге, в смузі осілості єврейського населення, до якої входила й 
південна Україна, відбулися у 1905 р. найбільш масштабні єврейські 
погроми за всю історію антисемітизму в Російській імперії, починаючи 
від погромів ХІХ ст. 

Варто відмітити, що проблематика подій Першої російської рево-
люції на Півдні України, а особливо фінансові наслідки революційних 
заворушень для південних міст і досі не розкриті дослідниками у пов-
ному обсязі. Також особливо важливим видається питання протидії гу-
бернської влади революційним силам у великих містах південної Украї-
ни, яке також мало розглянуте. Серед українських дослідників цього 
питання необхідно назвати С. Євсеєнка1, який вивчав проблематику 
висвітлення революційних подій 1905–1907 рр. на основі радянської 
історіографії. Вплив революції 1905–1907 рр. на підприємницьку діяль-
ність на Півдні України досліджував О. Постернак2. Питання діяль ності 

* Токаленко Павло Олегович – аспірант 3-го року навчання кафедри фі-
лософії, політології та українознавства факультету кібернетики та системної 
інженерії Херсонського національного технічного університету.
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українських періодичних видань розглянув О. Березовський3. З росій-
ських дослідників важливо відмітити М. Волхонського4, який вивчав 
питання національної політики уряду Російської імперії в революційні 
роки початку ХХ ст. Роль козацьких полків у придушенні масових со-
ціальних заворушень в 1905–1907 рр. досліджував Д. Тутін5. На про-
грамах політичних партій в революційні роки початку ХХ ст. акценту-
вав увагу Г. Кузнєцов6. 

Документи регіональних архівів південної України уможливлюють 
більш детальне дослідження питання революційних подій на Півдні 
України. 

У статті представлені також документи постреволюційного періоду 
1908, 1909 та 1910 років. Це не випадково. Згідно з загальноприйнятою 
в історичній науці (ще за радянських часів) хронологією вважається, 
що Перша російська революція завершилася в червні 1907 р. Однак, 
третьочервневий переворот не вирішив остаточно всіх соціально-полі-
тичних проблем, тому певна стагнаційна фаза революційного проце-
су продовжилася. Її активізація чи пробудження пов’язане із смертю 
Л. М. Толстого в 1910 р. А до цієї події політика царської реакції по-
вбивала тисячі людей. Документи постреволюційного періоду мають 
довести дослідників до певних висновків, адже тюрми та поліційні діль-
ниці залишалися переповненими; держава не справлялася з посиленим 
фінансуванням поліційних структур, переводячи частку фінансування 
на муніципальний рівень; розширювався поліційний штат; внаслідок 
єврейських погромів частина євреїв була не спроможна оплатити влас-
не лікування в міській лікарні; антисемітські настрої в суспільстві не 
спадали, а навпаки ситуація залишалося напруженою; продовжувалися 
й антиурядові змови та таємне спостереження за “неблагонодійними” 
представниками верств населення тощо. Саме тому автор використав 
у назві статті дату 1905–1910 рр., штучно подовжуючи революційний 
період.

Зауважимо, що автор цієї статті не претендує на повне розкриття 
проблематики подій Першої російської революції на Півдні України, 
а лише намагається доповнити існуючий інформаційний пласт власною 
науковою розвідкою. Всі оглянуті у статті документи розміщенні тема-
тично і відповідно до хронологічної послідовності подій.

У Держархіві Миколаївської області корисними для вивчення проб-
лематики подій Першої російської революції на Півдні України є такі 
фонди: Ф. 216 “Миколаївська міська управа, м. Миколаїв Херсонського 
повіту Херсонської губернії” (1870–1920); Ф. 231 “Миколаївська міська 
поліція, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії” (1840–
1916); Ф. 251 “Миколаївська тюремна інспекція Головного тюремно-
го управління Міністерства юстиції, м. Миколаїв Херсонського повіту 
Херсонської губернії” (1903–1917); Ф. 479 “Пристав Московської час-
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тини поліції, м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії” 
(1855–1913). Документи про експропріації революційними партіями 
можна знайти у фондах 231 та 479. Інформація про “єврейське питан-
ня” міститься у всіх зазначених вище фондах Держархіву Миколаїв-
ської області.

У Держархіві Кіровоградської області при вивченні цього питання 
варто звернути увагу на фонди: Ф. 18 “Єлисаветградська міська дума, 
м. Єлисаветград Єлисатградського повіту Херсонської губернії” (1789–
1919); Ф. 78 “Єлисаветградська міська управа, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського повіту Херсонської губернії” (1871–1920); Ф. 304 “Ряб-
ков П. З. – єлисаветградський землемір, історик, археолог і громадський 
діяч, м. Зінов’євськ Зінов’євського повіту” (1864–1925); Ф. 496 “Єлиса-
ветградське повітове поліційне управління, м. Єлисаветград Єлисавет-
градського повіту Херсонської губернії” (1889–1915); Ф. 630 “Єлиса-
ветградський повітовий суд і судові слідчі дільниць Єлисаветградського 
повітового суду, м. Єлисаветград, Єлисаветградського повіту Херсонської 
губернії” (1882–1918). Інформацію про революційні події та “єврейське 
питання” можна знайти у всіх зазначених вище фондах, окрім Ф. 304, в 
якому є інформація про деякі природні причини народного гніву 1905 р., 
зокрема голод та епідемія тифу на Півдні України. Діяльність поліцій-
но-жандармських установ частково розкривається у Ф. 496 та Ф. 630. 

Документальна база подій Першої російської революції півдня 
України у Держархіві Херсонської області представлена фондами: 
Ф. 1 “Канцелярія херсонського цивільного губернатора Міністерства 
внутрішніх справ, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губер-
нії” (1807–1919) та Ф. 4 “Херсонська міська управа Міністерства вну-
трішніх справ, м. Херсон Херсонського повіту Херсонської губернії” 
(1873–1920). У Державному архіві Запорізької області – Ф. 24 “Олек-
сандрівська міська дума та управа, м. Олександрівськ Олександрівсько-
го повіту Єкатеринославської губернії” (1866–1920). Окрім документів 
стосовно подій Першої російської революції, обидва фонди містять у 
собі інформацію з “єврейського питання” та про діяльність поліцій-
но-жандармського апарату. Крім цього, у Ф. 24 є дані про фінансо-
вий колапс міської думи Олександрівська після єврейського погрому 
21 жовтня 1905 р. та неспроможність утримувати поліційний штат міс-
цевим бюджетом. 

Розглянемо документи щодо регіональної специфіки народного 
гніву у 1905 р. та хроніку революційних події на Півдні України. 

Павло Захарович Рябков, відомий громадський діяч Херсонської 
губернії, який вивчав голод та епідемію тифу на Півдні України на по-
чатку ХХ ст., зібрав статистичні відомості про збір урожаю зернових із 
1896 р. до 1900 р. та, проаналізувавши їх, дійшов висновку про природ-
ний характер голоду7. У документах є інформація про хліб із мучного 
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пилу та насіння бур’янів, який доводилось їсти селянам Херсонської 
губернії, та відсутність допомоги голодуючим із боку поміщиків8. Тут 
відклався лист, датований 1834 р., херсонського губернатора до єли-
савеградського градоначальника (з підписом російського імператора 
Миколи І) з рецептом хліба на випадок подібного стану. В ньому за-
значалося, що їстівний хліб можна випікати з винної бурди та солом’я-
ної муки із додаванням деревної кори. Наголошувалося на створенні 
експериментальних будинків на базі селянських хат із відповідним 
“майстер-класом” від місцевої адміністрації9. Незважаючи на природ-
ний фактор голоду, П. Рябков стверджував, що голод призвів до ще 
гірших взаємовідносин на селі між поміщиками та селянами – селяни 
втягувалися у ще більшу боргову залежність від поміщиків10. 

Щодо захворювання населення на тиф, то у фонді П. Рябкова є 
звіт санітарного лікаря про катастрофічний стан тифозної епідемії в 
Тираспольському повіті Херсонської губернії на початку ХХ ст.11 Та-
кож наводяться й статистичні дані тифозної епідемії12. Свої спогади 
про тиф залишив лікар Олленштейн, який працював у м. Бобринець 
Херсон ської губернії13.

У липні 1905 р. губернатор Херсонської губернії В. Левашов від-
правив урядникам роз’яснення від Міністерства внутрішніх справ Ро-
сійської імперії щодо доцільності виклику військової допомоги для 
придушення заворушень у сільській місцевості Херсонської губернії. 
Зокрема зазначалося, що приводом для втручання військ для наведення 
порядку можуть стати такі дії селян: відкритий напад натовпом селян 
на приватну економію; пограбування натовпом економії та майна по-
міщика; підпал економії; знищення або нелегальний збір усього хліба 
або інших продуктів із полів; насильницьке захоплення поміщицьких 
земель; відкритий супротив населення при затриманні підбурювачів до 
непокори владі; самовільне відлучення групи селян від місця постійно-
го проживання; пошкодження господарчого інвентаря або машин із ме-
тою зупинити роботу на землі; відкрита непокора до влади, виражена 
в образах чи насильницьких діях по відношенню до поліції, відкритий 
бунт або поява озброєного натовпу14. Тут же йшлося й про правильне 
приборкання страйкуючого натовпу. Особливо важливим для наведен-
ня порядку, зазначав В. Левашов, було б виявлення та арешт дійсних 
організаторів та підбурювачів натовпу. У разі арешту невинних осіб 
натовп відразу ж міг перейти до насильницьких дій, щоб захистити 
справедливість15. Зазначимо, що губернатор 5 серпня 1905 р. звернувся 
до населення Єлисаветграда з нагадуванням про введення особливого 
політичного режиму у місті – режиму посиленої охорони, під час якого 
заборонялося зберігати чи мати при собі вогнепальну зброю16.

Міський голова Олександрівська 15 листопада 1905 р. у міській 
думі виступив із промовою про бездіяльність поліції під час вуличних 
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безладів 21 жовтня 1905 р., де наголошував на відсутності політичного 
впливу на силові структури чесними платниками податків, що форму-
вало почуття невпевненості та відсутності безпеки у міського населен-
ня. Було вирішено подати клопотання до Петербурга про перехід місь-
кої поліції у повне розпорядження муніципальної влади. Для контролю 
діяльності за поліцією муніципальна влада мала сформувати “Комітет 
суспільної безпеки”, який складався з 5 осіб, а також передбачалося 
повне утримання міської поліції коштом муніципального бюджету17.

Поліцейське управління Олександрівська 18 листопада 1905 р. зор-
ганізувало масові обшуки у населення та пошуки немісцевих осіб із ме-
тою їх подальшого відправлення у місця постійного проживання, про 
що було повідомлено Олександрівським повітовим поліційним управ-
лінням до Олександрівської Думи18.

У грудні 1905 р. до губернатора Херсонської губернії М. Малаєва 
звернувся віце-губернатор С. Горчаков із пропозицією негайно відпра-
вити до військових частин урядників із метою контролю внутрішньої 
атмосфери у військовому середовищі19.

У м. Миколаєві поліцмейстер у зверненні від 4 січня 1906 р. до 
приставів міста вказував, що мешканцям роздаються масово й без-
перешкодно газети з антиурядовим змістом. Особливо активно цією 
справою займалися діти20. До того ж, у центрі міста у лютому 1906 р. 
постійно з’являвся жебрак у військовій формі з табличкою на грудях 
“Слепой”. При розмовах із перехожими зазначав, що він інвалід Япон-
ської війни й за цю долю “дякує” лише царській владі. Поліцмейстер 
у зверненні до приставів міста наголошував на політичному, а тому й 
небезпечному характері жебракування цієї особи для влади21.

Миколаївський тимчасовий генерал-губернатор О. Ступін у березні 
1906 р. дозволив продавцям у державних алкогольних магазинах мати 
при собі вогнепальну зброю. Таке рішення було прийняте після клопо-
тання керівництва акцизними зборами в Херсонській губернії до гене-
рал-губернатора22.

У серпні 1906 р. таємно було повідомлено миколаївському градо-
начальнику з Петербургу, що революціонери планували відправити у 
села власних емісарів, від 500 до 600 чоловік, щоб пропагувати соці-
алістичні ідеї серед селян. Основна мета емісарів була організувати 
селянські бунти, для придушення яких влада була б змушена вивести 
війська з міст. Це послугувало б сигналом для робітників, які зоргані-
зовано, у переважаючій над міською поліцією кількістю, захопили б 
усю владу в Миколаєві. До того ж стверджувалося, що поліція була б 
змушена частково приєднатися до робітничого захвату влади23.

У вересні 1906 р. миколаївський тимчасовий генерал-губернатор 
О. Ступін наказав поліції терміново вислати насильно з міста всіх не-
місцевих робітників хлібних пекарень, які, внаслідок страйку, стали 

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



182

причиною відсутності у місті свіжого хліба. З миколаївськими пека-
рями, які були організаторами страйку, генерал-губернатор пообіцяв 
розібратися особисто24.

У червні 1907 р., після розпуску Другої державної думи, прокуро-
ром Петербурзької судової палати був надісланий лист до прокурора 
Одеської судової палати та до прокурора 4 дільниці Єлисаветградсько-
го повіту зі списками місцевих соціал-демократів. У листі зазначалося, 
що фракція соціал-демократів (за даними попереднього слідства) всту-
пила у відносини зі всіма таємними організаціями в Російській імперії 
з метою корегування подальших тактичних дій в залежності від рішень 
Центрального комітету партії25. 

У березні 1908 р. Головне тюремне управління повідомило мико-
лаївського градоначальника про неможливість приймати арештантів до 
Миколаївського тюремного виправного закладу у зв’язку з його пере-
повненням. Крім того, наголошувалося, що згідно з кубічною кількістю 
повітря кількість місць в Миколаєві становить не 740, а 933, якщо вра-
хувати ще 60 місць в тюремній лікарні26.

Олександрівська міська дума 15 травня 1908 р. розглядала питан-
ня фінансування штату поліції у місті і прийняла рішення звернути-
ся з клопотанням до Державної думи про продовження фінансування 
з державного бюджету. Тут же наводиться сума витрат на утримання 
поліційного штату в місті на рік – 10320 руб. та державне фінансу-
вання – 4920 руб. При цьому зазначалося, що державне фінансування 
тимчасове та введене лише у 1906 р. на 3 роки, а у наступному році 
муніципальна влада має самостійно вирішувати питання утримання по-
ліційного штату, що було надто обтяжливим для бюджету міста27.

У Миколаєві 21 травня 1908 р. анархісти-комуністи планували 
здійснити терористичний акт у взуттєвому магазині “Ага и Яковенко” 
та у хлібній конторі Ферберова, про що начальник миколаївської жан-
дармерії ротмістр Левдіков повідомив градоначальнику28.

Олександрівська міська дума 20 червня 1908 р. звернулася до Кате-
ринославського губернатора М. Клінгенберга з клопотанням посприяти 
продовженню Міністерством внутрішніх справ державного фінансу-
вання поліційної команди міста. У клопотанні зазначався штат поліції 
Олександрівська – 41 особа (з них – 8 старших поліцейських та 33 мо-
лодших) та сума на утримання їх, що складала приблизно 16 тис. руб. 
на рік, тобто 10% від міського бюджету і була досить обтяжливою. 
До того ж зазначалося, що щорічний кредит від Державної думи на 
обмундирування поліції у сумі 1025 руб. на рік є недостатнім, і згідно 
з указом Міністерства внутрішніх справ від 31 січня 1906 р. щомісячно 
з цією метою утримується із заробітної плати поліцейського 25 руб.29

У жовтні 1908 р. Миколаївський градоначальник отримав шифро-
вану телеграму від міністра справ П. Столипіна, в якій йшлося про не-
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допустимість зв’язків студентів вищих навчальних закладів із селянами 
на місцях. На канікулах студенти поверталися на місця проживання, 
де контакт їх з селянами був дуже ймовірним. П. Столипін закликав 
градоначальників не допустити зближення студентства з селянством, 
оскільки це могло викликати активізацію бунтівних настроїв на селі30.

У квітні 1909 р. миколаївський поліцмейстер звертався до приставів 
із нагоди наближення першотравневих свят і закликав їх не допустити 
організації масових страйків та демонстрацій, які згідно з агентурними 
донесеннями готувалися по всій Росії взагалі та у Миколаєві зокрема31.

У листопаді 1908 р. миколаївський поліцмейстер наказував при-
ставам надати начальнику розшукового відділу міста інформацію про 
дома терпимості та повій-одиначок і сутенерів з метою виявлення у 
їхньому середовищі революціонерів та інших злочинців32.

У червні 1909 р. губернатори всіх губерній та начальники жандарм-
ських відділень таємно отримали від Міністерства внутрішніх справ 
розшукові карти злочинців із роз’ясненнями до них, класифіковані за 
пріоритетністю та з відповідним шифром: А1, А2, Б1, Б2, В, Г, Д. Згід-
но з розшуковими картами, до категорії А1 відносилися політичні, а до 
категорії А2 – кримінальні злочинці33.

В Олександрівську 21 січня 1910 р. уповноважений Олександрів-
ської міської думи І. Яковлєв подав пропозицію до Думи щодо збіль-
шення поліційного штату за рахунок введення нової посади базарного 
поліцейського, який мав слідкувати не тільки за порядком на базарі, а й 
контролювати якість продуктів та санітарний стан34. Посада базарно-
го поліцейського була затверджена Катеринославським губернським 
правлінням у серпні 1910 р. і її з щорічним окладом у 900 руб. із коштів 
місцевого бюджету отримав ротмістр П Павловский35.

Зупинимося на перебігу та наслідках єврейських погромів 1905 р. 
на Півдні України через призму архівних документів.

6 січня 1905 р. Олександрійському повітовому воєнному началь-
нику надійшов лист від слідчого Єлисаветградського повітового суду з 
проханням підтвердити приналежність учасників єврейського погрому 
до військових частин м. Олександрії36.

У цей же період до населення Мелітополя, а саме до православ-
них християн зверталися мелітопольський воєнний начальник полков-
ник Яхонтов, міський голова Черніков, голови міської управи Риков 
та повітовий справник Безруков, які намагалися запобігти погромам: 
“Между нами есть худые люди, которые много зла делают. Они обра-
щаются к насилию с подменными письмами, в которых Царская воля 
извращается и толкуется неправильно. Буд-то “новый порядок” при-
думан евреями. Они забывают о том, что нас всех вскормила Русская 
земля, и что евреи, также как и другие народы клали свои головы на 
полях Манчжурии”37.
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Юридична комісія допомоги постраждалим від погрому в Миколає-
ві у жовтні 1905 р. звернулася 11 листопада 1905 р. до миколаївського 
поліцмейстера з клопотанням повернути євреям, власникам мануфак-
турних магазинів, їхні товари, які натовп пограбував у жовтні 1905 р. 
Приналежність цих товарів євреям-власникам було підтверджено неза-
лежними свідками38.

Міська дума Єлисаветграда 23 жовтня 1905 р. звернулася до містян 
із проханням припинити єврейський погром, а награбоване єврейське 
майно віддати добровільно, без будь-якої відповідальності у спеціально 
зорганізовані для цього владою пункти39.

До Олександрівської міської управи 29 жовтня 1905 р. від Управ-
ління Єкатеринославським відділенням державного банку надійшов 
запит про економічні наслідки від єврейських погромів для торгових 
підприємств. Зокрема, банк цікавила інформація, які підприємства 
зруйновані повністю, а які постраждали лише частково40.

В Олександрівській міській думі 1 листопада 1905 р. було проголо-
шено загальну суму збитків для м. Олександрівська, яка за підрахунка-
ми місцевих чиновників складала 1,5 млн руб.41 Було вирішено зверну-
тися за фінансовою позикою до Державного банку на суму 100 тис. руб. 
терміном на 10 років42. У лютому 1906 р. катеринославський губерна-
тор С. Александровський відповів Олександрівській міській думі, що 
це клопотання не може бути задоволено. Пізніше, 20 травня 1906 р., 
Олександрівській міській думі було відмовлено в фінансовій допомо-
зі вдруге. Пояснюючи причини відмови на клопотання (вже на суму 
50 тис. руб.), катеринославський губернатор С. Александровський від-
повів, що Державний банк Російської імперії вкладає свої кошти лише 
в строкові та надійні активи43.

Херсонський губернатор В. Левашов 21 листопада 1905 р. у листі 
до всіх поліцмейстерів та повітових урядників Херсонської губернії за-
явив про початок слідства стосовно співробітництва поліції з погром-
никами в Херсонській губернії. Він наголошував на невідворотному 
покаранні поліцейських, вина яких буде доведена слідством44.

Олександрівський міський голова 24 листопада 1905 р. отримав 
лист від присяжного повіреного Я. Гуровича, що той не зможе розслі-
дувати події єврейського погрому в Олександрівську45.

Пристав Московської частини м. Миколаєва у своєму рапорті від 
22 грудня 1905 р. повідомив миколаївського поліцмейстера, що в ніч-
ний час містом прогулювалися групи молодих хлопців – євреїв у кіль-
кості 25–40 осіб, озброєні револьверами, рушницями, шаблями, піками 
та кинджалами. Ці групи представлялися як “Летючі загони міліції”, 
самостійно сформовані для захисту від поліції46.

Єлисаветградське губернське правління 29 грудня 1905 р. (за згодою 
Міністерства внутрішніх справ) вирішило відшкодувати євреям збитки, 

ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ



185

завдані внаслідок єврейського погрому у жовтні 1905 р. Враховуючи те, 
що у поліційному фонді Єлисаветграда станом на 29 грудня 1905 р. було 
16 тис. 803 руб., було вирішено виділити допомогу у сумі 15 тис. руб.47 

Миколаївський градоначальник 27 лютого 1906 р. у таємному листі 
до миколаївського поліцмейстера наголошував на необхідності охорони 
єврейського населення від робітників та осіб, негативно налаштованих 
до них. Він підкреслював, що всі поліцейські мають дбати про порядок 
та охороняти населення незалежно від віросповідання чи національнос-
ті і наголосив, що кримінальна відповідальність чекає на кожного, хто 
не буде дотримуватися його постанови48.

У березні 1906 р. до Миколаєва почали прибувати невеликими 
партіями з різних міст робітники: каменярі, теслярі, будівельники. Всі 
вони були активними учасниками єврейських погромів у 1905 р. Мико-
лаївський поліцмейстер наказав приставам організувати спостереження 
за робітниками та перевірити у всіх прибулих документи, зареєстрував-
ши їх у відділках поліції49.

До Миколаївської міської думи 30 вересня 1908 р. від миколаїв-
ського відділення Союзу російського народу надійшла вимога щодо 
негайного звільнення з будівничого відділення міської думи еврея 
Г. Клейера та секретаря думи І. Коплана. Свою вимогу вони підкріпи-
ли прим. 3 до ст. 24 міського положення від 11 червня 1892 р., в якій 
йшлося, що “євреї не мають допускатися до участі в міських вибор-
чих кампаніях та зборах домовласників” та ст. 34 цього ж положення, 
згідно з якою “євреям забороняється займати посади в міській Думі чи 
завідувати окремими галузями міського господарства та самоврядуван-
ня”50. У відповідь на цю вимогу 14 жовтня 1908 р. міська дума відпо-
віла Голові “Союзу” генерал-майору Прищепенку, що ніякі організації 
не мають права слідкувати за діяльністю Міської думи Миколаєва51. 
У роз’ясненні депутати міської Думи наголошували, що всі співробіт-
ники Думи гідні своїх посад. Сам І. Коплан неодноразово був наго-
роджений державними нагородами, зокрема: “За участь у народному 
перепису населення в 1897 році”; “За роботу в комісії по збільшенню 
податкових доходів від нерухомого майна населення” (особисто наго-
роджений контр-адміралом Тихоцьким); “За роботу в проекті побудови 
нових квартир для офіцерів та нижчих армійських чинів”. У вересні 
1907 р. Миколаївська міська дума урочисто відсвяткувала 25-річний 
робочий ювілей І. Коплана та висунула його кандидатуру на отримання 
“Імператорської відзнаки” за відданість справі. Щодо Г. Клейера, то він 
пропрацював у будівничому відділі на той час вже 20 років. Він ніколи 
не займався діловодством, у його обов’язки входило креслення споруд 
під керівництвом головного міського архітектора52.

Миколаївський поліцмейстер 10 листопада 1908 р. повідомив при-
ставів міста, що згідно з даними Одеського військового округу в Росію 
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під виглядом торгових фірм прибувають євреї з різних країн з метою 
ведення таємної воєнної розвідки53.

26 січня 1909 р. міська управа № 3 подала клопотання Єлисавет-
градській міській думі про відшкодування затрат на лікування бідних 
євреї у міській лікарні на суму 375 руб. 30 коп.54 

Єврейська соціал-демократична робітнича партія “Поалей-Ціон” у 
циркулярі № 1 від 28 лютого 1909 р. заявила про стагнаційну фазу цар-
ської реакції та висунула пропозицію відновити революційну боротьбу 
проти царизму революціонерами, яким вдалося уникнути реакційної 
політики царизму55.

У березні 1906 р. Миколаївський градоначальник та поліцмейстер 
отримали шифровану телеграму з Петербурга про викрадення в Москві 
великої суми грошей (сума не зазначалася) та подальші інструкції для 
місцевих урядників після цієї події. Зокрема, йшлося про запобіжні дії 
та розшукові заходи. Місцеві банки та поштові відділення терміново 
надавали інформацію градоначальнику та поліцеймейстеру про перера-
хунки великої кількості грошей. Передбачалося спостереження за осо-
бами, прибулими у Миколаїв із Москви, у випадку значних фінансових 
витрат цих осіб. Наголошувалося тільки на спостереженні та виявленні 
зв’язків таких осіб із революційними партіями. Особлива увага приді-
лялася спостереженню за активізацією страйкового робітничого руху в 
Миколаєві, організація якого, як відомо, потребувала чималих коштів 
від революціонерів56. 

Миколаївський поліцмейстер 23 травня 1906 р. повідомляв при-
ставам частин міста про прибуття у Миколаїв невідомої для поліції 
особи з великою сумою грошей (сума не зазначалася) для револю-
ційних потреб міста. Зокрема, миколаївський ротмістр жандармерії 
Левдіков орієн тував поліцію на особу з купою банківських грошових 
зобов’язань, купонів та банківських квитків переважно 4% держаної 
ренти57.

Касир Чорноморського заводу у серпні 1906 р. був убитий та по-
грабований революціонерами у Миколаєві. Революціонери заволоділи 
заводською касою (сума не зазначалася), про що було повідомлено 
приставам поліційних частин миколаївським поліцеймейстером, який 
закликав до енергійних дій щодо розшуку пограбованих грошей58.

У листопаді 1906 р. був пограбований Петербурзький міжнародний 
банк на суму 40 тис. відсоткових банківських паперів. Поліції були ві-
домі номера цінних паперів і миколаївський градоначальник, отримав-
ши телеграму з Петербурга, відразу ж зорієнтував поліцію на розшу-
кові дії59.

Миколаївський департамент поліції у грудні 1907 р. отримав інфор-
мацію про можливі спроби розміну п’ятсотрублевих кредитних білетів 
одночасно у декількох великих містах Російської імперії. Ці гроші піс-
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ля пограбування у червні 1907 р. Тифліського відділення Державного 
банку відразу ж поступили у розпорядження до революціонерів60.

Таким чином, всі документи зазначених вище фондів архівів Ми-
колаївської, Кіровоградської, Запорізької та Херсонської областей є ак-
туальними для вивчення подій Першої російської революції, оскільки 
надають можливість досліднику проаналізувати проблематику розвит-
ку подій з різних аспектів. Документи, датовані 1908–1910 рр., свід-
чать про продовження революційного протистояння ліберальних та 
революційних сил проти монархічного режиму. Корисним для дослід-
ників буде й інформація щодо фінансового питання Першої російської 
революції на Півдні України. Революційні експропріації, збитки від 
єврейських погромів, фінансування поліційно-жандармського апарату, 
фінансова звітність муніципальних установ та інші документи свід-
чать про значний капітал, який поглинули революційні роки лише на 
Півдні України. Крім цього, соціально-побутова історія південної Укра-
їни наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у документах стане корисною 
для повнішого розкриття мотивів місцевої агресії в революційні роки 
проти представників влади у 1905–1910 рр.
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In the article the author covers the events of the First Russian Revolution based 
on the documents of the state archives of Mykolaiv, Kirovograd, Zaporizhzhya and 
Kherson regions, namely: massive Jewish pogroms in October 1905, expropriation 
in favor of radical revolutionary forces and hunger as one of the reasons of the 
discontent with imperial politics. The documents of the post-revolutionary period of 
1908–1910 are also considered as evidence of the continuation of the revolutionary 
confrontation of liberal and revolutionary forces against the monarchist regime. 
Particular attention is paid to documents of city provincial chancelleries and the 
administration of the police and gendarme apparatus.

Key words: the First Russian revolution; South of Ukraine; police; City Duma; 
expropriation; famine; typhus.
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УДК 001.891:930.25

В. В. БЕЗДРАБКО*

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД В АРХІВІСТИЦІ:
ДОСВІД І МОЖЛИВОСТІ

Висвітлено чинники виникнення й тенденції еволюції бібліометричного 
методу за кордоном; зауважено на особливостях його застосування в зарубіж-
ному та українському архівознавстві. Проаналізовано перспективи оперуван-
ня методикою бібліометрії в сучасній архівістиці. 

Ключові слова: архівістика; архів; архівіст; архівознавство; бібліометрія; 
наукометрія; метод; методика.

Методика архівних студій продовжує залишатись одним із пріори-
тетних напрямів теорії архівознавства. Час від часу провідні українські 
дослідники, небайдужі до архівної справи колеги вдаються до черго-
вих розвідок, ревізій, верифікацій галузевої методики, зауважуючи на 
її можливостях і доладних перспективах, чи просто описують алгоритм 
прикладання окремих методів для розв’язання конкретних практичних 
завдань архівістики й архівознавчих наукових студій та представляють 
результати подібних вправлянь. Дискусія про те, чи існують у природі 
суто архівні методи залишається відкритою, а міждисциплінарні умови 
побутування сучасної науки сприяють неоднозначній відповіді на це 
питання. Утім, якщо посилатися на праці знаних зарубіжних теорети-
ків архівістики, наприклад Лучани Дюранті чи Джованні Мікетті, то 
можна стверджувати про існування таких1. Ідеться про відомі в радян-
ській та українській історіографії архівознавства принципи провінієнції 
й пертиненції. Саме вони, на думку колег, є тими методами, що сприя-
ють системному, всебічному дослідженню архівних фактів, явищ, про-
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цесів2. І якщо з цими “методами”, котрі більшість вітчизняних дослід-
ників тлумачать як “підходи” чи “принципи” (що породжує плутанину 
у ставленні до них), справа доволі непроста, то тема успішного оперу-
вання філософськими, загальнонауковими, гуманітарними методами в 
архівознавстві виглядає зрозуміліше.

Зважаючи на необхідність модернізації методики архівного дослід-
ження в умовах тотальної інформатизації суспільства, в українському 
архівознавстві постало завдання опанувати, апробувати та пошири-
ти новітні методи. Хоча справедливість твердження безперечна, про-
те відзначимо обмаль праць в архівістиці, присвячених студіюванню 
порушеної теми3. Це спонукало нас удатись до короткої репрезентації 
можливостей і перспектив популярного в зарубіжній архівістиці бібліо-
метричного методу. 

Попри добру обізнаність фахівців із останнім говорити про його по-
пулярність в українських архівних наукових “широтах” не доводиться. 
Згадаємо заледве чи не єдину працю професора Ірини Матяш, що зрос-
ла на бібліометричній методиці вивчення архівного матеріа лу. Йдеть-
ся про монографію “Українська архівна періодика 1920–1930-х рр.:
історія, бібліографія, бібліометрія” (Київ, 1999 р.)4, яка представляє 
вдалу практичну спробу бібліометричного аналізу комплексу архівних 
видань досліджуваного проміжку часу, виснувану з бібліографічних 
даних. Нині, коли архівісти широко послуговуються інформаційними 
технологіями, ігнорувати можливості бібліометрії (бібліометрики), 
наукометрії (наукометрики) чи вебометрії (вебометрики)5 невиправ-
дано. 

Для початку – декілька загальновідомих фактів про бібліометрію. 
Отож, бібліометричний метод зарубіжні колеги упевнено зараховують 
передусім до методичного поля математики та статистики. Предтечею 
появи терміна “бібліометрія” (“bibliometrics”) у значенні “статистична 
бібліографія” стала праця Едварда В. Гальма 1922 р. На той час знаний 
фахівець із патентознавства, професор Кембриджського університету 
опублікував неодноразово апробовані в студентській аудиторії лекції 
“Статистична бібліографія стосовно зростання сучасної цивілізації” 
(“Statistical bibliography in relation to the growth of modern civilization”, 
Лондон, 1923 р.)6. Головна думка Едварда В. Гальма полягала в тому, 
що статистичні й математичні методи цілком можуть прислужитись 
вив ченню історії науки і техніки, а супутнім до неї ілюстративним ма-
теріалом можуть бути бібліографічні дані. Міркування Едварда В. Галь-
ма зросли на розвідках Френсіса Б. Ф. Кемпбелла, котрий 1896 р. видав 
одне з перших за змістом бібліометричне дослідження, використовую-
чи статистичні методи для вивчення предметного (тематичного) розсі-
ювання в публікаціях7. Дехто із фахівців до ранніх праць із бібліометрії 
зараховує спільні студії Френсіса Дж. Коула та Неллі Б. Ілс “Історія 
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порівняльної анатомії. Частина I: Статистичний аналіз літератури” 
(“The history of comparative anatomy. Part I: A statistical analysis of the 
literature”, Лондон 1917 р.)8. Про бібліометрію як статистичний аналіз 
бібліографії згадується і в студіях відомого бельгійського вченого Поля 
Отле “Трактат про документацію. Книга про книгу. Теорія і практи-
ка” (“Traitée de Documentation. Le livre sur le livre. Theorie et Pratique”, 
1934 р.)9. Для Поля Отле він також означав бібліографічну статистику 
без конкретизації можливостей його застосування. І хоча в тематичних 
працях Роберта Н. Бродеса йдеться про доволі “респектабельну” її істо-
рію, удавнену часами практик бібліотеки Александрії10, проте класично 
впровадження бібліометричного методу в науку пов’язують із 1970-ми 
роками.

Усталено основоположником бібліометричного методу в науці на-
зивають професора Університету Північного Лондону (нині у складі 
Лондонського університету Метрополітен) Алана Прічарда, котрий у 
відомій статті невеличкого формату “Статистична бібліографія або біб-
ліометрія” (“Statistical bibliography or bibliometrics”, 1969 р.) обґрунту-
вав наукові перспективи його вживання11. Незважаючи на ототожнення 
термінів “бібліометрія” та “статистична бібліографія”, Алан Прічард 
спробував розмежувати ці поняття, раціонально обґрунтовуючи при 
цьому свою позицію. Професор погодився з думкою авторитетного фа-
хівця зі статистики Моріса Дж. Кендалла, зауваживши на традиційній 
плутанині понять “статистика”, “бібліографія статистики”, “бібліогра-
фічна статистика”, додатково підкресливши їх відмінність. Аби уникну-
ти різночитань, Алан Прічард запропонував уживати термін “бібліоме-
трія” у значенні математичних і статистичних методів вивчення “книг 
та інших засобів наукової комунікації”, відмічаючи його подібність із 
радянським російським варіантом – наукометрією12. Методичні споді-
вання науковця полягали в тому, що бібліометрія буде використовува-
тися в усіх дослідженнях, коли фахівці прагнутимуть кількісно визна-
чити процеси письмово підтвердженої комунікації, та швидко здобуде 
визнання в інформатиці13.

За останню третину минулого століття можливості застосування 
бібліометричного методу значно розширилися від первісного задуму 
його авторів. Якщо початково бібліометрія тяжіла до вивчення струк-
тури наукового повідомлення за визначеними наперед алгоритмом, 
формальними показниками, то згодом масштаб оперування методом 
розширився і розвинувся до математичної моделі канадського бібліо-
текаря Жана Таґа-Саткліффа, сформульованої 1992 р. та вибудованої 
на теоріях інформації і ймовірності14. Документаційна система чи база 
даних; система репрезентації інформації; користувачі; стратегії, засоби 
пошуку інформації; посередники поширення (наприклад, бібліотекарі, 
керуючі документацією, архівісти), вплив і, нарешті, її відновлення – 
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складові моделі Жана Таґа-Саткліффа, що можуть та мають вивчатись 
самостійно або комплексно. 

Типово структурні аспекти бібліометрії охоплюють такі позиції: 
автор(и); структура, тип, обсяг публікації (видання); вихідні цитати 
(хто, кого і як цитує у досліджуваній праці?); вхідні цитати (хто, кого 
і як цитує досліджувану працю потім, після оприлюднення студії?) для 
оцінювання наукового впливу та виявлення професійних і соціальних 
зв’язків, інші кількісні аспекти продукування, поширення й викори-
стання документаційної інформації. 

Нині маємо говорити про існування системи бібліометричних ме-
тодів, яка належить до сімейств інформетрії (informetrics) і вебометрії 
(webometrics), що базовані не лише на математичних чи статистичних, 
але й інформаційних науках. Найзагальнішим поняттям із них є ін-
форметрія, що орієнтована на вивчення всіх аспектів людського жит-
тя, дотичних до виробництва, поширення, користування інформацією. 
Дещо вужчими за змістом і значенням є наукометрія та вебометрія. 
Перша з них досліджує виробництво, поширення, значення і роль нау-
кових знань за допомогою застосування кількісних, демографічних, 
економічних та інших методів із метою підвищення ефективності про-
фесійної діяльності. У той же час вебометрія займається вивченням 
кількісних характеристик інтернет-мереж, веб-сайтів, гіперпосилань, 
пошукових систем, семантичним аналізом контенту веб-сторінок, їх-
ніх технологічних структур, інформаційною поведінкою користувачів 
електронних інформаційних ресурсів. Незважаючи на неабияку по-
пулярність вебометричних, інформетричних методів за кордоном, 
в українській архівістиці вони залишаються малозапитаними, а праці, 
присвячені їм, є радше винятком15. 

Майже півстолітня історія “відсунула” в минуле елементарні ви-
значення і спрощені тлумачення бібліометрії. Нині схиляються до дум-
ки про неї як щонайменше проблему керування для суспільства знань 
і національної держави16. Про приклади цього йдеться далі. Бібліомет-
рична система, як теоретична конструкція, формує світ наукового дис-
курсу через призму кількісних і якісних характеристик інформації, що 
дозволяє різнобічно оцінити розвиток науки.

Найбільшою нерозв’язаною проблемою для бібліометричного мето-
ду залишається корелювання кількісного показника цитувань зі значен-
ням, значущістю, тобто якістю наукового результату фахівця. Йдеться 
про те, що кожна цитата є лише доказом факту цитування (або т. зв. 
цитації). Проте ні кількість цитувань, ні їх відсутність чи недостатність 
порівняно із суб’єктивно визначеною й умовно кажучи “нормою”, не 
можуть об’єктивно розкрити формальні чи якісні характеристики зв’яз-
ків між цитованими та цитуючими, їхні чинники й особливості. Більше 
того, бібліометричний метод не дає відповідь на питання, чому саме 
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ця, а не інша праця була обрана об’єктом цитування17. Це завжди буде 
залежати від суб’єктивних пошуків, знахідок, уподобань, бажань, ін-
терпретацій дослідників, навіть в умовах прагнення ними абсолютної 
об’єктивності. Так само узалежнене ставлення до фахівця через призму 
різноманітних кількісних бібліометричних показників, про що йшлося 
вище, хоча початково розглядалось перспективним, проте залишається 
й донині недосконалим.

Із 1990-х років спостерігаємо дедалі активнішу критику можливо-
стей бібліометричного методу, а дискусія щодо його доцільності була 
переведена, за визначенням відомого професора, директора центру нау-
ково-технічних досліджень Лейденського університету Пауля Воутер-
са, у площину культури цитувань18. Бібліометрична індикація “величі” 
дослідника часто наражається на неправильне визначення, використан-
ня та інтерпретацію будь-яких “метричних” результатів студій або їх 
ігнорування19. У знаковій праці Пауля Воутерса “Культура цитувань” 
(“The Citation Culture”), що вже встигла стати класикою наукометрії, 
аргументовано доводиться суб’єктивність індексу цитувань як явища 
бібліометрії.

Отже, найвагомішою вадою бібліометричного методу вважають 
хиби цитатного аналізу. Цитата є свідченням діяльності передовсім не 
автора розвідки, а того, хто виявив бажання його процитувати, проду-
куючи тим самим індекс впливовості20. Доволі поширеним явищем є 
цитування автором самого себе, що пов’язано з бажанням підкресли-
ти джерельну чи історіографічну цінність власної праці, або ж через 
необхідність відіслати читача до докладнішого висвітлення окремого 
аспекту в опублікованій раніше студії. Це так само штучно впливає на 
зростання індексу цитувань і підвищує значущість наукових пошуків, 
значення їх реалізації, що створює, своєю чергою, похибку у визначен-
ні популярності твору чи дослідника.

Результати наукової діяльності колег можуть цитуватися в пози-
тивній і негативній конотації. Емоційне забарвлення цитат аж ніяк 
не впливає на їх кількість, хоча на зв’язки між цитованим автором 
і його сучасниками – шанувальниками чи критиками, безперечно. 
Власне, соціальні, персональні контакти між ними, певною мірою, 
також суб’єктивно зумовлюють характер цитувань. Колеги вказують 
на доволі відомі етично сумнівні чинники нарощування індексу впли-
вовості, приміром, пов’язані з умовами друку статті, коли однією з 
вимог є обов’язкове посилання на місце оприлюднення – видання за-
галом чи на окремі публікації в ньому21. Подібна практика далеко не 
виняткова.

Цитата сама по собі не може бути абсолютним показником науко-
вої якості цитованої праці. Тому беззастережне застосування бібліо-
метричного методу є доволі суперечливим підходом до вимірювання 
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результативності професійної діяльності вченого. Однак доведени-
ми при цьому є декілька фактів. По-перше, цитата завжди вказує на 
присутність ученого та його праць у межах певного дисциплінарного 
поля. По-друге, так чи інакше, якщо це самостійно виконане дослід-
ження, то його автору прямо або опосередковано відомі ті розвідки, 
які стали об’єктами для посилань. Цитата може слугувати незалеж-
ним показником для вимірювання соціальної присутності автора чи 
помітності (позитивної/негативної) його студій для науки. Проте на-
віть це очевидне твердження корелюється соціальною активністю чи 
навпаки – затворництвом дослідника, індивідуальними особливостя-
ми його характеру. 

Традиційно усталеним є підхід до розмежування описових і оцін-
кових бібліометричних розвідок. У першому випадку до уваги беруть 
соціальні, хронологічні, демографічні, географічні показники вимірю-
вань, в іншому – якісні характеристики продуктивності дослідника, 
результатів його професійної діяльності, а також інструменти наукової 
комунікації, зокрема часописи, мережу соціальних і фахових контактів 
тощо22. 

Вимірювання коефіцієнта впливовості журналу – тема, порушена 
зарубіжними колегами ще в середині ХХ ст. Тоді інноваційний ім-
пакт-фактор (Іmpact Factor) був представлений науковому світу одним 
із основоположників бібліометрії, наукометрії Юджином Ґарфільдом 
у низці праць, присвячених індексації фахової літератури23, узагаль-
нених у пізніших публікаціях: “Цитат-аналіз як інструмент оцінки 
журналу” (“Citation analysis as a tool in journal evaluation”, 1972 р.), 
“Індексація цитування: теорія та застосування в науці, техніці й гу-
манітаристиці” (“Citation indexing: Its theory and application in science, 
technology, and humanities”, 1979 р.), “Історія та значення імпакт-фак-
тора журналу” (“The history and meaning of the journal impact factor”, 
2006 р.)24.

Кількість цитат, публікацій у солідних, “грубого” формату жур-
налах неможливо порівнювати з показниками тих часописів, що є так 
само значущими завдяки контенту, проте програють за обсягом чи в 
іміджевій або соціокомунікаційній діяльності. Це спонукало до пошу-
ку об’єктивнішого підходу і таким зрештою став відкритий Юджином 
Ґарфільдом спільно з колегою Ірвінґом Г. Шером фактор впливовості 
журналу, який вказує на його значення завдяки усередненому співвід-
ношенню кількості цитувань статей у межах видання протягом поточ-
ного року до загальної кількості публікацій за попередні роки (зазвичай 
за 2–3 чи 5 років)25. 

Методика власного фактора (eigenfactor), хоча й спирається на ті 
самі дані, що й імпакт-фактор, проте орієнтується на з’ясування схем, 
мереж посилань між часописами. Інакше кажучи, “журнали називають-
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ся впливовими тоді, коли інші впливові часописи їх доволі часто такими 
вважають”26. При вимірюванні індексу власного фактора розкриваєть-
ся мережа тих видань, які народжують і підтримують посилання. Цю 
методу було розроблено професором біології Університету Вашингтон 
Карлом Т. Берґстромом у 2007 р., згодом прокоментовану з уточнення-
ми у співавторстві з Джевіном Вестом і Марком Вайсманом27. 

І, нарешті, індекс Гірша (h-index), названий за прізвищем свого 
винахідника – американського фізика, професора Каліфорнійського 
університету в Сан-Дієґо Хорхе Гірша. Цей показник слугує для ви-
мірювання продуктивності вченого, корпорації дослідників чи науко-
вих установ, часопису за відомою формулою28. І хоча жоден із методів 
визначення продуктивності або ж значущості наукової діяльності не є 
досконалим, проте кожен здобув поширення і нині в Україні до них ак-
тивно звертаються заради визначення результативності дослідників та 
організаційної, комунікаційної й іншої інфраструктури науки. Ідеаліза-
ція їхніх можливостей чи об’єктивності, як зауважив Юджин Ґарфільд, 
є небезпечною антинауковою тенденцією29. Застереження засновника 
Інституту наукової інформації (ISI) є доволі справедливим, однак на 
нього мало хто зважає. Попри небезпідставну критику на адресу ім-
пакт-фактора, власного фактора чи індексу Гірша і невпинне тривання 
пошуку досконаліших обчислювальних методів, наголосимо на жваво-
му оперуванні ними в бібліометрії.

Окрім методів, варто зауважити на фундаментальних для бібліо-
метрії законах. Відомий теоретик і практик архівістики, фахівець з 
інформатики, тривалий час директор програми архівних досліджень 
Університету Вісконсин-Медісон, а нині професор Каліфорнійського 
університету в Лос-Анджелесі Кімберлі Андерсон30 вказує при цьому 
на закони американського математика, статистика Альфреда Дж. Лот-
ки про частотний розподіл наукової продуктивності31, американського 
лінгвіста Джорджа К. Ципфа стосовно залежності між числом різних 
значень одного слова і його відносною частотою вживання32 та англій-
ського математика, документаліста Семюеля К. Бредфорда про розсію-
вання інформації33. Зауважимо на них докладніше.

Закон Лотки інколи називають “законом про авторів”. Його ідея 
полягає в тому, що значна частина публікацій припадає завжди на не-
велику кількість авторів. Тобто, наприклад, на 100 авторів за чітко ви-
значений проміжок часу припадає 1 стаття, 25 авторів сприяє виходу 
2-х публікацій, 11 осіб – 3-х і т. д. Це співвідношення показує, що де-
хто з авторів має більше статей, ніж середньостатистичний автор. Тоб-
то із сотні авторів буде 1, хто опублікував 1 статтю, а також той, хто 
оприлюднив 10 статей. Математичною формулою цей закон передають 
так: Y = C/Xn, де Х – число публікацій, Y – відносна частота авторів із 
публікацією, n і C – константи (n наближено дорівнює 2).
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“Закон про силу слова” або закон Ципфа говорить про явище, коли 
одна лексема чи декілька з’являються доволі часто, тоді як інші трап-
ляються рідко. Якщо упорядкувати всі слова певного тексту за змен-
шенням частоти їх уживання, то частотність n-го слова буде приблизно 
обернено-пропорційна його рангу. До прикладу, слово другої позиції 
буде вживатися вдвічі, слово третьої позиції – втричі рідше, порівняно 
зі словом першої позиції і т. д. Отож формула закону Ципфа виглядає 
таким чином: rf = c, де r – ранг слова у частотному словнику, f – час-
тотність слова, с – постійна величина. 

Із законом Ципфа тісно пов’язаний закон Бредфорда, сформульова-
ний вченим 1934 р. Закон описує експоненційне зменшення віддачі від 
збільшення кількості переглянутих посилань у наукових журналах. Для 
кожної галузі є чітко визначене коло студій, що мають першочергове зна-
чення. Вони входять до т. зв. “першої зони” концентрації фахової інфор-
мації, тоді як кожна наступна “зона” буде мати обернено-пропорційно 
меншу її частину. Предметні студії розсіюються через наукові видання 
за формулою розподілу 1:n:n2, де n – порядковий номер предметної зони. 

Згадані тут закони та методи бібліометричного аналізу є найбільш 
поширеними у практиці, проте не єдиними. Останніми роками передова 
наука запропонувала й інші методики, підходи бібліометрії34, які наразі 
переживають широку апробацію та застосування, а відшліфовування їх 
можливостей триває. Помітні зрушення в бібліометрії віддзеркалюють 
обсяги зростання кількості загальних тематичних та галузево апробова-
них праць, профілізацію відповідним чином періодичних видань, укла-
дання тематичної бібліографії, заснування наукометричних баз даних, 
бібліометричних консорціумів тощо35.

Треба сказати, що за кордоном до бібліометричного аналізу уваж-
но ставляться не лише науковці, а й урядовці. Ми вже звикли, зга-
дуючи про успіхи зарубіжних колег із керування документаційними 
процесами, апелювати до успішного досвіду Австралії. У цьому кон-
тексті доречно буде згадати про ініціативу австралійського уряду Ке-
віна Радда 2010 р. стосовно розвитку національної системи керування 
науковими дослідженнями в країні з метою підвищення дослідницької 
якості праць. Ідеться про програму “Видатні досягнення в рамках до-
сліджень для Австралії” (“Excellence in Research for Australia”, ERA) 
Австралійської науково-дослідної ради36, що передбачала формуван-
ня відповідної бази даних, упорядкованої відповідно до класифікації 
Австралійського бюро статистики. Схема класифікації наразі об’єднує 
8 кластерів. Архівознавчі, бібліотекознавчі, документознавчі студії 
ввійшли до кластеру “Гуманітарні та творчі мистецтва” (“Humanities 
and Creative Arts”, HCA). 

Для вимірювання рейтингу наукових журналів Австралії було за-
стосовано традиційні бібліометричні підходи, які доповнювались і ко-
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релювались даними наукометричної бази SCOPUS. Розроблена система 
“індикації журналу” у вигляді таблиці “унікальності” складається з та-
ких блоків: 1) перелік видань за кількістю статей (від більшого зна-
чення до меншого); 2) відсоток статей, поданих у журналах, що були 
відзначені високим індексом цитування, та 3) їх відсоток від загальної 
кількості публікацій, представлених у часописі. Також для визначен-
ня статусу видання в національному і світовому вимірах було запро-
поновано метод відносного впливу цитувань (Relative Citation Impact, 
RCI), що є доволі цікавою метрикою, бо дозволяє оцінити роль кож-
ного журналу у внутрішньому та зовнішньому науковому просторах. 
Вельми репрезентативною є система коригувань, коли враховуються 
мультидисциплінарність наукового видання, його інституційна належ-
ність, час виходу публікації і відтоді – динаміка кількості посилань на 
нього тощо. 

У підсумку база даних ERA стала для уряду Австралії відправ-
ною точкою для визначення пріоритетних напрямів розвитку науки, 
призначення для наукових інституцій та навчальних закладів відповід-
ного фінансування. Не все так однозначно прийнятно в узалежненні 
урядової підтримки наукових досліджень від бази даних результатив-
ності вчених чи престижності видань, оскільки це дозволяє ігнорувати 
(до певної міри) найновітніші напрями, які лише здобувають місце на 
дослідницькому полі37. Як зазначає Кімберлі Андерсон, для архівістів 
проект ERA цікавий тим, що є унікальним джерелом вільного доступу 
до первинної і вторинної інформації, оскільки розкриває соціальні, нау-
кові зв’язки між фахівцями, виданнями, профільними інституціями та 
текстами38. 

Вивчаючи досвід Австралії у галузі бібліометрії, Кімберлі Андерсон 
уклала та дослідила масив часописів, присвячених архівним студіям,
проіндексованих у відомих наукометричних базах, як-от SCOPUS, Web 
of Science та ERA від 2005 р. і донині39. Ключовими словами при вибір-
ці для модератора багатьох бібліометричних експериментів в архівній 
галузі стали терміни “архів” і “документ”40. Тож таких видань станом 
на 2012 р. виявилось 1241. Проект ERA створює широкі можливості для 
оперування бібліометричними даними та виснування узагальнень про 
традиції й тенденції архівістики у національному і міжнаціональному 
вимірах.

Крім запозичень урядових ініціатив фінансування науки та мо-
дернізації методики архівознавства, цікавими можуть бути для нас 
студії, “заземлені” на конкретних темах. Подібні в зарубіжній архі-
вістиці вельми популярні. Не вдаючись до з’ясування масштабів їх 
розроблення, зауважимо на працях, що особливо активно наразі об-
говорюються за кордоном. Ідеться про нещодавно оприлюднені ре-
зультати бібліометричних досліджень Кімберлі Андерсон, які здобу-
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ли визнання та високі фахові відзнаки наприкінці 2017 р.42 Об’єктом 
її дослідницької уваги було обрано 2 провідних архівних часописи 
північно американських країн – “The American Archivist” (США) та 
“Archivaria” (Канада). Хронологічні межі розвідки – 1995–2009 рр. – 
дозволяють визначити основні тенденції архівістики рубіжного періо-
ду, а також порівняти результати з тематично подібними студіями, 
проведеними раніше.

Джерельним підґрунтям для студій Кімберлі Андерсон стали праці 
її наставниці, авторитетного професора архівістики Каліфорнійського 
університету в Лос-Анджелесі Енн Джилліленд-Светленд, котра із ме-
тою встановлення кола “гуру” архівістики шляхом з’ясування частот-
ності їх цитувань і найвагоміших публікацій обрала для вивчення архів-
ну періодику, датовану попереднім часовим проміжком – 1972–1994 рр. 
Згодом, виокремивши лише ті дописи, що присвячувалися питанням 
архівної автоматизації й електронної документації, вона провела ще 
одне ґрунтовне дослідження43. Вони й стали компаративною базою 
для цих тематичних розвідок. До того ж, автор сміливо “приправила” 
власні розвідки історіографічними спостереженнями і висновками про-
фесора бібліотекознавства та інформатики Пітсбурзького університету 
Ричарда Кокса44.

Безперечно, студії Кімберлі Андерсон є класичним випадком бібліо-
метричного аналізу архівної періодики, зосередженого на цитат-аналі-
зові публікацій і визначенні впливу на професійне середовище двох 
найпрестижніших видань – “The American Archivist” та “Archivaria”. 
Для того, щоб зменшити похибки цих показників, професор широко 
послуговувалася результатами соціологічних опитувань архівістів сто-
совно фахових літературних уподобань, їхньою думкою стосовно скла-
ду кола досвідчених спеціалістів, наявності й міцності контактів між 
колегами завдяки участі в професійних асоціаціях, товариствах, кон-
ференціях тощо. Існування прямих контактів, неопосередкованих пуб-
лікацією в часописі, забезпечує мережу взаємовпливів поза видимими 
формальними зв’язками і також породжує похибку при проведенні 
бібліометричного аналізу. Фаховий вплив, за визначенням Кімберлі 
Андерсон, варто розглядати через моделювання зв’язків “наставник – 
адепт”45. Для функціонування найпростішої пари цієї моделі достатньо 
лише двох осіб: учитель – учень, колега – колега, керівник – підлеглий 
тощо. Міжособистісні зв’язки є так само об’єктом бібліометрії, якщо 
вони офіційно підтверджені і йдеться про переконливий вплив одного 
колеги на іншого. 

Критерії бібліометричного аналізу у виконанні Кімберлі Андер-
сон виглядають таким чином: загальна оцінка видання, характеристика 
структури й опис публікації, цитати46. Особливу увагу автор звернула 
на традиційні або прямі цитати, опосередковані посилання та подяки. 
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У випадку традиційних цитат виокремлено такі їх види: посторінкова/
кінцева виноска; бібліографія (список використаних джерел, літерату-
ри), перелік посилань47. Під “нетрадиційними” цитатами автор розуміє 
лише непрямі згадки певних праць, епіграми, згадування імені авто-
ра чи праці в тексті без формального цитування48. Згадки переважно 
стосуються посилань на деяку класичну літературу або власні праці. 
Подяки адресуються зазвичай колегам і співавторам за приклад для на-
слідування, співпрацю, сприяння, промоцію, підтримку, визнання. Усі 
ці категорії було виокремлено на підставі простудійованого публікацій-
ного масиву обох видань49. Неабияке значення для Кімберлі Андерсон 
має характер, якісні показники змісту посилань, а не суха статистика у 
вигляді констатації наявності цитати тощо.

Важливим аспектом бібліометричного дослідження є технології, 
що забезпечують дослідні процеси. У цьому випадку йдеться про 
просту описову статистику, здійснену за допомогою технічних мож-
ливостей Microsoft Access. Додатково Кімберлі Андерсон розробила 
спеціальні програми, що дозволили автоматично відтворювати зміст 
порівняльних таблиць за різними параметрами: стаття, цитовані пра-
ці, цитати, автори, видавці, публікації, установи тощо. Заповнення 
таблиць із відповідними даними відбувалося з урахуванням таких 
моментів: 1) автором публікації є особа, що відповідає за її зміст; 
2) опосередковані посилання за формулою: “AAAA, як цитується в 
BBBB [книга/розділ] … в CCCC [книга]” або “AAAA, як цитується в 
BBBB [статті/книзі]” ігноруються; 3) до уваги беруть оглядові стат-
ті, а не рецензії; 4) презентація конференції вважається публікацією; 
5) допускається цитування книги загалом, а не лише чітко визначених 
сторінок; 6) перекладач не розглядається автором публікації; 7) автор-
ство веб-сайтів належить установі та проекту, що асоціюються з ним; 
8) протоколи зібрань не є публікацією; 9) для опублікованих інтерв’ю 
авторами вважаються інтерв’юери та інтерв’ювовані; 10) подяка вва-
жається такою, коли вона прямо зазначалася в тексті, а не через опо-
середковані сигнали; 11) категорія “визнання праці” – не конкретна 
згадка про внесок автора50. При цьому враховувалося також, що ав-
тор міг визнаватися впливовим і визначним, проте необов’язково у 
схвальному контексті51. Звісно, похибка при реалізації дослідницько-
го алгоритму існуватиме завжди. Кімберлі Андерсон, усвідомлюючи 
це, намагалась її мінімізувати завдяки певним методичним прийомам, 
про що йтиметься нижче.

Висновки дослідниці стосувалися аналізованих праць та автор-
ства. Кімберлі Андерсон вивчила певну кількість статей (76 од.), 
виявила цитати в них і кількість студій, на які було зроблено поси-
лання. Професор вивела середньоарифметичний показник кількості 
цитат і покликів на кожну публікацію. Завдяки розвідкам Енн Джил-



201АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ

ліленд-Светленд через призму бібліометричного аналізу їй вдалося 
виявити найвпливовіші та найважливіші розвідки з архівістики за ос-
танні 40 років52. Для зменшення похибки при цьому автор звернулася 
до великої групи опосередкованих посилань, завдяки чому вдалося її 
зменшити на суттєвих 16%53. Ідеться про такі типи цитації: формаль-
ні (бібліографія; примітка, зноска під рядком; прикінцеве посилання; 
список літератури; база посилань), неформальні (опосередкована вка-
зівка; текстові згадки, натяки; епіграми, цитати до тексту) та офіційні 
подяки (колегам, співавторам, ілюстраторам, установам, що фінансу-
вали студії тощо).

Тож згідно з дослідженням Енн Джилліленд-Светленд, найбільш 
цитованими працями в 1970–першій половині 1990-х років були твори 
Теодора Р. Шелленберґа54, Мейнарда Брічфорда55, Пауля Льюїсона56, 
Філіппа Ґ. Бауера57, Ф. Джеральда Гема58, Сюзанни Стейнволл59, Гілларі 
Дженкінсона60, Леонарда Раппорта61, Джона К. Гааса, Барбари Т. Сім-
монс, Гелен В. Семюельс62. Відповідно до результатів бібліометричного 
аналізу Кімберлі Андерсон, проведеного через 20 років по тому, перші 
рейтингові сходинки популярності, окрім незмінних класиків архівіс-
тики Теодора Р. Шелленберґа, Гілларі Дженкінсона та Ф. Джеральда 
Гема, належать уже іншим дослідникам63. 

Упродовж другої половини 1990–2000-х років найпривабливіши-
ми для посилань стали праці канадського архівіста, автора методу 
макроекспертизи цінності архівних документів Террі Кука “Розум над 
матерією: на шляху до нової теорії архівної експертизи” (“Mind over 
Matter: Towards a New Theory of Archival Appraisal”, 1992 р.)64, амери-
канського архівіста, автора теорії стратегії документації, екс-керівника 
спеціальних колекцій Массачусетського технологічного інституту Ге-
лен В. Саммельс “Документація сучасних коледжів та університетів” 
(“Documenting Modern Colleges and Universities”, 1992 р.)65 та “Хто 
контролює минуле?” (“Who Controls the Past?”, 1986 р.)66, німецько-
го професора історії та архівних студій Кельнського університету, 
екс-президента Міжнародної ради архівів Ганса Г. Боомса “Суспіль-
ство та формування документальної спадщини: проблеми експертизи 
архівних джерел” (“Society and the Formation of a Documentary Heritage: 
Issues in the Appraisal of Archival Sources”, 1987 р.)67, державного ар-
хівіста у 1964–1989 рр. штату Вісконсин Ф. Джеральда Гема “Архівна 
межа” (“The Archival Edge”, 1975 р.)68, голови магістерської програми 
архівних досліджень у Школі бібліотечних, архівних та інформацій-
них студій Університету Британської Колумбії, професора архівної 
теорії, дипломатики та керування електронними документами Луча-
ни Дюранті “Концепція експертизи та архівна теорія” (“The Concept 
of Appraisal and Archival Theory”, 1994 р.)69, архівіста Національного 
архіву Канади Ричарда Брауна “Теорія макроекспертизи та контекст 
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творення публічних документів” (“Macro Appraisal Theory and Context 
of the Public Records Creator”, 1995 р.)70. Незмінно улюбленими для 
цитувань залишаються студії автора “архівної біблії” Гілларі Джен-
кінсона “Керування до адміністрування архівами …” (“A manual of 
archive administration …”, 2-е вид. 1937 р.)71 та 2 праці класика архівної 
думки Теодора Р. Шелленберґа – “Сучасні архіви: принципи і техніки” 
(“Modern Archives: Principles and Techniques”, 1956 р.)72 й “Експерти-
за сучасних публічних документів” (“The Appraisal of Modern Public 
Records”, 1956 р.)73. 

Згідно з динамікою даних за 1972–1994 рр. і 1995–2012 рр., індекс 
впливовості зріс у таких авторів: Гіларі Дженкінсона, Ф. Джеральда Гема, 
Террі Кука, Гелен В. Саммельс, Ганса Г. Боомса, натомість зменшився у 
Теодора Р. Шелленберґа, Філіппа Ґ. Бауера, Леонарда Раппорта, С’юзан 
Стейнволл, Пауля Льюїсона74. Також з’явилися нові дослідники, котрих 
до 1994 р. не цитували, а нині помітно посилаються на їх наукові здобут-
ки. Йдеться, зокрема, про Лучану Дюранті та Ричарда Брауна75. Подібні 
тенденції ми пов’язуємо зі зміною парадигми архівістики та виходом на 
передній план інших теоретичних і теоретико-прикладних проблем, по-
рівняно з тими, що були актуальними півстоліття тому. 

Ще одне цікаве спостереження знаходимо у згаданих публікаціях 
Енн Джилліленд-Светланд та Кімберлі Андерсон. Найбільш цитовані 
постаті архівістики Північноамериканського континенту у 1970 – на 
початку 1990-х років наслідують переважно американських колег (зок-
рема Теодора Р. Шелленберґа, Гелен В. Саммельс, Mейнарда Брічфор-
да, Мейера Х. Фішбейна, Ф. Джеральда Гема), тоді як на рубежі 1990–
2000-х років – здебільшого канадських архівістів (Tеррі Кука, Девіда 
Бермана, Лучану Дюранті, Террі Іствуда)76.

Список найвідоміших людей суттєво відрізняється від списку най-
популярніших. Найавторитетнішими особами галузі в 1990–2000-х ро-
ків (за результатами студіювань часописів “Archivaria”, “The American 
Archivist”) було визнано Террі Кука, Гелен В. Саммельс, Теодора 
Р. Шелленберґа, професора Пітсбурзького університету, автора знаних 
праць з теорії архівістики та керування документаційними процесами, 
інформації Ричарда Кокса, Лучану Дюранті, авторитетного організато-
ра архівної освіти, розробника моделі архівного описання, професора 
Університету Британської Колумбії Террі Іствуда, директора Архіву та 
діалогу Фонду Нельсона Мандели Південно-Африканської Республіки 
Верна Гарріса, піонера “цифрового збереження”, професора Школи 
інформації Мічиґанського університету Марґарет Гедстром та профе-
сора Школи інформації Торонтського університету, фахівця з теорії 
і методів архівування, опису, автентичності записів в аналогових та 
цифрових середовищах Гезера Макнейла77. На високій авторитетності 
декотрих, наприклад, Террі Кука, Ричарда Кокса, Лучани Дюранті до-
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датково позначився той факт, що вони були основоположниками, ке-
рівниками програм архівної освіти або викладачами вишів, практиками 
архівної справи, отож мали велике коло спілкування та декілька сфер 
професійного впливу78. 

Окремо Кімберлі Андерсон торкається питання впливу статі автора 
на визнання, цим самим порушуючи нагальну проблему ґендерної рів-
ності в науці. І хоча жінки-професори з’являються у переліку визнаних 
фаховою спільнотою, проте залишаються недостатньо цитованими79. 

Чимало уваги авторка приділила опитуванню працівників архівних 
установ про те, хто є для них авторитетом і яку працю найбільш шану-
ють практикуючі фахівці? Так-от, найпопулярнішими виявилися студії 
двадцятирічної і більше давнини, що пов’язано з роками навчання опи-
таних та їхнім становленням як професіоналів. Цей факт виразно про-
демонстрував певний консерватизм у сприйнятті змісту архівної спра-
ви її представниками та закоренілості попередніх освітніх здобутків у 
повсякденній практиці архівістів.

Отож бібліометричні методи, такі популярні за кордоном, що на-
разі рідко використовуються в українських архівних дослідженнях, 
можуть бути потужним дослідницьким арсеналом80. За допомогою 
бібліометрії вдасться виявити зміни на фаховому полі, встановити 
перелік “канонічних праць” і фахівців-фаворитів, котрі впливають на 
покоління практиків і теоретиків архівістики, зв’язки між ними, з’ясу-
вати трасування наукових ідей тощо. Методологічні засади бібліоме-
трії дозволяють обійти багато суб’єктивних аспектів, пов’язаних з ін-
телектуальними та іншими можливостями дослідників. Із-поміж вад 
бібліометричного методу варто вказати на те, що в арсеналі вчених 
опиняються лише математичні чи статистичні дані, які можуть бути 
доволі суб’єктивно й недостовірно проінтерпретовані, адже їх зна-
чення не завжди є очевидним. Безперечно, як і будь-який кількісний 
метод, бібліометричний так само має свої обмеження, що їх колеги 
пропонують відкоригувати завдяки якісним методикам гуманітарних 
чи соціальних наук, зокрема джерелознавчому аналізу, персонологіч-
ній аксіології, культурі й політиці цитувань тощо. Якщо бібліометрія 
може допомогти оцінити напрями і масштабність інформаційних по-
токів, вебометрія – їх обслуговування, тестування, проектування ін-
формаційних пошукових систем, то інформетрія – участь людини в 
продукуванні, поширенні, користуванні, структуруванні, захисті та 
зберіганні інформації. 

Тяжіння останніми роками архівної справи до інформаційних наук 
актуалізує використання новітніх методів дослідження, з-поміж яких 
далеко не останнє місце належить бібліометрії. Саме на неї “роблять 
ставку” для з’ясування місця архівістики в академічному ландшафті, 
аби відстежити генеалогію наукових ідей, їх зародження, розвиток 
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і поширення. Порівняльний підхід у бібліометрії при однаковому на-
борі вихідних даних може стати багаторічним проектом, що дозволить 
підняти на вищий рівень узагальнення теоретичного кшталту. 
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Н. Б. МАСІЯН*

ОГЛЯД АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ ПІВНІЧНОГО ТІРОЛЮ 
ТА ФОНДІВ ТІРОЛЬСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

І КРАЙОВОЇ БІБЛІОТЕКИ (АВСТРІЯ)

Здійснено огляд архівних та бібліотечних зібрань Північного Тіролю, а 
саме: Крайового архіву Тіролю, Міського архіву м. Інсбрук, Архіву Інсбруць-
кого університету імені Леопольда і Франца, Тірольської університетської і 
крайової бібліотеки, документи яких висвітлюють історію Тіролю. 

Акцентовано на виявлених у фондах цих установ документах з історії 
України з метою привернути увагу дослідників до фактів спільної історії та 
необхідності проведення досліджень із поглибленого виявлення зарубіжної 
архівної україніки у цьому європейському регіоні.

Ключові слова: фонд; документ; спеціальна колекція; Тіроль; м. Інсбрук; 
історія.

Крайовий архів Тіролю (Das Tiroler Landesarchiv) – це докумен-
тальна скарбниця федеральної землі Тіроль і невичерпна джерельна 
база для дослідження історії цього регіону, починаючи від ХІ ст. до 
сьогодення. Він належить до одного з найбільших та найбагатших за 
обсягом документів архівів Австрії та є одним із перших, що відкрив 
свої архіви широкому загалу (1866). Архів є публічною установою, 
відділом служби Тірольської крайової управи, який підпорядковується 
уряду федеральної землі Тіроль. У своїй основній функції – це дер-
жавний адміністративний архів. Його архівосховища зберігають понад 
30.000 погонних метрів документів, що розподілені на кілька сотень 
архівних фондів державних (колишніх земельних) служб, установ, ор-
ганів влади. Крайовий архів також охоче комплектується фондами з 
приватних архівів, особливо якщо вони містять історичні документи 
про події, відомості про які відсутні у вже наявних архівних джерелах. 
Документи з діяльності органів влади федеральної землі Тіроль, юс-
тиції, суду, повітових управ доповнюють сучасними документами вже 
існуючі однойменні фонди. 

Найдавніші документи архіву – фрагменти требника Каролінгів 
другої половини ІХ ст. та грамота імператора Генріха ІІ, датована 
1004 р1. 

 

* Масіян Наталія Богданівна – начальник відділу використання інформа-
ції документів Державного архіву Чернівецької області.
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Архівні фонди розподілені за тематичними групами:
зібрання – це колекції фільмів, світлин, грамот, печаток, докумен-

тів із паперовими носіями з історії Тіролю (переважно приватного по-
ходження), серед яких: колекція дворянських гербів (бл. 1300–1840) та 
печаток (XVI–XIX ст.) Берхтольда, фотографічні пластини (1880–1890), 
світлини та репродукції (190 –1980), мікрофільми, колекції фотографій 
періоду Першої та Другої світових воєн;

установи та служби – документи, які утворюють основу крайово-
го архіву (установи органів правління та юстиції);

архіви графства Тіроль та Тірольського сейму – це, передусім, 
стародавні грамоти і рукописи XІI–XIX ст., податкові, боргові та 
інші фінансові документи, протоколи засідань виконавчого конгресу 
(1816–1848), Тірольської національної ради (1918), Тірольського сейму 
(1863–1952);

архіви громад – документи, що відклалися в результаті діяльності 
численних Тірольських громад та всебічно відображають їх історію;

архіви монастирів – грамоти та акти монастирів, благодійних фон-
дів, сконцентровані у 15 фондах, серед яких найдавніші документи 
архіву – колекція грамот монастиря Зонненбург (1018–1777);

дворянські архіви – 15 фондів приватного походження, переданих 
у дарунок крайовому архіву, які містять грамоти і акти ХІІ–ХХ ст. з 
історії замків, знатних дворянських родин Вінтлерів, Волькенштайнів, 
Тоггенбургів;

архіви протокольованих фірм, товариств, об’єднань;
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Крайового архіву Тіролю.

Реставраційна майстерня 
у Крайовому архіві Тіролю.
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особові фонди – 32 документальних зібрання особового походжен-
ня, серед яких фонди видатних тірольських державних діячів, науков-
ців, публіцистів, архітекторів, служителів церкви, архівістів, у т. ч. 
фонд Отто Штольца (1881–1957), архівіста та історика, автора ґрунтов-
ної праці з історії Тіролю; Теодора Катрайна (1842–1916), крайового 
маршалка Тіролю, депутата Тірольського сейму та парламенту, бур-
гомістра; Йозефа Вайнгартнера (1885–1957), католицького священика, 
мистецтвознавця, письменника та ін.;

фонди військових установ;
книги пам’яті – це документи та списки полеглих тірольців на по-

лях Першої та Другої світових воєн, а також полеглих під час Тіроль-
ської визвольної війни (1796–1814)2.

Всі документи крайового архіву впорядковані, описані та зберіга-
ються у належних умовах і перебувають у вільному доступі для до-
слідників. На крайовий архів покладено виконання трьох основних за-
вдань: збереження історичної традиції шляхом постійного приймання 
архівних документів, опрацювання, упорядкування та резервне копію-
вання шляхом оцифрування архівного матеріалу і надання документів 
для використання державними установами, приватними особами та 
іншими інституціями. Важливе значення надається також діяльності 
реставраційної майстерні, у т. ч. проведенню консерваційних заходів. 

Крайовий архів Тіролю має в своєму розпорядженні також бібліо-
теку, яка налічує більш ніж 100 тис. томів фахової літератури з історії 
Тіролю і служить довідковою бібліотекою як для користувачів, так і 
для працівників архівної установи. Починаючи з 2000 р., проводиться 
робота зі створення електронного каталога та його вливання в об’єдна-
ну базу даних службової та крайової бібліотек; паралельно здійснюєть-
ся опрацювання “старих фондів”. 

Крім того, Тірольський крайовий архів робить вагомий внесок у 
проведення історичних фундаментальних досліджень. Ця діяльність 
знайшла відображення в архівних публікаціях серії “Тірольські істо-
ричні джерела” та “Публікації тірольського крайового архіву”.

Міський архів Інсбрука (Das Stadtarchiv Innsbruck)
Перші писемні згадки про цю архівну установу сягають глибоко у 

середньовіччя і ведуть свою історію від скрині, в якій зберігав грамо-
ти міський суддя, чи то міський писар. У 1358 р. за підтримки маркгра-
фа Людвіга Бранденбурзького було придбано будинок на міській площі 
(нині вул. Герцога Фрідріха, 21). Будинок було адаптовано під міську ра-
тушу, у вежі якої й розмістили архів, де він зберігався і примножувався до 
кінця ХІХ ст. У 1897 р. заможний інсбруцький комерсант Леонард Ланг 
подарував місту будинок на вул. Марії Терезії. На цьому місці згодом 
було споруджену нинішню ратушу. І знову міський архів отримав нове 
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приміщення. У 1966 р. архів врешті-решт перебрав у своє користування 
приміщення колишньої народної купальні № 3 на вулиці Бадгассе, 23.

Міський архів Інсбрука документує історію міста від перших писем-
них згадок до сьогодення. Найдавніший документ із фондів міського ар-
хіву – це грамота на підтвердження Інсбруком міського права за 1239 р. 

Картини, гравюри, плакати, буклети, плани і карти, грамоти від 
часу заснування міста, документи особового походження видатних 
особистостей, розпорядження, акти міського магістрату та численні 
спеціальні зібрання формують фонди архіву. Надзвичайно велику роль 
відіграють фотодокументи, добірка яких сягає близько 100 тис. знім-
ків. Колекція плакатів та більшість фотодокументів оцифровані, на них 
створені бази даних. У читальній залі міського архіву дослідникам на-
дається безоплатна послуга – ознайомлення з оцифрованими докумен-
тами. Бібліотека архіву зберігає велике зібрання книг та кілька сотень 
журналів і всі значущі місцеві газети, починаючи з ХVIII ст. 

Найдавніші писемні докази, що свідчать про існування архівної 
справи у місті, сягають ХVI ст. В архіві зберігаються журнали реєстрації 
грамот м. Інсбрук, які вів міський писар Германн Ігл у 1546–1547 рр.4 
У цих журналах зареєстровані всі документи міської палати, Святодухів-
ського шпиталю та церкви Св. Якова, тобто, тих інституцій, які станови-
ли основу тогочасного міського самоврядування. Поряд з історичними 
документами Інсбруку архів зберігав “тірольські земельні вольності”. 
Усі ці цінні писемні джерела разом з іншими грамотами зберігалися у 

двох скринях в кімнаті, роз-
ташованій у міській вежі. 
Наприкінці ХVІI ст. міський 
архів зазнав вимушеного пе-
реміщення. 26 серпня 1691 р. 
у міську вежу, де зберігали-
ся грамоти, управлінська до-
кументація та акти, влучила 
блискавка, яка спричинила 
руйнування та пожежу. Во-
гонь перекинувся на арсенал 
і порох вибухнув, внаслідок 
чого вежа була повністю 
зруйнована, а міський архів 
був похований в руїнах5. За-
ходи з рятування докумен-
тальної спадщини Інсбрука 
вдало зорганізував та провів 
тодішній міський писар Ганс 
Георг Майр. Документи архі-
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ву були розподілені на 2 архівні зібрання: архів міського суду та архів 
міської ради, тимчасово розміщені разом у внутрішній частині вежі над 
міськими воротами. У 1790 р. архів суду було переміщено у будівлю 
міського шпиталю, де його слід, на жаль, і було втрачено. Цього ж року 
документи міського архіву були перевезені у приміщення ратуші на 
вул. Герцога Фрідріха, відбудованої за планами придворного будівни-
чого Йоганна Мартіна Гумппа6. Ця довготривала мандрівка документів 
міського архіву призвела не лише до втрати частини документів, а й 
до їх недбалого упорядкування і систематизації. Новий етап розвитку 
Інсбруцького міського архіву тісно пов’язаний з ім’ям історика Йозе-
фа Гірна, новообраного у 1889 р. члена громадської ради м. Інсбрук. 
Саме він поінформував бургомістра Гайнріха Фалька про занепадниць-
кий стан, в якому перебував міський архів: невелике приміщення, яке 
вщент заповнене двохметровими стосами паперів і документів, вкри-
тих сміттям та уламками скла від розбитих шибок. Відродження архі-
ву стало можливим завдяки копіткій роботі архівіста Освальда Редліха, 
в майбутньому – президента Академії Наук, та Карла Клаара, в май-
бутньому – директора Тірольського намісницького (нині крайового) 
архіву. Архівісти упорядкували документи за хронологічною ознакою 
по фасцикулах* та розмістили на нових стелажах у міській вежі. Для 
зберігання давніх історичних грамот було підібрано спеціальну скриню. 
Для обліку упорядкованих документів було запроваджено ведення ін-
вентарних книг – прототипів сучасних описів, а упродовж двох наступ-
них років були описані грамоти та розподілені в окремі скрині за тема-
тичною ознакою. Під час підготовки архіву до переміщення у 1900 р. 
(у зв’язку із завершенням будівництва нової ратуші по вулиці Марії Те-
резії), на горищі старої ратуші було виявлено коштовну знахідку, яка 
суттєво поповнила документальні зібрання міського архіву: близько 
200 грамот, 600 фоліантів, 3700 фасцикул службових актів. У 1904 р. 
архів поповнився актами та управлінською документацією громад Віл-
тен та Прадль, які були включені до складу Інсбрука.

Найтяжчого випробування і найбільшої втрати архів зазнав під час 
Другої світової війни. 16 грудня 1944 р. внаслідок бомбардування міста 
архівні приміщення були сильно пошкоджені пожежею. Міський архів 
назавжди втратив 796 грамот, численні рукописи і акти. Все, що мож-
на було врятувати від подальшого руйнування, зберіг голова міського 
архіву Карл Шадельбауер. У січні 1945 р. ці документи були перевезені 
у замок Фрідберг, де зберігалися до 1971 р., допоки не були повернуті 
Інсбруку, коли міський архів отримав та освоїв надане йому приміщен-
ня колишньої міської народної купальні на вулиці Бадгассе.

* Фасцикула (від лат. fasciculus – пучок, зв’язка) справа, що складається 
з документів різного змісту, розміщених за їхніми реєстраційними номерами, 
і являє собою одну або кілька зв’язок.
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У 70–80-х роках минулого століття діяльність архіву головним 
чином була направлена на внутрішнє облаштування приміщення за-
собами безпеки, поповнення колекцій картин, графіки і фотодокумен-
тів, а також примноження одиниць зберігання бібліотеки. Останніми 
роками особлива увага приділяється виявленню і отриманню приват-
них колекцій чи архівних зібрань або їхніх фрагментів. Для придбання 
документів та предметів із приватних колекцій місцевий міський ма-
гістрат виділяє кошти; рішення щодо придбання одиниць зберігання 
приймається директором архіву.

Нині міський архів Інсбрука позиціонується як центр досліджен-
ня історії міста. Значення цієї установи як дослідницького центру сут-
тєво підсилено активацією музею історії міста, який діє при архіві, 
а також видавничою діяльністю архіву. Архів видає фаховий журнал 
“Час – простір – Інсбрук”, який публікує статті з актуальних тем і нові 
дослідницькі результати та щомісячно готує підбірку документів для 
муніципальної безкоштовної газети “Інсбрук інформує” під заголовком 
“Інсбрук 100 років тому”.

При тому, що міський архів Інсбрука зберігає передовсім доку-
менти з історії міста, в його фондах можна так само віднайти докумен-

ти, пов’язані з долею наших 
співвітчизників. Так, зокре-
ма, в роки Другої світової 
війни в Райхенау поблизу 
Інсбрука функціонував та-
бір примусового утримання, 
в якому перебували в’язні, у 
т. ч. вихідці з України, яких, 
починаючи з 1943 р., коли 
мали місце інтенсивні бом-
бування міста, використову-
вали для розчистки завалів, 
а у 1944 р. – для будівниц-
тва траншей та споруд про-
типовітряної оборони7.

Серед актових записів 
про смерть, які велися служ-
бою охорони здоров’я гро-
мади Інсбрука, зберігаються 
документи, що підтверджу-
ють факт перебування та 
смерті або загибелі утриман-
ців табору – громадян із те-
риторії України. 
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Володимира Зарубіна з України від

сходження снігової лавини на час його 
перебування у трудовому таборі 

St. Jodok Lager Schmirn 
13 листопада 1944 р.
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Архів Інсбруцького університету імені Леопольда і Франца (Die 
Leopold-Franzens-Universitätarchiv Innsbruck)

Інсбруцький університет імені Леопольда і Франца сьогодні – це 
найбільший освітній центр австрійської землі Тіроль і третій у країні за 
кількістю студентів після Віденського і Ґрацького університетів. Архів 
університету розпочав свою діяльність у ХІХ ст., після того як засно-
ваний у 1669 р. університет, реорганізований у ліцей (1782), відтворе-
ний як університет (1792), понижений у статусі до рівня філософсько-
тео логічного ліцею (1810) був остаточно відновлений як університет 
із правом “прилюдності”* (1826). Університетський архів управлявся 
директорами канцелярії ректора університету на добровільних засадах. 
На його зберіганні відклалися документи, починаючи з 1669 р. Вперше 
про архів університету згадується в документах 1723 р., коли універ-
ситетський нотаріус, а згодом – заслужений директор університетської 
біб ліотеки Антон фон Рошманн звернувся з проханням до академічного 
сенату схвалити документ про упорядкування актів університету, яке, 
на жаль, було відхилено. Лише документ від 28 серпня 1765 р., т. зв. 
“Martinische Normale”, зобов’язував зберігати оригінали протоколів 
про складання іспитів. А вже у 1777 р. зафіксовано наявність першого 
протоколу про передачу інвентаря, матрикулів, книг та протоколів від 
ректора Йоганна Йозефа Пегема новопризначеному ректору Францу 
Каспару фон Еглофф8. Декретом від 24 грудня 1830 р. Ч. 26683/6024 
на законодавчому рівні було схвалено “Службову інструкцію для уні-
верситетського протоколіста (секретаря)”. Саме її впровадження ста-
ло знаменною віхою в історії університетського архіву9. Першим його 
очільником став Антон фон Ацванг-Рінгельгайм (1830–1845).

На сьогоднішній день архів університету налічує близько 8 тис. ко-
робок архівних документів (висота коробок 13 см) та близько 240 погон-
них метрів архівних документів у в’язках за 1669–2002 рр. Найдавніші 
документи архіву: грамота імператора Леопольда І про заснування уні-
верситету в м. Інсбрук, укладена та підписана у Відні 26 квітня 1677 р. 
та благословенне послання (конфірмація) з цієї ж нагоди Папи Рим-
ського Інокентія ХІ від 28 липня 1677 р.10 Основу архіву складають до-
кументи (акти, привілеї, матрикули, протоколи тощо) з основної діяль-
  ності ректорату, теологічного, юридичного, медичного та філософ-
ського факультетів університету. Особові фонди інсбруцьких вчених: 
філософів, психологів, істориків, мовознавців, природознавців є та-
кож складовою університетського архіву. Невелика фотоколекція, яка 
складається, передусім, із портретів професорів і ректорів, та добірка 
медалей і нагород увінчують це архівне зібрання. Документи універ-
ситетського архіву у повному складі перебувають у вільному доступі 
для дослідників. З 2003 р. архів є одним із підрозділів центральних 

* Право “прилюдності” – офіційне державне визнання диплома.
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служб ректорату цього навчально-
го закладу. 

Після 1945 р. Франц Гутер в 
якості ординаріуса австрійської 
історії перейняв на себе зобов’я-
зання щодо роботи університет-
ського архіву. За його ініціативою 
(починаючи з 1968 р.) до роботи з 
документами архіву були залуче-
ні науковці. Ще раніше, у 1951 р. 
він започаткував видавничий про-
ект “Поіменні списки (матрикули) 
студентів Інсбруцького універ-
ситету”. Спочатку було укладено 
список найперших студентів – до 
1810 р. З 1992 р. стали публікува-
тися списки студентів університе-
ту за більш пізні роки. Так було 
укладено поіменні списки студен-

тів медичного факультету за 1869–1900 рр., католицько-теологічно-
го факультету (1857–1900), фармацевтичного відділення (1854–1918). 
Найповнішим виданням вважається опублікований за документами ар-
хіву список студентів юридичного факультету за 1848–1918 рр., який 
вмістив відомості про 5 тис. 614 осіб. У 2007 р. було завершено роботу 
над укладанням списку студентів теологічного факультету (1900–1918) 

з інформацією про 2 тис. 500 сту-
дентів. Наразі триває робота над 
укладанням бази даних на близь-
ко 4 тис. студентів філософського 
факультету (1848–1918) та студен-
ток, які (починаючи з 1897 р.) от-
римали змогу вивчати природничі 
та гуманітарні науки11. 

Ціла низка документів цієї ар-
хівної установи також вказує на 
переплетіння багатьох історичних 
фактів, які пов’язують Чернівець-
кий та Інсбруцький університети 
спільною історією. Особові скла-
ди обох вишів, зокрема періоду до 
1940 р., мали видатних професорів 
та ректорів, службова та наукова 
діяльність яких пов’язана як з Бу-
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Т. ІІ. 1900–1925.

Книга ректорів 
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за 1900–1925 рр. (титул).



217

ковиною, так і з Тіролем. Так, відомий австрійський професор, викла-
дач церковного права та австрійського цивільного судочинства Вальтер 
Гьорманн фон Гьорбах (1865–1946) з 1897 р. призначений екстра-
ординарним професором, а у 1903/1904 навч. році обраний ректором 
Чернівецького університету; був згодом переведений до Інсбрука та у 
1915/1916 навч. році став ректором університету12. 

Ернст Груза (1856–1909), відомий австрійський правознавець, профе-
сор та очільник кафедри римського права Чернівецького університету у 
1906/1907 навч. році був обраний ректором Інсбруцького університету13.

 Викладачами Чернівецького університету ставали також і вихован-
ці Інсбруцької Аlma Mater, зокрема Алоїс Гольдбахер, професор класич-
ної філології, один із найкращих знавців латинської прози – випускник 
Інсбруцького університету, відомості про навчання якого зберігаються в 
матрикулах університетського архіву (1857–1860). Був професором пер-
шого викладацького складу Черні-
вецького університету (з 1875), у 
1881/1882 навч. році – ректор Ґра-
цького, а у 1891/1892 навч. році – 
Віденського університетів14.

Цікавим є документ про розпо-
діл “німецьких” професорів Чер-
нівецького університету у виші 
європейських країн. У роки Пер-
шої світової війни (1914–1918), 
коли Буковина та її крайова сто-
лиця Чернівці тричі були окупо-
вані військами російської царської 
армії, діяльність Чернівецького 
університету була перервана. Мі-
ністерство освіти та віровизнань 
Австро-Угорщини у ці буремні 
часи продовжувало виявляти тур-
боту про долю своїх підданих та 
разом із тим дбати про збережен-
ня наукового потенціалу держави. 
Було укладено список професо-
рів філософського та юридичного 
факультетів Чернівецького уні-
верситету, переважно німців за 
національністю, яким пропонува-
лося переведення на викладацьку 
роботу до інших університетів 
як Австро-Угорщини, так і країн 
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Західної Європи. До списку були віднесені 8 професорів юридичного 
та 15 професорів філософського факультетів, серед яких видатні вчені: 
проф. римського права Євген Ерліх, проф. статистики та національної 
економіки фон Рошман, проф. санскриту Райхерт та ін.

В архівних університетських журналах обліку студентів та переліку 
навчальних предметів за 1945–1948 рр. зберігається чимало облікових 
карток студентів теологічного факультету – вихідців з Галичини, які 
емігрували до Інсбрука в роки Другої світової війни. Ці документи міс-
тять вичерпну біографічну інформацію про студента і можуть служити 
джерелом для дослідження “третьої хвилі” української еміграції, адже 
за даними українського вченого Федора Заставного, у Західній Німеч-
чині та Австрії на початку 1946 р. мешкало 200 тис. українців, які не 
захотіли повертатися на Батьківщину. Цей вимушений процес сьогодні 
ми називаємо “третьою хвилею” (“другою політичною хвилею”) масо-
вого переселення української спільноти поза межі своєї рідної Вітчизни.

Тірольська університетська і крайова бібліотека (Die Universitäts- 
und Landesbibliothek für Tirol) – найбільша наукова бібліо тека Захід-
ної Австрії та головний постачальник інформаційних послуг для всіх 
науковців, викладачів, дослідників та студентів Інсбруцького універ-
ситету імені Леопольда і Франца та Медичного університету Інс бруку. 
Вона пропонує свій потужний літературний та інформаційний ресурс 
широкій громадськості, а також школам, коледжам та іншим навчаль-
но-освітнім закладам по всій країні. 

Університетська бібліотека була заснована на підставі указу ав-
стрійської імператриці Марії Терезії від 22 травня 1745 р. як “Bibliotheca 
publica” (народна бібліотека), яка забезпечувала літературою не лише 
студентів та викладацький склад університету, а також була відкрита 
для громадськості. Антон Рошман, перший бібліотекар, доклав чимало 
зусиль для максимального наповнення бібліотеки літературою на по-
чатковому етапі її становлення. Тогочасний Інсбруцький університет 
був доволі слабко забезпечений підручниками та науковою літерату-
рою, тому Антон Рошман прийняв рішення щодо комплектування но-
вої бібліотеки рукописними копіями фондів (манускриптів, книг тощо), 
які зберігалися в замку Амбрас та Інсбруцькому Гофбургу. Для цього 
їхню документальну спадщину необхідно було переписати. Урочисте 
відкриття бібліотеки відбулося 2 липня 1745 р. 

У 1924 р. бібліотеку було переміщено з будівлі по вул. Універси-
тетській в новобудову на Іннрайн, в якій і сьогодні розташовується го-
ловний корпус бібліотеки. Разом із відкриттям будівельного факультету 
розпочався процес децентралізації бібліотечної установи, якому сліду-
вали інші фахові та факультетські бібліотеки. Закон “Про організацію 
університету” (1975) регламентував подальшу реорганізацію універ-
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ситетської бібліотеки: вся існуюча в університеті література утворила 
загальний фонд університетської бібліотеки, спеціалізовані та факуль-
тетські бібліотеки склали відділення університетської бібліотеки. Та-
ким чином, університетська бібліотека інтегрувала у свій склад біль-
шу частину бібліотечних фондів. З 2007 р. внаслідок підписання угоди 
між федеральною землею Тіроль та університетом імені Леопольда і 
Франца бібліотека отримала назву “Тірольська університетська і крайо-
ва бібліотека”. Згідно з цією угодою та відповідно до наявних засобів 
федеральна земля Тіроль активно підтримує роль університетської біб-
ліотеки, як державної бібліотеки. Як крайова бібліотека ця інституція 
зберігає, описує та опрацьовує літературу та інформацію з Тіролю та 
про Тіроль, підтримуючи і стимулюючи тим самим проведення дослід-
ницьких робіт та освітньо-навчальних програм і заходів у регіоні. Біб-
ліотека володіє на сьогодні найбільшою колекцією Тіролінезій (літера-
тури про Тіроль) обсягом у 160 тис. томів.

Зараз бібліотека складається з 8 підрозділів, які розташовані у 
5 корпусах у різних частинах Інсбрука:

– головний корпус бібліотеки, в якому розмістилися: адміністрація 
бібліотеки, головний відділ № 1 (здійснює науково-довідкову розробку 
фондів), головний відділ № 2 (забезпечує обслуговування відвідувачів), 
відділ з надання цифрового сервісу, відділ спеціальних колекцій (рід-
кісної книги), відділ електронних медіа;

– факультетська бібліотека для соціальних і економічних наук;
– медично-біологічна спеціалізована бібліотека;
– бібліотечний центр “Захід”;
– факультетська бібліотека з теології;
– спеціалізована бібліотека “Атріум” (зберігає літературу з класич-

них навчальних дисциплін та історії);
– бібліотечний центр для правознавчого факультету;
– спеціалізована бібліотека дослідницького інституту з лімнології*.
Станом на 31 грудня 2016 р. фонди Тірольської університетської 

і крайової бібліотеки налічують: 3 млн 534 тис. 321 книг, томів і бро-
шюр, 21 тис. 960 ліцензованих електронних журналів та електронних 
газет, 31 тис. 173 електронних книги, 4 тис. 444 передплачених жур-
налів і газет, 84 бази даних15. З опису випливає, що бібліотечні фонди 
містять як традиційні друковані засоби масової інформації (старі руко-
писи та стародруки, монографії, журнали та газети), так і електронні 
ресурси (електронні журнали, електронні газети та електронні книги).

Відділ спеціальних колекцій (рідкісної книги) опікується руко-
писними та друкованими фондами, створеними головним чином до 

* Лімнологія (від грецького limne – озеро і …логія) – наука про поверхне-
ві водойми суходолу з уповільненим водообміном: озера, ставки, водоймища. 
Інша назва — озерознавство.
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ХІХ ст., серед яких 1 тис. 67 ру-
кописів та 2 тис. 122 інкунабули. 
Найдавніший рукопис – це Єванге-
ліє близько 900 р., найвідоміший – 
рукопис збірника пісень Освальда 
фон Волькенштайна (1432).

Читальні зали бібліотеки, 
які обладнані у всіх її корпусах, 
обслуговують одночасно 1 тис. 
462 до слідницьких або навчальних 
місця та 195 місць, обладнаних 
комп’ютерною технікою. Послу-
гами бібліотеки можуть користу-
ватися всі мешканці Тіролю, які 
досягли 16-річного віку, подали 
відповідну заявку в бібліотеку та 
отримали оформлений читацький 
квиток. Усі відвідувачі бібліотеки 
можуть користуватися замовле-
ною літературою в читальній залі 
або позичати її для користування 
за межами бібліотеки. У випадку, 

коли замовлення потребує видачі книг або періодики з іншого корпусу 
бібліотеки, впродовж дня вони доставляються автотранспортом у зруч-
ний для користувача корпус.

До послуг користувачів бібліотека пропонує сучасний довідковий 
апарат з можливістю здійснювати пошук інформації та робити замов-
лення. Так, у пошуковому порталі БібПошук (BibSearch) можна від-
найти близько 90% друкованих та он-лайн видань бібліотеки, зокрема 
твори з електронних журналів та електронних книг із будь-яких спеціа-
лізованих тем. Електронна бібліотека журналів містить всі ліцензовані 
електронні журнали, які перебувають у вільному доступі. База інфор-
маційної системи надає можливість доступу до всіх баз даних бібліоте-
ки. Цифрова бібліотека пропонує науковцям, студентам, зацікавленому 
широкому загалу доступ до оцифрованих фондів, а також до ресур-
су, який вже був створений як цифровий. Цифровий іменний каталог 
містить близько 1,1 млн електронних карток на всі книги і журнали 
бібліотеки за 1500–1988 рр.16 

Огляд джерельної бази Тірольської університетської та крайової біб-
ліотеки вказує на те, що в її фондах зберігається чимало видань, пов’яза-
них з історією і культурою як України загалом, так і Буковини зокрема. 
Так, у головному корпусі бібліотеки зберігається унікальне видання – 
перша німецькомовна публікація про Т. Г. Шевченка, яка належить перу 
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Йоганна Георга Обріста, під назвою “Тарас Григорович Шевченко, ма-
лоруський поет” (ескізи до біографії). Характерно, що видання вийшло 
друком у 1870 р. в Чернівцях, у типографії Рудольфа Екгардта17. 

У цій же читальній залі можна ознайомитися з картографічними 
матеріалами ХІХ ст., на яких зафіксовано герцогство Буковина та план 
м. Чернівці. Загалом, опрацювання пошукового порталу БібПошук на-
дає інформацію про наявність у бібліотеці понад 700 видань краєзнав-
чої літератури про Буковину. 

Огляд архівних та бібліотечних зібрань Північного Тіролю за 4 ос-
новними інституціями – зберігачами історичних, культурних та націо-
нальних надбань тірольців не лише розкриває інформацію про незлі-
ченні та неоціненні духовні скарби тірольців за понад тисячоліття 
народної історії, а й показує на багатьох прикладах, як тісно перепліта-
ється історія вихідців з Тіролю з історією буковинців та українців; за-
охочує до подальших досліджень з метою виявлення і документального 
підтвердження фактів перебування та діяльності наших краян у Тіролі 
як сегменту історико-культурної спадщини України за кордоном. 

 1 Haidacher Christoph. Jahresbericht 2016 Tiroler Landesarchiv/Herausgeber: 
Tiroler Landesarchiv, Mai 2017, Redaktion: Gertraud Zeindl. F. 5.
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oebl_G/Goldbacher_Alois_1837_1924.xml (дата звернення: 29. 01. 2018).
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16 Universitäts- und Landesbibliothek Tirol/Literatursuche. URL: https://www.
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An overview of the archives and library collections of Northern Tyrol had 
been done, namely of the National Archives of Tyrol, the Innsbruck Municipal 
Archives, the Archives of the Leopold and Franz Innsbruck University, the Tyrolean 
University and Territorial Library, which cover the history of Tyrol.

The overview aims to attract researchers’ attention to the facts of the common 
history and the need to conduct research on the in-depth detection of foreign archival 
ucrainica in this European region.

Key words: the fond; document; special collection; Tyrol; Innsbruck; history.
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М. А. БАЛИШЕВ*

АРХІВІСТ – АРХІВІСТУ. 
ДО ЮВІЛЕЮ ЄВГЕНА СЕМЕНОВА

27 лютого ц. р. українському архівісту, директору Центрального 
державного науково-технічного архіву України Євгену Васильовичу 
Семенову виповнилося 65 років.

Початок його практичної діяльності на архівній ниві у якості ди-
ректора майже співпав із такою важливою подією у житті установи, 
як 40-річчя від дня ство-
рення архіву. Цю дату 
разом із Євгеном Васи-
льовичем відзначав ко -
лектив, що налічує не одне 
покоління архівістів, а де-
хто з них починав саме у 
далекому 1969 р. Нелег-
ким був цей шлях, часом зі 
втратами, проте й зі своїми 
здобутками та досягнен-
нями.

Нещодавно ж система архівних установ України відзначила свій 
віковий ювілей. Із певністю можна стверджувати, що гідною частиною 
цього історичного періоду в житті архівної галузі став ЦДНТА України 
на чолі з Євгеном Васильовичем. А йдеться ось про що…

Співробітниками архіву було відновлено створення страхового фон-
ду на новій технічній базі та системному упорядкуванні, яке було при-
пинене ще за радянських часів; розроблено концепцію (типова схема) 
нового підходу розробки узагальненої характеристики архівного фонду 
(комплексу НТД) на основі структури облікових документів (інформа-
ційні довідки); реалізовано програму популяризації науково-технічної 
документації через виставкову, медійну діяльність; започатковано циф-

* Балишев Марат Артурович – кандидат історичних наук, в. о. директора 
Центрального державного науково-технічного архіву України.

ОСОБИСТОСТІ

© М. А. Балишев, 2018



224

рову документальну еру в житті архіву, нарешті – його представництво 
в мережі Інтернет.

Серед цікавих та важливих за своїм наповненням видавничих про-
ектів необхідно відзначити “Путівник по фондах архіву” (2009) й довід-
ник “Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА 
України” (2012), який у 2014 р. отримав премію імені Василя Веретен-
никова. 

Ділові, по-справжньому творчі напрацювання архіву, підтримувані 
Євгеном Васильовичем, згуртували навколо ЦДНТА України щільне 
коло однодумців. Це – представники харківських, іногородніх вишів, 
науково-дослідних організацій та інших установ, з якими архів плідно 
співпрацює, вирішуючи свої головні завдання з комплектування, забез-
печення збереженості та використання інформації документів НАФ, 
зокрема, науково-технічної документації.

ОСОБИСТОСТІ
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Основною умовою життєстійкості будь-якого колективу є його тра-
диції. Особлива роль у цьому процесі належить його керівнику.

Шлях до архівної справи у кожного свій. Євген Васильович Семе-
нов народився 27 лютого 1953 р. у м. Слов’янську Донецької області. 
Середню освіту здобув у рідному місті, згодом закінчив Харківський 
авіаційний інститут за спеціальністю “Літакобудування”. У 1976 р. по-
чав працювати у рідному інституті на посаді методиста учбової части-
ни та інженера кафедри стійкості літальних апаратів. Безпосередньо з 
діяльністю кафедри пов’язана тема наукової роботи Євгена Васильо-
вича, сфокусована на дослідженні процесів механіки деформованого 
твердого тіла і розвинута далі у незавершеній кандидатській дисертації 
“Дослідження та розробка спеціального математичного забезпечення 
стійкості та літальних досліджень літака”.

Після припинення наукової роботи Євген Васильович тривалий час 
продовжував працювати у Харківському авіаційному інституті, посіда-
ючи різні посади.

У 2007 р. Євген Васильович Семенов був призначений на посаду 
директора ЦДНТА України. За роки роботи його неодноразово було 
відзначено нагородами, серед яких Подяка Прем’єр-міністра України 
та Почесна грамота Голови Харківської обласної державної адмініст-
рації. 

Будівля нашого архіву – пам’ятка архітектури ХІХ ст. Тут колись 
функціонувала адміністрація церковної Консисторії. Мабуть, завдячую-
чи цьому, в архівних сховищах і досі зберігається особлива атмосфера 
зі світлою аурою. До того ж, споруда має такі масивні стіни (завширш-
ки з метр), наче справжня фортеця… Остання позиція є особливо важ-
ливою складовою основної функції архівного закладу: захистити, збе-
регти… І не тільки документи. Вважаємо, що ці обставини позитивно 
впливають на архівний соціум, відчутні багатьом поколінням архівіс-
тів, які тут працювали ще з 20-х років минулого століття (до створен-
ня ЦДАНТД у 1969 р. в будівлі розміщувався Центральний державний 
архів Жовтневої революції та соціалістичного будівництва УРСР). 

Колектив ЦДНТА України щиро вдячний Євгену Васильовичу за 
особистий внесок у збереження та підтримку моральної стійкості, ду-
ховності у складний час у житті нашої держави, за його безпосередню 
участь та щоденну турботу про умови архівного буття. 

Архівні стіни будуть невблаганно відлічувати час, архів же залиша-
тиметься молодим, адже його сховища, крім нових документів, будуть 
наповнюватися молодими дзвінкими голосами його працівників. Впев-
нено дивлячись у майбутнє, ми твердо знаємо, що колишніх архівістів 
не буває. 

ОСОБИСТОСТІ



226

УДК 930.253:[271.4-725-754:027.6](477.83-25)“18/19” 

Н. Т. ЛОШТИН*

“ПРАВИЛЬНИК” 1934 РОКУ БІБЛІОТЕКИ 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ У ЛЬВОВІ

(за документами ЦДІА України, м. Львів)

Публікується регламент роботи бібліотеки духовної семінарії Греко-ка-
толицької церкви у Львові з фондів Центрального державного історичного 
архіву України, м. Львів. Документ укладено у 1934 р. Здійснено аналіз рег-
ламенту; простежено розвиток семінарської бібліотеки й визначено її місце 
серед інших бібліотек, що діяли при греко-католицьких навчальних закладах 
Львова XIX–XX ст.

Ключові слова: Греко-католицька духовна семінарія у Львові; бібліоте-
ка; список книг; “правильник”.

Бібліотека є місцем творення нових, повторення й вдосконалення 
старих знань. Функціонування будь-якого навчального закладу немож-
ливе без бібліотеки, яка забезпечує інтелектуальну підтримку особам, 
що навчаються, будь то “академіки” університету чи “питомці” духов-
ної семінарії, академії. На жаль, події Другої світової війни та прихід 
радянської влади до Львова перервали розвиток книгозбірень міста, 
найстаріші з яких існували з XIV ст. (у першу чергу йдеться про мо-
настирські бібліотеки, зокрема домініканську). 

Однією із бібліотек, чиє існування було припинене із приєднан-
ням Західної України до СРСР, була книгозбірня духовної семінарії 
Греко-католицької Церкви. Формування семінарської бібліотеки роз-
почалося з моменту створення самого навчального закладу у 1783 р.1  

Враховуючи зорієнтованість на вивчення богослов’я та підготовку свя-
щеннослужителів, можна стверджувати, що основу книжкового фонду 
становила теологічна література. 

Збережений до нашого часу каталог книг бібліотеки семінарії ста-
ном на 1857 р. засвідчує, що у ній було 760 книг2. В архівній справі по-

* Лоштин Назарій Тарасович – завідувач відділу культурно-просвітниць-
кої роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені 
Івана Франка.
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руч із цим каталогом вміщено ще 3 списки: “російських і слов’янських 
книг” (239 записів)3; “польських, німецьких, латинських, чеських і ро-
сійських книг” (624 книги станом на 1857 р.)4; “польських, німецьких, 
латинських і чеських книг” (467 записів)5. Однак не відомо, чи вони 
були частиною бібліотеки семінарії, чи окремими збірками. На жаль, 
списки не відображають тематичного поділу книг у бібліотеці. 

До 1883 р. кількість книг у бібліотеці збільшилася вдвічі. Відповід-
но до інвентарної книги, що велася у бібліотеці до 1883 р., усі книги 
було розділено на 5 категорій6: Libri in Folio; Libri in Quarto; Libri in 8, 
12 et 16; Libri Scholastici; Libri Neocomparati Anno Militari 1829. Книги 
записано до друкованого формуляру. Їхній опис подано за такими ка-
тегоріями: порядковий номер; ім’я автора; назва книги; кількість томів 
та примірників; рік і місце видання, друкарня; примітки. У зв’язку з 
тим, що закінчились вільні аркуші, останні сторінки інвентаря відрізня-
ються від попередніх7. Новий формуляр надруковано язичієм 1879 р.* 
у друкарні Ставропігійського інституту. Про це свідчить запис на кож-
ному з аркушів. Запис здійснено за схожими категоріями: порядковий 
номер; автор, назва, місце й рік видання, розмір твору; кількість томів; 
місце в бібліотеці; номер в інвентарі; примітки. Останні 3 категорії не 
заповненні. Ймовірно, це пов’язано з тим, що новий формуляр не пов-
ністю відповідав категоріям опису попереднього. 

У 1884 р. укладено нову інвентарну книгу. Про це свідчить запис 
на палітурці: “Книга инвентарска бібліотеки гр. к. ген. сѣменища ву 
Львовѣ. Новосписанный г. 1884”. Проте титульний аркуш самого до-
кумента вказує на 1880 р.8 Ймовірно, це дата початку його укладення. 
Однак, у такому випадку залишається незрозумілою роль попередньої 
інвентарної книги, що велася до 1883 р. В інвентарі книги записані за 
вже згадуваними вище категоріями опису. Охоплює документ 1360 книг. 
Однак є не заповнені місця для книг із 1262 до 1299 номера9. Починаючи 
з 1300, список відновлено, проте зроблено примітку: “Сала № ІІ. Книги 
школьныи.”10. Очевидно, що йдеться про інше місце зберігання книг та 
ймовірно вказується на якусь “підручну” бібліо теку для навчання. 

Яскравий опис бібліотеки духовної семінарії станом на кінець 
XIX ст. залишив у своїх спогадах її випускник, згодом – декан тео-
логічного відділу Богословської Академії о. Ярослав Левицький (1878–
1961): “Ся біблїотека – семинарицькою або “фундушевою” звана, – зі-
ставала під управлінням ректорату. Книжок ту досить богато – поміщені 
вони в двох салях. Цїла біблїотека крайно занедбана. Новійших творів в 
нїй майже нема, а старі деякі дуже цінні, припадають порохами і нищать 
ся. Ладу, упорядкуваня, перегляду тут не шукати: всї книжки майже на 
купі, хоч уставлені на полицях. Двері біблїотеки відчиняли ся пару разів 

* “Язичіє” 1872 р. – суміш церковнослов’янської мови з домішками поль-
ської, російської та української.
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до року, передовсїм з початком єго. Одним словом – питомцї не мали 
з сеї біблїотеки найменшого хісна”11. Він же подає інформацію про те, 
що стан бібліотеки семінарії непокоїв її вихованців, зокрема членів то-
вариства “Читальня українських богословів ім. Маркіяна Шашкевича”, 
які у 1898 р. звернулися до ректора з проханням перевести книгозбірню 
під свою опіку, однак ректор не дав на це згоди12. Лише з 1900 р. окремі 
семінаристи почали “приватно” впорядковувати бібліотеку13. 

Власне бібліотека товариства “Читальня” була своєрідною аль-
тернативою бібліотеці семінарії14. Станом на 1900 р. вона налічувала 
1386 томів, у ній працювало 2 бібліотекарі, а двері були відчинені для 
відвідувачів щодня з обіду до 14.3015. Від вечері до молитви один із 
членів товариства чергував у бібліотеці, де видавав періодику. Член то-
вариства міг взяти на 2 тижні (була передбачена можливість подовжен-
ня терміну) 2 белетристичні книги й необмежену кількість наукових16. 

Згодом, в часи ректорства Григорія Хомишина, у 1902–1904 рр. 
бібліотеку семінарії було впорядковано, збагачено творами богослов-
ської та агрономічної тематики17.

Із створенням у 1923 р. Богословського наукового товариства вини-
кла ще одна бібліотека для семінаристів. Подальше створення у 1929 р. 
Богословської академії спричинило формування ще однієї книгозбірні. 
Таким чином, на початку 30-х років ХХ ст. функціонувало 3 бібліоте-
ки: Богословського наукового товариства, духовної семінарії та бого-
словської академії. Також окремі бібліотеки мали семінари академії18. 
Наприклад, у бібліотеці церковно-слов’янського семінару було 94 кни-
ги (очевидно із загальної збірки бібліотеки Богословської академії) та 
13 власних книг19. Інший документ засвідчує 140 книг цього ж семіна-
ру з приміткою: “з бібліот. гр.-к. Дух. Семинарії”20.

Між бібліотеками проходив обмін книгами, про що свідчать збере-
жені документи. Наприклад, у 1933 р. для семінару церковнослов’ян-
ської мови з бібліотеки Богословського наукового товариства було 
випозичено 41 книгу21. Серед книг – праці Івана Огієнка, Омеляна 
Огоновського, словник Бориса Грінченка, Іларіона Свенціцького, під-
ручники з староболгарської Августа Лескіна, словник Самуїла Лінде, 
а також стародруковане Євангеліє та рукописна Тріодь пісна. 

Дублетні видання із бібліотеки духовної семінарії передавали до 
інших книгозбірень. Наприклад, у 1937 р. був підготовлений список 
дублетів, що їх мали передати до бібліотеки духовної семінарії у Римі22. 
Первісно підготували список із 47 книг23. Частина книг у цьому списку 
скреслені, і лише 21 залишились без закреслення. Ці ж книги записано 
до нового списку. Ймовірно, що саме ці книги й передали до Риму. До 
списку увійшли книги В. Тарнавського, Ісидора Дольницького, Василя 
Щурата, Миколи Чубатого, Никити Будки, Антіна Добрянського, Йо-
сифа Боцяна та інших.
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На жаль, наявні документи не дають змоги встановити чисельне 
наповнення бібліотек духовної семінарії, богословської академії та 
Богословського наукового товариства. Лише окремі фрагменти збере-
жених документів орієнтують на приблизну кількість книг. Йдеться 
про 2 недатовані фрагменти бібліотечних каталогів. Перший документ 
не має титульного аркуша та заголовка. До нього внесено 337 книг24. 
Номери книг з 1 до 106 зроблені вручну, наступні проставлені печат-
кою (?). Книги записані до друкованого формуляру за такими катего-
ріями: відділ; ч. (ймовірно частина); автор, заголовок, місце видання, 
рік; кількість сторінок; заввага. У “заввагах” вказувався формат, по-
деколи кількість примірників. Встановити приблизну дату укладення 
цього списку книг можна за допомогою дат видання книг. “Найнові-
ша” книга – це праця Теофіля Коструби “Пресвята Богородиця Цариця 
України” 1937 р. Є й записи пізніші, зокрема йдеться про “Львівські 
Архиєпархіальні відомості” за 1938 р. Однак він здійснений олівцем 
поруч із попередніми записами про це видання за 1897–1938 р. Ви-
дається логічним припустити, що цей документ укладений не раніше 
1937 р. й перебував у подальшому використанні у бібліотеці установи 
(щоправда, не окресленої).

Ще один схожий документ, також недатований і без назви, охоплює 
книги з 50 до 826 номера25. “Найновіша” книга датована 1931 р. – це 
четвертий том книги “Zarys dogmatyki katolickiej” авторства польського 
богослова Мацея Шєнятицького (Sieniatycki). Тож можна припустити, 
що список книг укладений не раніше вказаного року.

Як зазначалося, обидва списки книг не містять заголовків. Хоча й 
назва архівної справи вказує на бібліотеку семінарії, однак, виходячи 
із приблизного датування документів, може йтися і про бібліотеку бо-
гословської академії.

З початком ректорства Йосипа Сліпого у 1926 р. стан бібліотеки 
духовної семінарії ймовірно покращився. “Правила для питомців” семі-
нарії за 1929 р. визначали бібліотеку як допоміжний засіб при навчан-
ні (“Як поміч при студіях служить бібліотека Духовної Семинарії”26). 
Ці ж “Правила” передбачали наявність у бібліотеці семінарії свого 
“правильника”27, тобто регламенту.

У 1934 р. було укладено документ, який регулював роботи бібліо-
теки духовної семінарії у Львові28. Хоча й назва архівної справи окрес-
лює документ як “Регламент бібліотеки академії”, запис на титулі ру-
копису чітко вказує на приналежність саме до духовної семінарії, а не 
богословської академії. У літературі зустрічається інформація про те, 
що бібліотека богословської академії постала з книгозбірні духовної 
семінарії29. Тоді видається дивним, що через 5 років після засування 
академії її бібліотека окреслювалася як семінарська. Паралельно існу-
вали 2 бібліотеки – академії та семінарії – про що йшлося вище.
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Документ укладено на двох аркушах, без імені укладача чи керівни-
ка бібліотеки. Відсутність імені укладача можна пов’язувати з тим, що 
довгий час у бібліотеках духовної семінарії та богословської академії 
не було професійних бібліотекарів, а їхні функції виконували студенти 
цих навчальних закладів. Наприклад, у книгозбірні богословської ака-
демії професійний бібліотекар почав працювати лише з 1932/1933 рр. – 
ним став магістр Ярослав Чума30.

“Правильник” семінарської бібліотеки окреслював її як наукову. 
Усі книги розподілено на 14 категорій за галузями знань: філософія, 
догматика, Святе Письмо, моральна теологія, катехитика, право, істо-
рія, патрологія, гомілетика, аскетика, літургіка, соціологія, лексикони, 
різне (“варія)”. Схожий поділ мала й бібліотека академії31: аскетика, 
догматика, історія, катехитика, обряди і спів, патрологія, педагогіка, 
Святе Письмо і екзегетика, право, проповідництво, українська мова, лі-
тература і церковнослов’янська мова, філософія і різне (енциклопедії, 
словники, довідники та ін.).

“Правильник” встановлював коло користувачів бібліотеки: сту-
денти та працівники греко-католицьких богословських навчальних 
закладів. Передбачено й доступ сторонніх осіб із дозволу ректора. На 
жаль, у документі чітко не окреслено час роботи книгозбірні. Вказано, 
що час “є означений в урядових годинах”. Можна припустити, що він 
був схожий із графіком роботи бібліотеки богословської академії32: 
щодня з 8.00 до 13.00 та з 15.00 до 19.00, за винятком неділь і свят. 
“Правила для питомців” духовної семінарії подають розпорядок дня 
для семінаристів. На жаль, в ньому не виокремлено часу для відвіду-
вання бібліотеки. Ймовірно, користуватися книгозбірнею вихованці 
могли у відведений для “науки” час: із 14.00 до 16.00 у будні дні. 

Наступним пунктом було врегульовано правила замовлення та випо-
зичення книг із бібліотеки: пошук у каталозі – фіксація вихідних даних 
книги з каталогу – здійснення замовлення. На жаль, не збереглися повні 
каталоги семінарської бібліотеки. Певні уявлення про їхній вигляд мо-
жуть дати окремі аркуші, що ймовірно є частиною книжкових каталогів 
бібліотеки духовної семінарії. Однак, оскільки ці аркуші не містять жод-
них вказівок на приналежність до котроїсь із бібліотек, то можливо, що 
вони є частиною каталогів богословської академії або ж Богословського 
наукового товариства. Документи не датовані, приб лизне датування мож-
на визначити на основі “найновіших книг”. Збережено наступні аркуші33:

1) “Ас. Аскетика продовження Ас.”. Охоплює книги 44–84. На ар-
куші є 4 дірки з металевими кільцями, ймовірно, для зв’язування чи 
кріплення. Найновіша книга – це видання “Der Heiland der Welt” автор-
ства др. Й. Клюга (Падерборн, 1923).

2) “Біблікум K”. Охоплює книги 1–87. Найновіша книга – це пра-
ця Антонія Петрушевича “Dissertatio paleoslovenica et microrussicis 
versionibus Sacre Scripture” (Львів, 1888 р.). 
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3) “Mc Річники і Miscelenea Mc”. Книги 141–203. Найстаріша кни-
га – “Durch Kampf zum Sieg” Каспара Куна (Падерборн, 1895).

4) “Біблікум К”. Книги 88–146. Очевидно, що це продовження ар-
куша № 2. Найновіша книга – “Konkordancja z dzieł Ojców ŚŚ. i pisarzy 
Kościoła wedle Migne’go: “Patrologiae cursus completus” о. Яна Зелін-
ського (Познань, 1908).

5) “Річники і Miscelenae M”. Очевидно, що це продовження ар-
куша № 3. Книги 1–69. Найновіша книга – збірник “Theologische 
Quartalschrift” (Тюбінген, 1903).

6) “Огородництво (а.)”. Книги 1–34. Аркуш меншого формату. 
Найновіша книга – “Der Hausgarten auf dem Lande” Франца Гьошке 
(Goeschke) (1905). 

Отримати книгу можна було наступного дня. “Правильник” також 
передбачав обмеження на кількість видань, які можна було отримати: 
3 книги на 3 тижні. Очевидно, що таке обмеження стосувалося лише тих 
випадків, коли вихованець виносив книги за межі бібліотеки. Швидше 
за все, на користування книгами у бібліотеці обмежень не було. 

Останнім пунктом вказувалися санкції для вихованців, що наклада-
лися у випадку порушення правил користування бібліотекою. Йдеться 
про 2 порушення, а саме: нищення книжок (або ж “вперте” нищення) та 
порушення терміну повернення книг до семінарської бібліотеки. Санк-
цій теж було 2 – грошовий штраф та обмеження доступу до книгозбірні. 

Як уже зазначалось вище, укладач документа – невідомий. Ймовір-
но, це мав би бути хтось із працівників бібліотеки. 

Таким чином, можна стверджувати, що “Правильник” бібліотеки 
духовної семінарії у Львові регулював ключові моменти її роботи: від 
організації книг до накладення санкцій за неналежне ставлення до них. 
На жаль, доля книгозбірні після Другої світової війни невідома. Ймо-
вірно, вона стала частиною сучасних Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка або ж Львівської наці-
ональної наукової бібліотеки імені В. Стефаника.

Текст документа публікується без скорочень, мовою оригіналу зі 
збереженням стилістичних та орфографічних особливостей.

Правильник
Бібліотеки гр. кат. Духовної Семинарії у Львові.

1. Бібліотека гр. кат. Духовної Семинарії є бібліотекою науковою.
поділ:
2. Бібліотека ця ділиться на XIV відділів: /* І Фільософія, ІІ Догмати-

ка, ІІІ св. Письмо, / IV Моральна, V Катихетка, VI Право, VII і- / сторія, 
VIII Пат рольогія, ІХ Гомілєтика, / Х Аскетика, ХІ Літургіка, ХІІ Соціольо- / 

* Тут і далі в тексті знак / позначає, що в документі наступне слово по-
чинається з нового рядка.
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гія, ХІІІ Лєксикони, XIV Варія. / 3. Управлені до користання з Бібліотеки: 
а) оо. настоятелі, пп. професори Богослов- / ської Академії, питомі Дух. 

Семинарії / і студенти Богосл. Академії.
б) посторонні за окремим дозволом / о. Ректора.
4) Вступ до магазину Бібліотеки / має тільки бібліотечний персонал.
5) час користання з Бібліотеки: / є означений в урядових годинах.
6) Умови користання: / з відповідного катальогу (катальогів є 14 – кож-

дий відділ має свій катальог) / треба виписати на картці паперу а) автора / 
б) заголовок книжки в) відділ г) число по- / рядкове книжки. Так виповнену 
картку / треба* підписати своїм призвіщем, написати дату, і своє звання і ки-
нути до скриньки на дверах Бібліотеки.

В цей спосіб замовлену книжку можна // визичити за реверсом щойно на 
другий / день.

7) нараз можна позичити найбільше 3 книжки / на час 3 тижднів.
8) за недодержання постанов цього правильника, / зокрема за нищення 

книжок, недодержання / речинця звороту слідує кара:
а) за знищену книжку зворот її вартости 
б) за недодержаний речинець 5 гр. від / кожного зачатого тиждня
в) за вперте нищення книжок слідує / заборона користати з Бібліотеки.
Львів, в Серпні 1934

ЦДІА України, м. Львів. Ф. 451. Оп. 1. Спр. 333. Арк. 1–2.

 1 Хоркава І. Греко-католицька семінарія у Львові (1783–1929 рр.) як по-
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УДК 94(477)(092)

І. Ю. ОПАЦЬКИЙ*

ВЗАЄМИНИ РОДИНИ КУРІННИХ
ІЗ Н. Д. ПОЛОНСЬКОЮ-ВАСИЛЕНКО

(за матеріалами листування)

У публікації представлено фрагмент листування відомих діячів україн-
ської інтелігенції в повоєнній Німеччині – Наталії Полонської-Василенко та 
Раїси Курінної. Листи збагачують нас не лише новою інформацією про по-
всякденне життя української інтелігенції в еміграції, організацію наукових 
товариств тощо, а й розкривають особливості взаємин родини Курінних із 
Н. Полонською-Василенко – взаємоповагу, турботу і людяність.

Ключові слова: Р. Курінна; П. Курінний; Н. Полонська-Василенко; лис-
тування; еміграція; Український вільний університет (УВУ), Українська віль-
на академія наук (УВАН).

В архіві Українського вільного університету (УВУ) в Мюнхені, в 
особовому архівному фонді історика Наталії Дмитрівни Полонської-Ва-
силенко (Моргун) (1884–1973) зберігається її листування з Раїсою Ми-
хайлівною Курінною (1894–1977) – дружиною відомого археолога, 
одного із засновників УВАН, професора УВУ Петра Петровича Курін-
ного (1894–1972). Якщо ім’я Н. Полонської-Василенко рекомендацій 
не потребує, то біографія П. і Р. Курінних менш відома широкому за-
галу дослідників. 

На сьогодні дослідниками зроблено чимало у вивченні біографії 
П. Курінного. Перевидано його працю “Історія археологічного знан-
ня про Україну”1, де вчений висвітлює історію археологічної науки в 
Україні з найдавніших часів до 40-х років ХХ ст. Основні віхи про-
фесійної та наукової біографії П. Курінного знайшли відображення у 
публікації С. Білоконя2. Значний масив листування П. Курінного з ко-
легами та рідними, насамперед батьком, введено до наукового обігу 
Г. Станиціною3. Опублікований епістолярій є цінним джерелом з істо-
рії повсякденного життя та доповнює біографічні відомості про родину 
Курінних. Ю. Торгало збагатив біографічні відомості про П. Курінного, 
опублікувавши унікальні матеріали4, передані та збережені пасербом 
П. Курінного – Ю. Денбським. Ці публікації можуть бути базою для 
більш глибоких студій. 

* Опацький Ігор Юрійович – аспірант 3-го року навчання кафедри історії 
України історичного факультету Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини.
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Особливість більшості біографічних досліджень полягає в тому, що 
основну увагу авторів зосереджено на розкритті так званого “доемі-
граційного” періоду життя вченого. Л. Пекарська,5 описуючи біогра-
фію П. Курінного, відзначає і його активну участь у науковому житті 
української еміграції. Однак комплексне дослідження “еміграційного” 
періоду життя П. Курінного ще чекає свого дослідника. Щодо взаємин 
П. Курінного з Н. Полонською-Василенко, то у найповнішій нау ково-
біографічній праці про останню, автор не акцентував увагу на них6. 
Сподіваємося, що опубліковані листи стануть у пригоді для більш 
детальнішої реконструкції повсякдення та інтелектуальної біографії 
україн ської інтелігенції у повоєнній Німеччині.

П. Курінний народився 4 травня 1894 р. у м. Умань у родині відомо-
го громадського діяча, адвоката за фахом Петра Федоровича Курінного. 
Під час навчання в Уманській гімназії юному П. Курінному, як і іншим 
учням, вчитель історії та географії Д. М. Щербаківський прищепив інте-
рес до етнографічних та археологічних експедицій, який переріс у спра-
ву всього життя. 1913 р. П. Курінний став студентом Київського універ-
ситету, а вже 1914 р. у газеті “Нова Рада” була опуб лікована його перша 
розвідка “Відкриття Батиєвих воріт у Києві”. Після завершення навчання 
в університеті П. Курінний повернувся до м. Умань, де працював учи-
телем, а згодом – директором української гімназії імені Б. Грінченка. 
Окрім роботи в гімназії, П. Курінний заснував в Умані краєзнавчий му-
зей, редагував кілька видань, працював викладачем на численних курсах. 
1924 р. він переїхав до Києва, де невдовзі очолив Всеукраїнське музейне 
містечко (офіційна назва – “Всеукраїнський музейний городок”) на те-
риторії Києво-Печерської Лаври; водночас був членом Всеукраїнського 
археологічного комітету (ВУАК) в складі Всеукраїнської академії наук 
(ВУАН). На початку 1933 р. його, як і багатьох представників україн-
ської інтелігенції, було заарештовано у зв’язку зі справою М. Скрипника. 
П. Курінному було заборонено працювати за фахом, викладати та друку-
вати свої статті. 1937 р. у СРСР почали запрошувати “старих фахівців” 
до співпраці, внаслідок чого вчений отримав посаду наукового консуль-
танта в Центральному історичному музеї. Під час Другої світової війни 
він, як і Н. Полонська-Василенко, працював у музеї-архіві переходової 
доби, очолюваному О. П. Оглоблиним. Під час відступу нацистської 
армії супроводжував музейні цінності, що евакуйовувалися до німецько-
го м. Гохштедт-на-Дунаї (Höchstädt an der Donau) і разом із дружиною 
залишився на еміграції. 1945 р. брав участь у поновленні УВУ, був іні-
ціатором заснування УВАН. Викладав в УВУ, Богословсько-педагогіч-
ній академії, у 1954–1961 рр. очолював українську редакцію Інституту з 
вивчення СРСР та був членом низки наукових товариств7.

Друга дружина П. Курінного – Р. Курінна (дівоче прізвище – Чер-
нявська) – донька Михайла Чернявського та німкені Марти Ланге, 
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народилася 30 квітня 1894 р. у м. Білостоці (Białystok, Польща) (по-
мерла 20 січня 1977 р. у Мюнхені). Себе ідентифікувала як напівнім-
кеню та зазначала, що мовою спілкування в її родині була німецька. 
За першим шлюбом – дружина композитора і диригента оркестрів 
В. М. Денбського (1892–1976). Їхній син Юрій Денбський навчався у 
єдиній в Києві німецькій школі аж до її закриття в 1937 р.8 Із 1926 р. до 
1933 р. Р. Курінна працювала секретарем у заповіднику “Всеукраїнське 
музейне містечко”, очолюваному П. Курінним. Під час нацистської 
окупації Києва працювала перекладачем. Цивільний шлюб П. Курінно-
го та Р. Денбської було оформлено 1941 р. у Києві, а 21 травня 1950 р. в 
Українській автокефальній православній церкві св. Володимира табору 
Шляйсгайм у Баварії між ними було укладено церковний шлюб9. Р. Ку-
рінна перекладала з німецької твори Райнера Марії Рільке. Займала-
ся опрацюванням багатотомного щоденника уманського громадського 
дія ча (свого тестя) П. Ф. Курінного. О. Ф. Бургард (Юрій Клен) присвя-
тив їй свого часу вірша10.

П. Курінний вперше “почув, а потім і прочитав” ім’я Наталії (тоді 
ще Полонської) з нагоди ювілейного з’їзду в Києві передплатників жур-
налу “Вестник знания”, що розпочався 12 червня 1911 р. Серед запро-
шених лекторів були професор М. В. Довнар-Запольський (у майбут-
ньому – викладач П. Курінного) та Н. Д. Полонська, яка доповідала на 
тему “Церковные древности Киева”. У виступі чітко провадилася дум-
ка про безперервність і спадковість культури Київської Русі і її зв’язок 
із розквітом українського мистецтва козацько-гетьманської доби. На 
думку П. Курінного, тоді ще учня Уманської класичної гімназії, ідеї 
Н. Полонської, проголошені перед аудиторією робітників та службової 
інтелігенції, були революційними.

Під час навчання на історико-філологічному факультеті Київського 
університету П. Курінний тісно співпрацював із професором М. В. Дов-
нар-Запольським, ученицею якого була і Н. Полонська. При нацист-
ській окупації УРСР Н. Полонська, П. Курінний та інші представники 
української інтелігенції працювали в системі музейних установ Києва. 
У 1943 р. емігрували до Німеччини, де всіляко намагалися підтриму-
вати один-одного. “Її особисте оточення й товариство – діячі націо-
нально-визвольної акції. ЇЇ громадсько-політичний ідеал – мила їй ще 
з дитинства українська державність – сильна, велична, вільна, на чолі 
з імпозантними чесними єдиновладцями – гетьманами, що спирають-
ся на довір’я і любов українського народу. Вона ненавидить все анар-
хічне і, де може, гаряче бере участь в позитивному будівництві нашої 
громади. Цьому служить її перо та її справжня патріотична українська 
вдача”, – так характеризував “свого найбільшого друга” П. Курінний11.

Як згадувала Н. Полонська-Василенко, велика частина плідного 
наукового життя П. Курінного пройшла на її очах. Їхня перша зустріч 
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відбулася на засіданні “Історико-етнографічного гуртка”, створено-
го М. В. Довнар-Запольським при історико-філологічному факультеті 
Київського університету. Н. Полонська тоді була асистенткою Вищих 
жіночих курсів, а П. Курінний – студентом. Під час одного з засідань 
останній виступав із доповіддю про Овруцькі шиферні прислиці*.

Наступна зустріч П. Курінного і Н. Полонської відбулася у 1916 р. у 
Саратові, куди 1915 р. було евакуйовано Київський університет. Н. По-
лонська приїхала до Саратова, щоб прочитати в університеті 2 “пробні” 
лекції, якими закінчувався магістерський іспит. П. Курінний тоді за-
кінчував університет і був секретарем Історико-етнографічного гуртка, 
вже мав наукове ім’я і був членом Саратовської вченої архівної комісії.

Н. Полонська відзначала надзвичайну енергію і працездатність 
П. Курінного, його активну участь у найважливіших археологічних роз-
копках на території України – від палеолітичних стоянок (Кирилівська 
стоянка в Києві) до руїн Запорозької січі і характеризувала його слова-
ми “талановитий, енергійний дослідник, вчений, організатор”, котрий 
з молодечим запалом відкликається на всі явища українського життя12. 

В архіві зберігаються 14 листів Р. Курінної до Н. Полонської-Васи-
ленко, написаних у 1970–1973 рр. та 19 листів Н. Полонської-Василен-
ко до Р. Курінної, що датуються 1964–1970 рр. П. Курінний в останні 
роки життя важко хворів, тому листування вела Р. Курінна. В листах 
простежуються теплі товариські взаємини між Н. Полонською-Васи-
ленко та родиною Курінних, пронесені через довгий період часу. Не-
зважаючи на певні непорозуміння та суперечки, які іноді виникають 
у приватному спілкуванні, в листах простежується висока повага та 
співпереживання кореспондентів один до одного. Їхнє листування є 
важливим історичним джерелом, оскільки проливає світло на повсяк-
денне життя української інтелігенції в еміграції, стан здоров’я, від-
носини та контакти в емігрантському середовищі. Наскрізною лінією 
через більшість листів проходить тема УВАН, вірніше тих проблем, 
які виникли з її німецьким відділенням у зв’язку з затяжною хворобою 
П. Курінного. Висвітлення цієї теми в листуванні Н. Полонської-Васи-
ленко та Р. Курінної вважаємо завданням найближчого часу, а допоки 
публікуємо частину листування, зміст якої зрозумілий без детального 
розкриття теми УВАН.

Таким чином, можна стверджувати, що листи, які публікуються 
нижче, не лише висвітлюють важливі етапи наукової творчості україн-

* Овруцькі шиферні прислиці (прясельця) – тягарець, який насаджували 
на веретено, щоб надати йому сталості і рівномірності обертання. Зазвичай 
мали округлу форму. Відомі з часів неоліту. Спочатку їх виготовляли з глини, 
пізніше – з каменю. На Русі в ХІ–ХІІІ ст. прясельця з рожевого волинського 
лупаку-шиферу вироблялися в околицях Овруча, звідки вони розходилися по 
всій Україні та були експортовані в Московщину, Болгарію і Польщу.
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ської інтелігенції в еміграції, але й слугують вагомим джерелом для 
вивчення непростої, а в багатьох моментах і суперечливої історичної 
доби, на яку припала плідна праця Н. Полонської-Василенко та П. Ку-
рінного. Їхнє опубліковане та неопубліковане листування є репрезента-
тивним джерельним комплексом для подальшого ґрунтовного вивчен-
ня професійних інтересів та приватного життя видатних вчених.

До публікації підготовлено 4 листи, які розміщено у хронологічній 
послідовності. Тексти документів публікуємо зі скороченнями, мовою 
оригіналу зі збереженням стилістичних та орфографічних особливос-
тей, лише внесено незначні корективи в листи Н. Полонської-Василен-
ко, а саме: наближено написання слів до сучасних норм, наприклад, 
“пошта” замість “почта” тощо.

Місце і час створення документів визначено за їхнім змістом і 
авторським датуванням. Публікація супроводжується коментарями, в 
яких здійснено ідентифікацію персоналій.

 1 Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. Видання 3-тє. 
Передмова і вступна стаття П. Горохівського. Умань: ПП Жовтий О. О., 
2013. 151 с.

 2 Білокінь С. Курінний П. П. В кн.: Вчені Інституту історії України: Біобіб-
ліографічний довідник. Київ, 1998. С. 170–172.

 3 Станиціна Г. Особисте листування науковців як джерело свідчення про 
становище населення України у 20-ті – на початку 30-х років ХХ ст. (за ма-
теріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України)//Матеріали і 
дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2015. Вип. 19. С. 170–180.

 4 Торгало Ю. Петро Петрович Курінний. Умань: ВПЦ “Візаві”, 2014. 
136 с.

 5 Пекарська Л. В. Петро Курінний: повернення із забуття//Тематичний 
збірник наукових праць Національного музею історії України. Ч. 2. Київ: Такі 
справи, 2009. С. 94–105.

 6 Верба І. В. Життя і творчість Наталії Полонської-Василенко (1884–1973): 
монографія. Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2008. 324 с.

 7 Пекарська Л. В. Зазнач. твір//Тематичний збірник наукових праць На-
ціонального музею історії України. Ч. 2. Київ: Такі справи, 2009. С. 100–102.

 8 Архів УВУ (Архів Українського вільного університету). Ф. 2. Копії та 
переклади документів П. та Р. Курінних. Арк. 1.

 9 Там само. Ф. 2. Посвідки, листи 1944–1952. Арк. 1.
10 Там само. Ф. 2. № 4. Арк. 4.
11 Курінний П. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко: Привіт з нагоди 

ювілею: 70 років життя та 40 років наукової праці на користь Україні//Україн-
ський селянин. 10 лютого 1954 р. Ч. 3(17). С. 3.

12 Полонська-Василенко Н. Петро Петрович Курінний//Шлях Перемоги. 
15 серпня 1954 р. № 55. С. 3, 5.
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№ 1
Лист Н. Полонської-Василенко до Р. і П. Курінних

11 лютого 1969 р., [м. Дорнштадт, 
Баден-Вюртемберг, ФРН]

Дорогі Раїсо Михайловно та Петре Петровичу!
Дуже зворушена Вашими милими листами, але хвилює застуда Раїси Ми-

хайловни, я боюся, що це “азійська грипа”, що триває 3 тижні. Де схопили 
Ви її?

Спасибі велике за запрошення “відсвяткувати” у вас мій ювілей. Він нага-
дує “тризну” Шевченка. Все менше друзів! Без “святкування”, звичайно, буду 
у Вас. Я приїду 24, пробуду днів 4, бо багато справ в УВУ. Тоді буду я у Вас.

Чому не писала? Багато причин. Не було “настрою”, а крім того не хоті-
ла своїми листами нагадувати про “ювілей”. І чого радіти? Наконечна пише 
“телеграфічно”: “… Вітаю, бажаю всього! 100 ЛІТ”. Хочу відповісти: “типун 
Вам на язик”! Уж як буде 100 – напевно потраплю до “пфлеге”*, до божевіль-
них, паралізованих і т. д. Ну може ще 2? Ну може 5 р. – но точно не 15! Це 
сказитися!

Цікаві мої враження та думки з приводу “ювілеїв”: не треба обридати 
людям! Перший – 70 років. Всі газети, журнали, статті, Петро Петрович теж1! 
Фото! Сотні-так-привітань. […] 75 – значно суше, в УВУ чествовали нас з 
Міллером2 і навіть Раїса Михайловна не прийшла – чого там? Велика штука! 
80 – тихо, скромно у Курінних. Правда – УВУ надрукував статтю в Н[ауко-
вих] Зап[исках] Тепер буде ще скромніше. Цікаво: увага на ювілеї молодших: 
70, 60 рр.. […] А старші вже обридли! Та й правда!

Я приїхала 31. Застала – привітання від бургермейстера** й ландрата***! 
Альбом ікон Богоматері та чудовий плед. Ландиші від Кімміх. З того чис-
ла – штук 10 привітань і цікаво-офіційні з Австралії, НТШ […]. Я не буду 
святкувати. Не можна запросити до себе, бо всі так пересварилися, що до 
одної кімнати не можна. А робити два дні я не хочу. Та й ті, кого запрошу 
разом – перегризуться.

Ці дні я дуже – не знаю, який вираз підшукати? Стурбована? – Гірше.
Я була в Мюнхені, коли виявилося, що пакет, що я надіслала до УВУ 

ЗАКАЗНИМ 18 січня до мого виїзду в УВУ не одержано. На щастя – маю кви-
танцію. Послала на пошту. Відповідь – “почекайте 2 дні”. Почекала. Послала 
знов. “Почекайте два дні”, він є, але. Так минуло ТРИ ТИЖНІ з дня надсилки! 
Міг побувати в Австралії. Нарешті – написала до УВУ, щоб подали заяву-про-
тест до Штуттгарту. Вчора пішла до директора. Обурений й стурбований. Сам 
позвонив на пошту. Кажуть – у них нема квитанції. Розумієте – хотять, щоб я 
віддала квитанцію. Виявилося: у них дві книги: окремо “входящих” і окремо 
“исходящих”. Оцю другу вони віддають до Ульму – і не можуть перевірити, 
куди надіслано? Ну не ідіоти? “Даст іст ніхт шлім”. А розумієте – я не можу 
складати розкладу лекцій, бо там 15 анкет – відповіді – з США, Канади. Я не 

  * нім. Pfl egе – догляд.
 ** нім. Bürgermeister – керівник міста
*** нім. Landrat – виборна посада в системі місцевого самоврядування Ні-

меччини.
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можу просити Стецюка3, чи Рудницького4 повторити, бо я згубила, бо піде 
перезвон по Америці “Декан УВУ вже не здатна до праці – загубила всі доку-
менти!” Не можу писати, що тут така пошта, що гублять рекомендовані, бо не 
повірять! От і сиджу! А вони кажуть “ніхт шлім”. Що на їхню думку “шлім?” 
Директор понял моє становище, і думає те, що думаю я: причина політична: 
або проти УВУ, або проти декана.

Здоров’я? Було дуже зле. Слабість, отеки. А головне – “блутдрук”* 118. 
Тепер ліпше. Погода жутка: то 12 мороза, то тече.

Ще причина: спішно писала статтю для Кубійовича5 “Південна Україна”. 
Передруковую сама. […]

От бачите скільки написала! 
Обнімаю й цілую міцно! Ваша, любляча Вас.
P. S. Наші кланяються.

№ 2
Лист Р. Курінної до Н. Полонської-Василенко

25 березня1970 р., Мюнхен [ФРН]
Вельмишановна й дорога Наталіє Дмитрівно!
Дуже нас турбують Ваші нескінчаємі тромби. Так вже сподівалися бачити 

Вас у нас, бо давно, дуже давно чекаємо на Вас. Вчора говорила з В. Плю-
щем6; він зрозумів з Вашого листа, що ви приїдете до М[юнхена] на торже-
ствену літургію в нашій церкві з митрополитом, а Дідович7 зараз після цього 
розбив мої надії на Ваш приїзд, сказав (теж, звичайно, по телефону), що Ви 
приїхати ще не можете. Люба Наталіє Дмитрівно, мені чогось здається, що ви 
до нас вже охололи – не пишете більше, не приїздите. А я так хотіла б, щоб 
Ви “по старому” приїхали б знов до М.[юнхена] і коротали би вечори з нами, 
які так цінять Вашу присутність в нашій хаті й ті такі дружні й цікаві розмови 
з вами, осторонь від УВАН і інших неприємних тем. Якщо мої листи вас хви-
лювали, простіть мені, люба Наталіє Дмитрівно. Я перший раз в житті відчула 
безсилість П.[етра] П-[етрови]ча і безпорадність в цій справі і взялася захи-
щати його “из всех своих маленьких сил” (це із романса Гречанінова8), ну, а 
тому що я не дипломат і ціню правду перед усім, то мій захист його вийшов 
такий різкий і відштовхнув всіх добрих людей від нас. Звідти наука: не бери-
ся за те, чого не вмієш: і П.[етру] П-[етрови]чу не допомогла і ворогів собі 
нажила. Отже, люба, дорога Наталіє Дмитрівно, приїздіть до нас швидше (як 
тільки видужаєте) і приїздіть дружньо, як раніш протягом багатьох років. Бо 
в Вашому лиці ми загубили б друга, якого щиро любили довгий, довгий час.

А ось мої нові неприємності. Вчора Дідович сказав, що в роботі 
П.[етра] П-[етрови]ча, яку він почав розмножувати, багато помилок п. Ва-
щенкової, як він каже, але я йому сказала, що це мої помилки, бо я ж піс-
ля п. Ващ.[енкової] перевіряла. Мені дуже соромно, бо я звикла робити все 
дуже добре, а тут вже чи то старість, чи постійні хвилювання, що збивають 
мене “з панталику”, а може й перебільшене довір’я до знання мови пані В., 
бо в сумнівних місцях я, замість подивитися у Голоскевича, залишала так, як 

* нім. Blutdruck – кров’яний тиск.
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надрукувала п. В [ащенкова]. Сьогодні Юра9 взяв у Дідовича нерозмножені 
ще матриці і привіз мені на перевірку. Буду дуже старанно перевіряти їх і ви-
правляти по Голоскевичу. Це, звичайно, дуже важко буде вже тому, що сліпе 
письмо, а по-друге постійна перевірка. Крім того, я вже почала робити той 
скрипт П.[етра] П-[етрови]ча, що Ви його привезли з Дорнштадту. У П.[етра] 
П-[етрови]ча є правда ще свій примірник. Це теж трудна праця, бо писати 
треба на 3-х машинках та робити додатки. Отже роботи у мене зараз занадто, 
а весна, як і багато інших попередніх весен, пройде повз мене, не освіживши 
душу, яка так прагне свіжого повітря. Цілуємо вас міцно. Ваші Р. і П. Курінні.

№ 3
Лист Н. Полонської-Василенко до Р. Курінної

26 березня 1970 р. [м. Дорнштадт, 
Баден-Вюртемберг, ФРН]

Дорога Раїсо Михайловно!
[…] я хвора, може непоправно. Я мушу п’ятий раз за 3 місяці лежати, 

а лежати я не можу, бо сама в кімнаті. Сотню разів треба встати, щось взяти, 
щось випити. Був страшний “атак” серця вночі – і я не знала, чи доживу до 
ранку? А взяти ліки з полиці не було сил. І я втратила цю незрівнянну літур-
гію митрополита, і обід на його честь, де мала промовляти. А головне – дві 
його промови – в церкві та по обіді. Втратила на довжині візит до мене – бо 
ми відклали головні розмови на Мюнхен.

Коли приїду – не знаю […]. Мусить бути спокій, а я горю, бо не маю 
зв’язків з УВУ, бо Дідович не надсилає те, що мусить надіслати. Пишу сотні 
листів в справах УВУ. Тепер моє болюче місце – УВАН. Ви заспокоїлися, 
слава богові. Я – ні. Сталося так, як я передбачала – моральна відповідаль-
ність пала за все на мене, бо ніхто не хоче вірити, що була така дивовижна 
організація УВАН, де не було президії, і де я – єдина на Мюнхен, що 20 рр. 
була співробітником УВАН, поки єдиним істориком і не мала місця в якомусь 
Бюрі. Мені доводиться давати пояснення – а я сама не знаю. Напр. виявилося, 
що один з видатніших наших професорів Мюнхену – Бойко, 12 рр. тому по-
дав заяву про бажання – скромно включитися в працю УВАН. Але відповіді 
не дістав, і обвинувачення пало на мене. А він же міг бути віце-президентом! 
Ви пишете мені: якби загинули П.[етро] П.[етрович] і Панейко10 – що було 
без них. Тому завжди в президії є “зміна” – віце президент, один, а може два. 
Вчен. Серетар. У нас – тільки П.[етро] П.[етрови]ч, і тому ніхто не вірить. 
Бо ж Пан.[ейка] ніхто в серйоз не брав. Я писала Вам: Плющ просить списків 
членів. Оглоблин просить членів і кореспондентів. Візьміть приклад НТШ: 
як воно росте, кореспонденційним шляхом. Пишуть рецензії, переводять
обрання.

Маю листа від Данилова. Прочитав в газетах (було й в Шл[ях] Пер[емо-
ги]) і обурився. Написав вже відповідь, але я ще не одержала. Хоче апелювати 
до […] УВАН – в Нью-Йорку. Просить надіслати:

 1. Список членів.
 2. Скільки видано і заголовки – за останні 10 рр.
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 3. Які заходи робив пр. Бойко, щоб включитися і чим вони закінчи-
лися.

Цілую міцно Вас і Петра Петровича […].
Ваша, любляча Вас.

№ 4
Лист Р. Курінної до Н. Полонської-Василенко

21 січня 1973 р., Мюнхен [ФРН]
Вельмишановна й дорога Наталіє Дмитрівно!
Тільки-що прочитала вашу статтю про П.[етра] П.[етровича] в “Визволь-

ному Шляху”. Люба, дорога Наталіє Дмитрівно, і де у Вас ці гарні слова (і го-
ловне все нові й нові) беруться, щоб так гарно описувати життя нашого до-
рогого Петра Петровича. Аж тепер я бачу як щиро й гаряче Ви його любили. 
Але мушу сказати, що й він Вас любив, любив аж до самої смерти, любив 
і поважав.

Дякую, дякую і ще раз дякую за все.
Люба Наталіє Дмитрівно, я чекаю, себто дуже сподіваюся, що ви мені 

допоможете порадами в мойому упорядкувані справ УВАН. Їх же треба ку-
дась здати, треба скликати якусь Комісію яка б порядкувала цією справою. 
Звичайно, мушу впорядкувати все я сама, бо всі справи лежать в перемішку 
з персональними справами П.[етра] П.[етровича], з його роботами, а в своєму 
заповіті він доручив все це впорядкувати мені персонально. Поки що я ще 
нічого там не робила, бо хворію і не могла навіть досі відповісти на всі листи 
зі співчуттям. Напишу два-три і вже мушу лягати; чи то через смуток, який ще 
тяжким каменем лежить на мойому серці, чи це ще наслідок моєї перевтоми, 
чи це якась нова хвороба, яка може привести мене через лікарню (тепер ніщо 
не стоїть на заваді, можу хоч завтра лягти до лікарні) до П.[етра] П-[етрови]
ча. Могила така глибока, як вони на цвинтарі мені сказали “Фаміліенграб” так 
що й мені місце там буде. […] На наступному тижні піду до лікаря. Хотіла б 
все ж таки скорше привести до ладу “Академію”. Наталіє Дмитрівно, помо-
жіть, порадьте що мені робити.

Ви єдина моя надія. Люба, дорога Натал. Дмитр. Не сердьтеся за те, що 
я Вам ще роботу навалюю, але порадьте в якому порядку мені братися за цю 
роботу. Чи спочатку впорядкувати П.[етра] П-[етрови]ча рукописи, щоб мож-
на було б щось надрукувати, чи бібліотеку чи що ще?

Бувайте здорові. На днях знову напишу.
Цілую міцно-преміцно. Ваша (підпис).
P. S. Привіт Ол. Ів.

 1 Ймовірно, йдеться про статтю: Курінний П. Наталя Дмитрівна Полон-
ська-Василенко: Привіт з нагоди ювілею: 70 років життя та 40 років наукової 
праці на користь Україні//Український селянин. 10 лютого 1954 р. Ч. 3(17). 
С. 3.

 2 Міллер Михайло Олександрович (1883, Кам’яно-Мілерівська слоб. об-
ласті Війська Донського (нині – Луганська обл.) – 1968, Мюнхен, ФРН) – ар-
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хеолог, історик. Професор (1934). Дійсний член УВАН у Мюнхені, доктор 
філософії УВУ, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1949).

 3 Д-р Стецюк Василь (1910–1975 або 1978, Нью-Джерсі, США) – україн-
ський вчений (класичний філолог) і педагог, дійсний член НТШ, професор 
УВУ.

 4 Рудницький Ярослав-Богдан Антонович (1910, Перемишль – 1995, Мон-
реаль, Канада) – український канадський славіст, мовознавець, науковий і гро-
мадський діяч, літературознавець, фольклорист. Президент УВАН, професор 
УВУ.

 5 Кубійович Володимир Михайлович (1900, Новий Санч, Королівство 
Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина (нині Польща) – 1985, Париж, 
Франція) – український (лемко) історик, географ, енциклопедист, видавець, 
громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор Ен-
циклопедії українознавства та фундаментальної праці “Ґеоґрафія українських 
і сумежних земель”.

 6 Плющ Василь Левович (1902, Варшава – 1976, Мюнхен, ФРН) – лі-
кар, історик. Кандидат медичних наук (1938), доктор медичних наук (1941), 
професор внутрішніх хвороб Львівських медико-природничих фахових курсів 
(1943–44). Один із засновників і керівник медичної секції УВАН, Українсько-
го історичного товариства.

 7 Володимир (в миру – Дідович Володимир Тихонович (1922, с. Матвіїв-
ка, нині Тернопільської обл. – 1990, Мюнхен, ФРН) – український релігійний 
діяч. Вчений секретар УВУ, член Вищої церковної управи УАПЦ у Німеччині.

 8 Гречанінов Олександр Тихонович (1864, Москва – 1956, Нью-Йорк, 
США) – російський композитор-академіст, учень М. А. Римського-Корсакова.

 9 Денбський Юрій – син Раїси Курінної від першого шлюбу.
10 Панейко Юрій Лукич (1886, Золочів, Львівська область – 1973, Мюн-

хен, ФРН) – український правник, громадський діяч. Доктор юридичних наук. 
Дійсний член НТШ і УВАН, адміністративіст, історик держави та права.

The fragment of the correspondence between famous fi gures of the Ukrainian 
intelligentsia in post-war Germany – Nataliya Polonska-Vasylenko and Rayisa 
Kurinna had been presented in the publication. These letters give us not only new 
information about the every day life of the Ukrainian intelligentsia in emigration, the 
organization of scientifi c societies, but also reveal the peculiarities of the relations 
between the Kurinnyies family and N. D. Polonska-Vasylenko. 

Key words: Rayisa Kurinna; Petro Kurinnyi; Nataliya Polonska-Vasylenko; 
correspondence; emigration; Ukrainian Free University (UVU); Ukrainian Free 
Academy of Sciences (UVAN).
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УДК 930(477)

В. В. ТЕЛЬВАК, О. А. РАДЧЕНКО*

ЛИСТИ ЛЕОПОЛЬДА КАРЛА ҐЕТЦА 
ДО МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Вперше публікуються листи німецького вченого К. Л. Ґетца до М. Гру-
шевського. В листах обговорюються питання обміну літературою, взаємного 
рецензування праць з метою їх популяризації, термінологічні аспекти дослі-
дження давньоруської доби.

Ключові слова: К. Л. Ґетц; М. Грушевський; листи; співпраця; рецензу-
вання.

Дослідники прижиттєвої рецепції історіографічних ідей Михайла 
Грушевського неодноразово відзначали той факт, що серед західноєв-
ропейських інтелектуалів ними найбільше цікавилися німецькі вчені1. 
Цілком виправдано це пояснюється широким комплексом причин – від 
потужних традицій німецького слов’янознавства до суто прагматич-
ного зацікавлення українським визвольним рухом в експертному се-
редовищі2. При цьому зазвичай наголошується на значних зусиллях 
українських діячів, спрямованих на ознайомлення німецьких колег із 
культурою, історією та сучасністю одного з найбільших східноєвро-
пейських народів.

Потребу активної популяризації українства в західному світі усві-
домлював і лідер вітчизняної гуманістики доби модерного відрод-
ження М. Грушевський. Він наголошував на важливості поширення 
українського погляду на східноєвропейську історію шляхом реалізації 
перекладних проектів. Осмислюючи цю проблему, вчений занотував 
у своєму “Щоденнику”: “В сих місяцях [запис від 13 березня 1904 р. – 
В. Т., О. Р.] я багато передумав над системою замовчування нас і над 
актуальними потребами популяризовання нашої роботи. Я багато 
помилився, ставши осторонь і покладаючися, що наша робота сама 
собі проб’є дорогу. Ні, може не пробити, бо забагато інтересованих 
contra”3. Реалізуючи на практиці таке переконання, львівський про-
фесор здійснив видання німецькомовного перекладу першого тому 
“Історії України-Руси”, котрий набув значного розголосу у західно-
європейському історіографічному середовищі4. Найбільше ж про пра-

* Тельвак Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Радченко Олег Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент Дро-
гобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
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цю українського дослідника писали тогочасні законодавці історичної 
моди – німці.

Це вкотре переконало М. Грушевського у потребі перевидання 
своїх праць мовою тогочасної науки. Так, під впливом активного 
обговорення німецькомовної “Історії України-Руси” автор писав ро-
сійському колезі Олександру Лаппо-Данилевському: “Мой І т. “Исто-
рии”, вышедший в прошлом году по-немецки, переживает теперь 
огненное крещение. Наряду с более или менее резкими выходками, 
продиктованными недружелюбием к моим “новаторствам” или лич-
ными и политическими счетами, мне приятно было убедиться, что и 
наиболее недружелюбные критики не указали мне каких-либо дей-
ствительных недостатков в моих выводах или методе; с этой стороны 
эти недружелюбные отзывы, пожалуй, следовало бы ценить даже 
выше, чем дружелюбные, особенно – голословные комплименты. Это 
настраивает меня очень благоприят но к новому пересмотру книги”5. 
Утім, на заваді багатьом задуманим, а навіть і частково реалізованим 
перекладним проектам стала хронічна фінансова незабезпеченість 
української науки та науковців.

Однак значно менше на сьогодні відомо про зворотній процес то-
гочасної історіографічної рецепції – намагання самих німецьких інте-
лектуалів налагодити професійний діалог із М. Грушевським. Зверта-
ючи увагу на можливість, а найголовніше – важливість опрацювання 
таких історіографічних сюжетів, нижче друкуємо листи до М. Гру-
шевського німецького історика права, філософа, теолога, славіста Ле-
опольда Карла Ґетца (Leopold Karl Goetz). Оскільки особа цього вче-
ного є малознаною нашим сучасникам, стисло згадаємо ключові віхи 
його життєпису.

Леопольд Карл Ґетц народився 7 жовтня 1868 р. в Карлсруе, що 
тоді було у складі Великого герцогства Баден. У 1891 р. він закінчив 
теологічний факультет Боннського університету і був висвячений у 
сан диякона. Того ж року у Берні отримав ступінь доктора теології за 
дисертацію про філософсько-релігійні погляди Феодосія Печерського. 
Протягом 1892–1900 рр. К. Л. Ґетц був старокатолицьким пастором 
церкви в Пассау; у 1900–1913 рр. – видавцем та редактором старокато-
лицької преси. Від 1900 р. він – професор старокатолицької семінарії в 
Бонні, а від 1902 р. – позаштатний професор філософського факультету 
Боннського університету, з яким був пов’язаний до кінця професійної 
кар’єри6.

Уже з перших студій К. Л. Ґетц зарекомендував себе оригіналь-
ним дослідником канонічного права та історії церкви Київської Русі з 
виходом на широке коло питань культури й економіки східнослов’ян-
ських земель доби середньовіччя. Вивчаючи “Руську Правду”, він 
опублікував власний переклад цієї пам’ятки з коментарями і приміт-
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ками у 4-х томах (Штуттґарт, 1910–1913 рр.)7. Його звернення до пе-
ріоду Київської Русі й таких тем, як церква, держава та кодифікація 
права було важливим кроком до руйнування німецьких стереотипів 
про Східну Європу як край варварів (див., наприклад, книгу “Киє-
во-Печерський монастир як культурний центр домонгольської Русі”, 
видану 1904 р. в Пассау). Л. К. Ґетц постійно наголошував на важ-
ливості слов’янської культури для Західної Європи й підкреслював, 
що вона є вагомою складовою європейської цивілізаційної спадщини. 
У 1897 р. він уперше відвідав Російську імперію, побував у Києві, 
Петербурзі, Москві та інших містах. У період з 1903 р. до 1908 р. 
такі подорожі були щорічними. Його роботи були помічені й здобули 
схвальний відгук російських науковців. У 1913 р. він отримав почес-
ний докторат Київського університету св. Володимира. Того ж року 
був обраний дійсним членом Імператорського товариства історії та 
старожитностей Росії і почесним членом Імператорського археологіч-
ного інституту.

У 1910 р. разом із Т. Шіманном, О. Гетчем та К. Юберсберґером 
Л. К. Ґетц заснував перший спеціалізований журнал зі східноєвропей-
ської історії “Zeitschrift für osteuropäische Geschichte” (1911–1914). Як 
зазначалося у редакційній передмові до першого числа часопису, його 
мета – бути “центральним об’єднуючим органом історичних праць зі 
сходу та заходу в галузі історії Східної Європи, сприяти науковому об-
міну між західноєвропейськими та східноєвропейськими істориками та, 
передовсім, презентувати праці східноєвропейських колег”8. У журналі 
публікувалися статті, замітки, критика, рецензії, реферати, анонси, ог-
ляди періодичних видань, бібліографія і наукова критика з української 
історії. За посередництвом М. Грушевського, наукове життя НТШ та 
його видання на сторінках журналу представляв М. Кордуба9. Ця важ-
лива діяльність часопису з об’єднання істориків різних країн в процесі 
дослідження східноєвропейського минулого була перервана Першою 
світовою війною.

На початку ХХ ст. славістичні студії К. Л. Ґетца оперативно потра-
пляли у поле критичної уваги співробітників НТШ. У своїх рецензіях 
М. Грушевський, І. Франко, М. Кордуба та М. Тершаковець одностай-
но відзначали ерудованість та методологічну коректність німецького 
дослідника. Також українські критики підносили важливість здійсне-
них ним перекладів давньоруських пам’яток, що сприяло зацікавлен-
ню цими джерелами західноєвропейських дослідників. Разом із тим, 
вказувалося на залежність К. Л. Ґетца від праць російських науковців, 
що мало наслідком подекуди некритичне сприйняття їхніх гіпотез, як 
і суто термінологічні помилки (насамперед, вживання етноніму “рус-
ский” замість “руський”). Причиною цього називали незнання україн-
ської мови та, відповідно, української історіографії досліджуваних пи-
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тань. Через це, наприклад, М. Грушевський вважав, що К. Л. Ґетц “дає 
себе пізнати як трудолюбного збирача, компілятора, коментатора, а не 
дослідника культурної історії одного з цікавіших культурно-політич-
них типів середньовічної Європи”10. Згадана критика, вочевидь, і стала 
поштовхом для німецького вченого шукати контактів з українськими 
колегами, насамперед, з головою НТШ М. Грушевським. Як свідчать 
опубліковані листи, К. Л. Ґетца цікавили питання обміну літературою, 
взаємного рецензування праць з метою їх популяризації, термінологіч-
ні аспекти дослідження давньоруської доби тощо.

У роки Першої світової війни Л. К. Ґетц, на відміну від сво-
їх берлінських колег, не вдавався до політичних дебатів, а працю-
вав над дослідженням німецько-російських торговельних відносин11. 
У той час К. Л. Ґетц за дорученням генерал-фельдмаршала Макенсена 
(Mackensen), котрий командував військами в Сербії та Румунії, готу-
вав відгук про староболгарські рукописи, які знаходилися у розпоря-
дженні Румунської Академії наук. Ця подорож викликала у К. Л. Ґет-
ца й певне зацікавлення народною творчістю, а саме піснями сербів 
та хорватів. У 1925 р. були опубліковані його подорожні замітки про 
Югославію, а також деякі статті, присвячені сербсько-хорватській на-
родній творчості. Це нове захоплення проявилося і в його викладацькій 
діяльності. З 1920 р. К. Л. Ґетц значно збільшує кількість лекцій про 
лірику поетів Південно-Східної Європи, що мали успіх серед слухачів 
усіх факультетів. К. Л. Ґетц також пропонував студентам Боннського 
університету лекції з історії Росії в київський та московський періоди 
(1919/1920 рр.), про історичний та культурний розвиток Росії до біль-
шовизму (1922 р., 1927/1928 рр.), російську літературу ХІХ і ХХ ст. 
(1923/1924 рр.), сербську і болгарську історію.

У Радянському Союзі його праці з історії права стали добре відомі 
вже у 1920-і роки, а він, зі свого боку, поставився лояльно і з цікавістю 
до молодої соціалістичної держави, відвідавши країну з нагоди святку-
вання 200-ліття Академії наук, котре проходило в 1925 р. у Ленінграді. 
Саме Л. К. Ґетц за часів Веймарської республіки доклав зусиль для 
розширення концепції Східної Європи, включивши в сферу східноєв-
ропейських історичних досліджень регіони Південно-Східної Європи12. 
В його історичній моделі Київська Русь трактувалася як найяскравіший 
і найуспішніший період в історії східних слов’ян. У 1929 р. Л. К. Ґетц 
вийшов на пенсію, а 2 квітня 1931 р. його не стало13.

Опубліковані нижче листи Л. К. Ґетца відклалися в родинному 
фонді Грушевських у Центральному державному історичному архіві 
України, м. Київ (Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420). Усього на сьогодні маємо 
9 кореспонденцій німецького вченого. Доля листів М. Грушевсько-
го до Л. К. Ґетца наразі невідома. При археографічному опрацюванні 
лис тів усі текстові скорочення, за винятком загальноприйнятих, роз-
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крито у квадратних дужках. Дрібні особливості тексту (закреслення, 
вставки над стрічками) не обумовлюються; підкреслені Л. К. Ґетцом 
слова наводяться курсивом. Згадані в листах назви творів, періодич-
них видань та видавництв автором писалися в лапках і без них, у пуб-
лікації подаємо скрізь у лапках. Авторські дати і місця написання ли-
стів наведені там, де вони є в оригіналі. Усі листи датовані за новим 
стилем.

Рукописні тексти листів скопіював з оригіналів і переклав з німець-
кої мови канд. філолог. наук, доцент кафедри германських мов і пере-
кладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка Олег Радченко.

 1 Див., напр.: Кураєв О. Перший історичний авторитет України. Михай-
ло Грушевський і німецьке українознавство//Вісник НАН України. 2000. № 3. 
С. 55–58; Тельвак В. Михайло Грушевський та німецьке слов’янознавство пер-
шої третини ХХ століття//Студії з архів. справи та документознавства. Т. 17. 
С. 148–155.

 2 Див., напр.: Voigt G. Russland in der deutschen Geschichtsschreibung: 
1843–1945. Berlin, 1994; Кураєв О. Українське питання у пресі центральних 
держав від початку Першої світової війни до “літнього наступу” 1915 року//
Український археографічний щорічник. Нова серія. 2006. Вип. 10/11. С. 844–
848; Барвінська П. І. Між наукою і політикою. Інтерпретації Східної Європи 
в академічному середовищі німецькомовного простору у кінці XIX – почат-
ку XXI ст.: монографія. Одеса: Одеськ. націон. ун-т імені І. І. Мечникова, 
2012. 450 с.

 3 Грушевський М. Щоденник [1904–1905 рр.]/підгот. до друку І. Гири-
ча, О. Тодійчук//Український історик. 2006–2007. Ч. 4/1–2. С. 24. Див. про це 
докл.: Панькова С. М. Творча майстерня вченого: до історії написання 3-го 
тому “Історії України-Руси” М. Грушевського//УІЖ. 2016. № 3. С. 32–38.

 4 Див. докл.: Тельвак В. Німецькомовна “Історія українського народу” 
Михайла Грушевського в оцінках сучасників//УІЖ. 2007. № 3. С. 175–189.

 5 Тельвак В. Листи Михайла Грушевського до Олександра Лаппо-Дані-
левського//Записки НТШ. Львів, 2016. Т. 270. С. 330.

 6 Jablonowski H. Leopold Karl Goetz 1868–1931//Bonner Gelehrte. Beiträge 
zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn, Geschichtswissenschaften (150 Jahre 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn 1818–1968). Bonn, 1968. 
S. 293–298; Zeil W. Geschichte und Kultur slawischer Völker im wissenschaftlichen 
Wirken von Leopold Karl Goetz (1868–1931)//Jahrbuch für Geschichte der 
sozialistischen Länder Europas. Berlin, 1984. S. 235–252; Fisher A. Bonn. Seminar 
für osteuropäische Geschichte//Geschichte Osteuropas: Zur Entwicklung einer 
historischen Disziplin in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1945–1990/
Hrsg. von Erwin Oberländer. Stuttgart: Steiner, 1992. S. 54–69.

 7 Барвинская П. И. Исследования Русской Правды и история Киевской 
Руси в немецкоязычном академическом сообществе в начале ХХ в.//Анна 
Михайловна Шабанова (1933–2006). К 80-летию со дня рождения : сб. па-
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мяти: биографические материалы и статьи/отв. ред.: Т. Н. Попова; ОНУ 
им. И. И. Мечникова, ист. фак., кафедра новой и новейшей истории. Одеса: 
Одеський нац. ун-т, 2012. C. 65–74.

 8 Zeitschrift für osteuropäische Geschichte. 1911. № 1. S. 1.
 9 Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби/упо-

ряд., автор вступ. розділів і наук. коментаря О. Купчинський. Львів, 2016. 
С. 184–185, 190–191.

10 Грушевський М. Памятники древнерусского канонического права 
Л. К. Гётца. Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denkmäler Altrusslands 
nebst Geschichte des russischen Kirchenrechts. –Stuttgart: Enke, 1905. – 403 S.//
Записки НТШ. 1906. Т. LXXI. С. 199.

11 Бородин С. В. Институциональное формирование германского россие-
ведения//Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 
Ижевск, 2013. Вып. 3. С. 90–94.

12 Барвінська П. І. Формування образу Східної Європи в працях істо-
риків Веймарської республіки//Історична Панорама. Чернівці, 2009. Вип. 9. 
С. 136–149.

13 Див. некрологи: Salomon R. Leopold Karl Goetz. Ein Nachruf//Zeitschrift für 
osteuropäische Geschichte. Bd. V (Neue Folge, Bd. 1). 1931. S. 477–483; Sepp H. 
Leopold Karl Goetz//Ajalooline Ajakiri. 1931. Nr. 3. Lk. 161–168; Levison W. 
Leopold Karl Goetz//Chronik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn für das akademische Jahr 1930/31. Bonn, 1932. S. 15–20.

№ 1
Бонн, 9. ХІІ. 1906 [р.]

Курфюрстенштрассе, 13

Високоповажний пане Колего!

Уже кілька років поспіль у ході власних досліджень у сфері церковної та 
культурної історії Київської Русі (домонгольського періоду) я неодноразово 
знаходив слушні поради у Вашій “Історії Київської землі”1. Мене надзвичай-
но порадував вихід у світ німецького видання першого тому Вашої “Історії 
україн ського народу”2, я посприяв його придбанню у нашу університетську 
бібліотеку і почерпнув з нього багато нового. На жаль, маємо німецькою мо-
вою лише цей перший том, а для роботи мені потрібно власне його продов-
ження – том про період удільних князівств. Я навряд чи зможу домогтися 
придбання українського видання, адже тут ніхто не володіє українською мо-
вою, а перш ніж купити українські томи для власного користування, мушу 
здійснити спробу зрозуміти зміст написаного, послуговуючись своїми знан-
нями російської і за допомогою українського словника (якого?). Якщо мені це 
вдасться, то одразу ж куплю Вашу працю чи подам заявку на її придбання для 
університетської бібліотеки. Чи не могли б Ви підтримати цю мою спробу, 
позичивши мені на короткий час у січні 1907 р. другий том, тобто частину до 
1240 р.?3 Ви б могли переслати один екземпляр мені особисто або попросити 
Вашу університетську бібліотеку позичити книгу мені чи бібліотеці Боннсько-
го університету. Чи, може, Вам приємнішим буде обмін? Я б міг надіслати 
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Вам: “Києво-Печерський монастир як культурний центр домонгольської Русі” 
(1904 р., XXXIV+242 стор.)4 та “Пам‘ятки канонічного права і культури Дав-
ньої Русі” (1905 р., Х+404 стор.)5, ймовірно, відшукаю також праці з “Архіву” 
Ягіча про Феодосія Печерського та Кирила Туровського6.

З глибокою шаною,
щиро Ваш
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 1. Оригінал, автограф, рукопис. 
Лист на приватному бланку з типографським друком “Професор д-р Л. К. Ґетц”.

№ 2
Ґарміш, 20. ХIІ. [19]06 [р.]

Високоповажний пане Колего!

Ваш дружній лист від 18. ХІІ. мені переслали сюди – на зимовий курорт. 
Щиро дякую, що погодились на обмін7. Щойно повернусь у січні додому, на-
дішлю Вам посилку. З радістю організую також анонсування томів8.

З глибокою шаною,
щиро Ваш
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 8–8 зв. Оригінал, автограф, ру-
копис. Листівка Королівської Баварії з поштовим штемпелем відправлення з Ґарміша 
22. 12. 1906 p., штемпелями Будапешта (27. 12. 06) і Львова (29. 12. 06) та адресу-
ванням: “Пану проф. д-ру М. Грушевському, Львів, Австрія”.

№ 3
Бонн, 3. ХІІ. [19]08 [р.]

Високоповажний пане Колего!

У Вашій “Історії України-Руси”, том ІІІ, с. 3562, де йдеться про “Русскую 
Правду”, в якості літературного джерела вказано: “Дебольский. Ж. М. Н. Пр., 
1904, ІІІ, с. 88”. Я це прочитав як “Журнал Министерства Народнаго Просве-
щенія”, однак у березневому номері (ІІІ) 1904 року мені не вдалось віднайти 
згаданої розвідки. Був би вельми вдячний, якби Ви роз’яснили мені, де можна 
знати цю статтю. І ще одне прохання. У “Ж[урнале] М[инистерства] Н[арод-
ного] Пр[освещения]”, 1897, листопад, автор Рожков анонсує видання “Опыт 
объясненія Русской Правды”9. Чи справді така книга вийшла у світ, якщо так, 
то де і коли? Я знайшов лише дві розвідки цього Рожкова у тому ж “Ж[ур-
нале] М[инистерства] Н[ародного] Пр[освещения]” від листопада і грудня 
1897 року. Буду надзвичайно вдячний за інформацію!

З глибокою шаною,
щиро Ваш
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 5–5 зв. Оригінал, автограф, 
рукопис. Листівка з поштовим штемпелем відправлення з Бонна 04. 12. 1908 p. 
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та адресуванням: “Панові університетському професору М. Грушевському, Львів, 
Австрія”.

№ 4
Бонн, 9. Х. [19]10 [р.]

Курфюрстенштрассе, 13

Високоповажний пане Колего!

На моє прохання видавець надіслав Вам мою книгу “Російське право, 
том І”10. Віддаю її на Ваш дружній суд з проханням рецензувати її на сто-
рінках одного з належних часописів, а також надіслати відгук мені11. У книзі 
Ви побачите, що я доволі часто з натхненною вдячністю посилався на Вас і 
цитував Ваші праці. Коли нарешті вийде у світ другий том Вашої “Історії” 
німецькою мовою?12

З глибокою шаною,
щиро Ваш 
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 6–6 зв. Оригінал, автограф, 
рукопис. Листівка з поштовим штемпелем відправлення з Бонна 09. 10. 1910 p. та 
адресуванням: “Панові університетському професору Грушевському, Львів, Австрія”.

№ 5
Бонн, 6. ІІІ. 1912 [р.]

Високоповажний пане Колего!

У виданні “Летопись по Ипат[ьев]скому Списку”, изд. Археогр[афи-
ческой] ком[иссии]*, СПб 1871, часто згадуються “черные клобуки”, напр. 
с. 30210, 30822, 31016, 35623, 43910, можливо, ще і раніше. Як можна потракту-
вати ці “черные клобуки” чи “Schwarz Kappen” німецькою? Чи правильно я 
розумію, що тут мається на увазі простий народ, сільське населення, селяни, 
“смерды”? За евентуальне роз’яснення уклінно дякую Вам заздалегідь!

Щиро Ваш
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 4–4 зв. Оригінал, автограф, 
рукопис. Листівка з поштовим штемпелем відправлення з Бонна 06. 03. 1912 p. та 
адресуванням: “Панові університетському професору д-ру М. Грушевському, Львів, 
Австрія”.

№ 6
Бонн-на-Рейні, 23. VIІ. [19]13 [р.]

Курфюрстенштрассе, 13

Високоповажний пане Колего!

Був би Вам щиро вдячний, якби Ви порадили мені хороший атлас з росій-
ської історії, якщо такий існує.

* В оригіналі – російською мовою.
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З глибокою шаною,
щиро Ваш
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 9–9 зв. Оригінал, автограф, 
рукопис. Листівка з поштовим штемпелем відправлення з Бонна 23. 07. 1913 p. та 
адресуванням: “Пану проф. д-ру М. Грушевському, Ясенів Горішній, Австрія”.

№ 7
Бонн, 1. Х. [19]13 [р.]

Курфюрстенштрассе, 13

Високоповажний пане Колего!

Видавець надішле Вам завершальний том моєї книги про російське пра-
во13, відтак я ласкаво просив би Вас написати рецензію на цю тепер викінчену 
працю й опублікувати її в одному з часописів, де Ви друкуєтесь14.

Як я уже писав15, я хотів би мати історичний атлас Росії, щось на 
кшталт атласів загальної історії Кіперта16. Якщо у цій сфері немає хороших 
докладних праць, то мені достатньо було б і шкільного атласу – такого, що 
використовується на уроках російської історії, скажімо, в гімназіях. Тож іще 
раз уклінно прошу Вас порадити мені такий атлас із зазначенням його ви-
давництва.

Заздалегідь щиро дякую!
Ваш Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 7–7 зв. Оригінал, автограф, 
рукопис. Листівка з поштовим штемпелем відправлення з Бонна 01. 10. 1913 p. 
та адресуванням: “Панові університет. проф. д-ру М. Грушевському, Львів,
Авс трія”.

№ 8
Бонн, 29. ХІ. [19]13 [р.]

Високоповажний Колего!

Величезне спасибі за Вашу вказівку на “Учебный атлас” Замисловсько-
го17. Цими днями отримав його з Росії, вимінявши на одну зі своїх праць. На 
жаль, він – хоча і найкращий у своєму роді – однак не настільки докладний 
щодо доби середньовіччя, як мені хотілося б.

З глибокою шаною,
щиро Ваш
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 10–10 зв. Оригінал, автограф, 
рукопис. Листівка з поштовим штемпелем відправлення з Бонна 30. 11. 1913 р. 
та адресуванням: “Панові університетському професору М. Грушевському, Львів, 
Австрія”.
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№ 9
Бонн, 1. ІІІ. [19]14 [р.]

Курфюрстенштрассе, 13

Високоповажний пане Колего!

Щиро прошу повідомити мені, який з російських довідників з історії Росії 
Ви вважаєте найкращим, маю на увазі такий, в якому була б подана й основ-
на література. Знаю книги Ключевського і Платонова, однак там відсутні 
першоджерела й посилання на літературу. Чи не планується продовження
німецькомовного видання інших частин Вашої “Історії” та чи не можна опу-
блікувати її наступні томи хоча б у скороченому вигляді?18

З глибокою шаною,
щиро Ваш
Ґетц

ЦДІА України, м. Київ. Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 420. Арк. 11–11 зв. Оригінал, автограф, 
рукопис. Листівка з поштовим штемпелем відправлення з Бонна 01. 03. 1914 р. та ад-
ресуванням: “Пану проф. д-ру М. Грушевському, Львів, Австрія (вул. Понінського, 6)”.

 1 Йдеться про працю: Грушевський М. Очерк истории Киевской земли от 
смерти Ярослава до конца XIV столетия. Киев, 1891. 520 с.

 2 Йдеться про працю: Hruševśkyj Michael. Geschichte des ukrainischen 
(ruthenischen) Volkes. Leipzig: Teubner, 1906. I. Band. 754 s.

 3 Йдеться про працю: Грушевський М. Історія України-Руси. Т. ІІ: ХІ–
ХІІІ вік. Львів: Накладом автора, 1905. 633 с.

 4 Йдеться про працю: Goetz L. K. Das Kiever Höhlenkloster als Kulturzentrum 
des vormongolischen Russlands. Passau: M. Waldbauer, 1904. XXXIV, 242 s.

 5 Йдеться про працю: Goetz L. K. Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche 
Denkmäler Altrusslands nebst Geschichte des russischen Kirchenrechts. Stuttgart: 
Enke, 1905. 404 s.

 6 Йдеться про праці: Goetz L. K. Die Zusammensetzung der sogenannten “По-
хвала преподобному Феодосию Печерскому”//Archiv für slavische Philologie. 
1904. Bd. XXVI. S. 215–238; Goetz L. K. Die Echtheit der Mönchsreden des Kyrill 
von Turov//Archiv für slavische Philologie. 1905. Bd. XXVIІ. S. 181–195.

 7 Див. попередній лист.
 8 Вочевидь, йдеться про прохання М. Грушевського до німецького колеги 

рекламувати в науковому середовищі “Історію України-Руси”.
 9 Такої праці бібліографія М. Рожкова не віднотовує.
10 Йдеться про працю: Goetz L. K. Das russische Recht (Russkaja pravda). 

Bd. I: Die älteste Redaktion des Russischen Rechtes. Stuttgart: Enke, 1910. 312 s.
11 На цю працю ані М. Грушевський, ані співробітники редагованих ним 

наукових часописів рецензією не відгукнулися.
12 М. Грушевський мав намір продовжувати видання німецькомовного 

перекладу “Історії України-Руси”, але на заваді цьому проекту стали фінан-
сові обставини – як коштовність самого перекладу, так і проблеми зі знахо-
дженням фахового перекладача. Через це М. Грушевський вирішив видати 
німецькомовний переклад науково-популярного “Очерка истории украинско-
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го народа”. Утім, праця вийшла вже в роки Першої світової війни, до того ж 
у скороченому варіанті (Hrushevskyj M. Geschichte der Ukraine. Lemberg, 1916. 
Teil 1. 224 s.).

13 Йдеться про працю: Goetz L. K. Das russische Recht (Russkaja pravda). 
Bd. IV: Die dritte Redaktion des Russischen Rechtes, als literarisches Denkmal und 
als Rechtsurkunde. Stuttgart: Enke, 1913. 239 s.

14 І на цей том праці ані М. Грушевський, ані співробітники редагованих 
ним наукових часописів рецензією не відгукнулися.

15 Див. попередній лист.
16 Кіперт Йоганн (Johann Samuel Heinrich Kiepert, 1818–1899) – німецький 

географ і картограф, член Прусської й Австрійської академій наук. Поряд із 
сучасними картами створив атласи античності, зокрема Стародавньої Греції з 
колоніями та Малої Азії.

17 Йдеться про працю Єгора Замисловського (1841–1896) – російського 
історика, професора історії Петербурзького університету, дійсного статського 
радника, члена-кореспондента Петербурзької Академії наук.

18 Див. коментар до листа № 4.

For the fi rst time, the letters of the German scientist K. L. Goetz to M. 
Hrushevsky are published. The letters discuss the issues of literary exchange, 
mutual review of works in order to popularize them, and the terminological aspects 
of the study of the Old Rus age.

Key words: K. L. Goetz; M. Hrushevsky; letters; cooperation; review.
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Н. М. КЛИМОВИЧ*

“ТЕРИТОРІЯ АРХІВ: ДІАЛОГ З ДОКУМЕНТОМ” – 
НОВИЙ ПРОЕКТ ЦДАМЛМ УКРАЇНИ

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Украї-
ни (ЦДАМЛМ України), ідучи в ногу з часом та враховуючи потреби 
громадськості, розробляє нові форми використання архівної інформа-
ції. Результатом творчих пошуків стала низка інформаційно-освітніх 
проектів. Одним із них є постійна рубрика “АРХІВажлива СПРАВА”, 
яка є актуальною та широковідомою серед поціновувачів української 
культури та мистецтва. Не зупиняючись на досягнутому, ЦДАМЛМ 
України спільно з користувачами архівної інформації започаткував 
новий проект під назвою “Те-
риторія АРХІВ: діалог з до-
кументом”, який покликаний 
продемонструвати та підтри-
мати міцний зв’язок архівіс-
тів та користувачів архівної 
інформації. 

Архів-музей є територією 
вільного діалогу, місцем, де 
дослідники мають унікальну 
можливість не лише віднайти 
необхідну інформацію, а й до-
нести її до громадськості. 

Зокрема, постійний ко-
ристувач ЦДАМЛМ Украї-
ни, композитор, піаніст та 
редактор української Вікіпедії Андрій Бондаренко віднайшов у фон-
дах Архіву-музею унікальні українські переклади творів світової му-
зичної класики Є. Дроб’язка, М. Лукаша та М. Рильського: “Весілля 

* Климович Наталія Миколаївна – завідувач сектору просвітньої та ви-
ставкової роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мисте-
цтва України.

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ

Логотип проекту.
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Фігаро” та “Чарівна флейта” В. А. Моцарта, “Дон Карлос” Дж. Верді, 
“Кармен” Ж. Бізе та ін. Саме ці твори звучали зі сцени 30 січня 2018 р. 
і були представлені на виставці архівних документів з історії україн-
ських перекладів оперних творів, які зберігаються у архівній скарбниці 
ЦДАМЛМ Украї ни. Відбулися прем’єри творів Р. Шумана “Присвята” 
(в укр. перекладі В. Яковчука), Р. Глієра “О, не вплітай квіток духмя-
них” (в укр. перекладі М. Стріхи), Ф. Ліста “Канцона” (в укр. перекладі 
М. Стріхи) К. Дебюссі “Прекрасний вечір” (у власному укр. перекла-
ді солістки А. Слізінової), С. Рахманінова “Чекаю я” (в укр. перекладі 
В. Яковчука), які в українському перекладі прозвучали зі сцени уперше 
саме у концертній залі Архіву-музею. У заході взяли участь: заслуже-
на артистка України Оксана Дондик, заслужений діяч мистецтв Окса-
на Петрикова, дипломант міжнародних конкурсів, екс-солістка Націо-
нальної опери України Жанна Закрасняна, лауреати І Всеукраїнського 
конкурсу “Світова класика українською” Оксана Євсюкова, Анастасія 
Король, Дар’я Царинюк, Вікторія Бабійчук, лауреати всеукраїнських 
конкурсів Йосип Машталяр, Назарій Давидовський та Тетяна Киченко.

Виставка архівних документів з фондів ЦДАМЛМ України і кон-
церт, які відбулися у затишній атмосфері концертної зали Архіву-му-
зею, були присвячені 100-річчю від дня створення системи архівних 
установ України та 14-й річниці української Вікіпедії.

Проект “Територія АРХІВ: діалог з документом” покликаний про-
демонструвати унікальні надбання архівної скарбниці – документи з 

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ
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фондів видатних діячів українського мистецтва та культури – Л. М. Ре-
вуцького, П. І. Майбороди, М. І. Вериківського, К. Г. Стеценка, І. П. Ка-
валерідзе, О. П. Довженка, О. К. Богомазова, П. Ф. Альошина та інших 
митців. 

Висловлюємо вдячність учасникам заходу та щиру надію, що такі 
заходи стануть новою гарною традицією і надалі об’єднуватимуть ар-
хівістів та творчу спільноту заради збереження та примноження куль-
турної спадщини України. Саме тут ви можете розповісти про резуль-
тати своїх наукових пошуків, провести апробацію своїх досліджень та 
поділитися цікавими архівними відкриттями. Новий проект під назвою 
“Територія АРХІВ: діалог з документом” представляє Архів-музей як 
місце, де науковці, митці та поціновувачі української історії та культу-
ри мають унікальну можливість не лише відшукати необхідну інфор-
мацію, а й донести її до громадськості та поділитися своїми напрацю-
ваннями. У рамках нового проекту саме дослідники історії, мистецтва, 
літератури та кіно будуть проводити відкриті лекції, семінари, концер-
ти, творчі зустрічі тощо.

Запрошуємо всіх долучитися до нового проекту ЦДАМЛМ України. 
Вас чекає унікальний світ архівної магії! 

ІНФОРМАЦІЯ І РЕЦЕНЗІЇ
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Ю. В. ЛЕГУН* 

НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
З ІСТОРІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ

(1922–2017)

Ми часто чуємо заяви про важливість архівної справи для збере-
ження історичної пам’яті народу, виховання нових поколінь, творення 
патріотичної свідомості нації. На жаль, ці сентенції в Україні донині 
не перетворилися на послідовну державну політику, підперту належ-
ним фінансовим та організаційним забезпеченням вітчизняних архівів. 
Тим не менш, архівна система, як і інші фрагменти державної маши-
ни, починає змінюватися і реформуватися. У такі періоди особливої 
ваги набуває аналіз минулого – зважене порівняння успіхів та помилок, 
здійснених у тій чи іншій сфері попередниками. Мусимо зазначити, що 
регіональна архівістика України не багата на подібні історичні дослід-
ження.

Тим більшої ваги набуває праця невеликого авторського колективу 
з обласного центру Поділля, який узяв на себе непросте завдання опису 
історії архівної системи Хмельниччини. 

Найкраще зміст праці передає епіграф, уміщений на першій сторін-
ці: “Книга присвячена архівістам Хмельниччини різних поколінь, які 
створили архівну галузь, примножують та зберігають документальні 
скарби краю сьогодні. 1922–2017”. Зазначимо, що хронологічні межі 
цього дослідження значно ширші за проанонсовані дати. Наприклад, 
розділ І “Витоки та становлення архівної справи на Поділлі” містить 
тезу про те, що найдавніші архіви на Поділлі, ймовірно, беруть свій 
початок з часу створення монастирів та церков, які були найважливі-
шими центрами зосередження писемних документів. Збірки архівних 
документів Поділля пізніших часів – Великого Князівства Литовського, 
Речі Посполитої, Російської імперії – описані уже без вказівок на мож-
ливість та вірогідність. Загалом цей описовий аналіз розвитку архівіс-
тики регіону до 1917 р. охоплює 35 сторінок книги. 

Наступні розділи книги створені на основі широкого кола архів-
них документів та відрізняються глибоким і ретельним аналізом до-
сліджуваної проблематики. Розділ ІІ “Доля архівів регіону в добу 
Україн ської революції (1917–1921 рр.)” заслуговує на особливий інте-
рес читача завдяки відзначенню в Україні 100-річчя цієї видатної епохи 
національної історії. Тут детально проаналізовані втрати архівних до-
кументів, яких зазнав регіон у ті часи від пограбувань, пожеж, погромів 

* Легун Юрій Вікторович – доктор історичних наук, професор, директор 
Державного архіву Вінницької області.
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маєтків, вивезень, відсутності фі-
нансування архівної справи. На-
водять упорядники і думку акад. 
Д. Багалія, що чимало архівних 
документів із території Украї ни 
було евакуйовано за часів рево-
люції на територію Росії.

Разом із тим, у розділі ви-
світлена і масштабна робота зі 
створення архівної системи, яку 
проводила молода Українська 
держава. Проаналізована й діяль-
ність місцевих органів україн-
ської влади. Специфічною рисою 
Поділля був суттєвий вплив на 
архівну систему новостворено-
го Українського Університету у 
м. Кам’янці-Подільському. Уні-
верситет надавав практичну допо-
могу архівам, показував приклад, 
як слід турбуватися архівними 
скарбами і оберігати їх, та запо-
чаткував у своїй власній структу-
рі науково-дослідний архів.

Автори доходять висновку, що організаційні роботи щодо збере-
ження і впорядкування архівної спадщини на території краю розпочато 
в добу Української революції. Однак ці роботи ускладнювалися через 
активні воєнні дії, поразки, державну нестабільність.

Зі встановленням радянської влади свавілля стосовно архівів не 
припинилося, оскільки владні структури були ще у стані формування. 
Детальніше про обставини формування радянської архівної системи 
на Хмельниччині ми можемо дізнатися з III розділу книги “Вдоскона-
лення архівної справи у 1920–1930-х рр.: досвід подільського краю”. 
Важливою рисою рецензованого видання є масова публікація невідо-
мих раніше документів з історії архівної справи. Саме у розділі, при-
свяченому 1920–30-м рокам ми отримуємо можливість знайомитися з 
тогочасними подіями не через інтерпретації науковців, а завдяки без-
посередньому свідченню документів.

Інша важлива ознака книги – вихід за межі сучасної Хмельницької 
області та прагнення охопити увагою й інші частини Поділля. Певним 
чином такий підхід пояснюється особливостями адміністративно-те-
риторіального устрою Хмельниччини та Вінниччини. Зокрема, автори 
вважають, що важливе значення для впорядкування архівної справи 
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мало створення у Вінниці Подільського губернського архівного управ-
ління (губарху). Детально проаналізовані й інші особливості змін ад-
міністративного устрою Поділля того часу та стосунків архівістів міст 
Вінниці й Кам’янця-Подільського.

Відбувалися зміни й у системі управління архівами у країні зага-
лом. У ці роки державні органи управління архівною справою підпо-
рядковувалися: ВУЦВК (1923–1938); НКВС, з 1946 р. – МВС (1938–
1960). Внаслідок низки адміністративно-територіальних реформ були 
створені історичні архіви, а в містах і районах – міські та районні.

На жаль, історія архівів України і Поділля, зокрема у ХХ ст., – це 
суцільна низка втрат історичних документів. Одні з найбільш масш-
табних припали на період Другої Світової війни. Деталі цих подій опи-
сані у IV розділі книги з характерною назвою “Масштабне нищення 
архівних скарбів в роки воєнного лихоліття”. Наведені у розділі до-
кументи переконливо свідчать, що німецько-радянська війна застала 
керівництво архівного управління (як і загалом комуністичну верхівку 
СРСР) зненацька. Відтак маємо незаперечні докази свідомого нищення 
у переддень окупації органами радянської влади архівів, які не вдалося 
евакуювати з “ідеологічних міркувань”. Це – одна із найдраматичні-
ших сторінок історії архівної справи України. Доклалися до руйнації 
Державного архівного фонду і нацистські окупанти. В книзі наведені 
детальні реєстри завданої ними шкоди.

Але й найгіршим періодам надходить кінець. Повоєнні роки не 
можна назвати часами бурхливого розвитку архівної страви, разом із 
тим архівісти України нарешті отримали можливість більш-менш спо-
кійно робити свою фахову справу. Ця сторінка історії описана у V роз-
ділі книги “Архіви області у 1944–1991 рр.”. 

Перш за все, відповідно до розпоряджень урядових та партійних 
установ, правоохоронних органів архівісти активно включилися в кам-
панію зі збирання документів окупаційного періоду. Іншим напрямом 
роботи стало повернення частини фондів із евакуації. Пізніші історичні 
періоди багато ілюстровані документами, що характеризують методич-
ну рутинну роботу радянських архівістів у 1960–1980-х роках.

Важливим моментом для Державного архіву Хмельницької області 
стало рішення керівництва області розпочати в обласному центрі будів-
ництво нового типового приміщення місткістю 1,5 млн одиниць збері-
гання. Будівельні роботи тривали з вересня 1984 р. до травня 1990 р. 
25 квітня 1990 р. рішенням виконкому Хмельницької обласної ради 
архів перевели з Кам’янця-Подільського у новозбудоване приміщення 
в обласному центрі. На старому місці залишили архівні документи до-
революційного періоду.

Підсумки хронологічного аналізу розвитку архівної справи ре-
гіону підбиті в останньому розділі “Виклики та здобутки архівістів 
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Хмельниччини в добу незалежності України”. У 1991 р., із здобуттям 
Україною незалежності, до облдержархіву приєднали колишній архів 
Хмельницького обкому Компартії України. Через 2 роки архів прийняв 
на зберігання розсекречений фонд Служби безпеки України у Хмель-
ницькій області.

На жаль, і у ХХІ ст. продовжилася сумна традиція масових втрат 
архівних документів Поділля. “Чорним днем” стало 10 квітня 2003 р., 
коли у Кам’янець-Подільському міському державному архіві стала-
ся пожежа, внаслідок якої було втрачено і ушкоджено 101 225 справ. 
Після цього вцілілі архівні справи (532 тис.) перевезли до Держархіву 
Хмельницької області.

Тим не менш, сьогодні архівісти Хмельниччини сповнені планів та 
творчих амбіцій. Вони продовжують творити сучасну історію архівної 
справи в регіоні й Україні. Центральною установою в галузі регіону є 
Держархів Хмельницької області, який з 2011 р. очолює В. Г. Байдич. 
Добре організований колектив фахівців під його керівництвом торує 
шлях до нових висот.

Відзначимо масштабні додатки до книги, у яких подані: список 
керівників архівної справи на Хмельниччині, біографічні довідки пра-
цівників архівів регіону, численні світлини, перелік архівних установ 
Хмельницької області та ін. Цей велетенський довідковий блок охо-
плює майже 120 сторінок видання.

На завершення хочемо порекомендувати й архівістам інших країв 
нашої Батьківщини творчо використати досвід хмельничан і розпочати 
роботу з укладання подібних історичних розвідок. Тільки спільними 
зусиллями ми зможемо створити велику яскраву картину життя і роз-
витку вітчизняної архівної системи.
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