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ВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ

ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА НОВАЛЬСЬКА  – 
ВЧЕНИЙ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЕЦЬ, ПЕДАГОГ

Тетяна Василівна Новальська – український бібліотекознавець, доктор історич-
них наук, професор, талановитий педагог та організатор вищої освіти, вихователь 
нової генерації бібліотечних фахівців, людина невтомної енергії, професіонал високого 
ґатунку. 

Тетяна Василівна народилася 8 листопада 1955 р. в м. Києві в робітничій родині. 
Професійний шлях розпочала після закінчення середньої загальноосвітньої школи 
1973 р. в Державній республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (нині – НПБУ) на посаді 
секретаря-друкарки, з 1976 р. – бібліотекар відділу обслуговування. В ті роки Бібліоте-
ку очолював відомий бібліотекознавець, бібліографознавець, кандидат історичних наук 
В.С. Бабич, який усіляко сприяв професійному зростанню молоді. 1976 р. Тетяна Васи-
лівна вступає на бібліотечний факультет Київського державного інституту культури 
(нині – КНУКіМ) без відриву від виробництва, який успішно закінчила 1981 р.

З 1979 р. Т.В. Новальська працює в Київському національному університеті куль-
тури і мистецтв. Тут вона пройшла всі щаблі професійного зростання – від лаборан-
та кафедри до провідного професора: з 1979 по 1984 рр. – лаборант, ст. лаборант, 
викладач кафедри бібліотекознавства; з 1984 по 1988 рр. – навчання в аспірантурі; з 
1989 р. – кандидат історичних наук, доцент; з 1991 р. – на посаді професора; з 2001 
по 2004 рр. – навчання в докторантурі; з 2007 р. – доктор історичних наук; через 
рік отримує звання професора; з 2008 по 2013 рр. – завідувач кафедри книгознавства 
і бібліотекознавства, декан факультету культурології. Останніми роками працює 
професором на кафедрі культурології факультету магістерської підготовки.

Редакційна колегія журналу 
«Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія» 
сердечно вітає 

Новальську Тетяну Василівну з Ювілеєм! 
Зичимо добра, миру, здоров’я, успіхів, 

творчого натхнення!
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Серед тих, хто сприяв її становленню як науковця, слід назвати професорів кафе-
дри бібліотекознавства В.М. Пілецького, Л.П. Одиноку, Л.П. Каліберду, А.С. Чач-
ко, Т.І. Ківшар, її педагогічному таланту сприяло навчання у провідних педагогів 
Ж.Б. Долі, Є.М. Завадської, Е.В. Куделько, А.Г. Кондрашової, Г.М. Семендяєвої.

Т.В. Новальська – продуктивний учений. 1989 р. вона захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Розвиток профспілкових бібліотек в Українській РСР 
(1917-1987 рр.)», науковим керівником була доктор історичних наук, професор 
С.М. Сирцова. 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Вивчення читача 
в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)», науковий 
консультант – доктор історичних наук, професор Т.І. Ківшар. Вона є автором понад 
150 наукових та науково-методичних праць, рецензій, редагує фахові видання, бере 
активну участь у міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних 
конференціях.

Ювілярка активно формує власну наукову школу, під її керівництвом захищено 
7 кандидатських дисертацій.

Як член спеціалізованих вчених рад Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України 
імені В.І. Вернадського (2009-2012), Д 64.807.02 у Харківській державній академії 
культури (2010-2013), Д26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мис-
тецтв (2010-2012), Д 26.807.02 та К 26.807.04 у КНУКІМ з 2013 р., Т.В. Новальська бра-
ла участь в атестації наукових кадрів, рецензувала і давала відгуки на автореферати 
дисертацій, опонувала на захисті докторської та кандидатських дисертацій. 

За роки викладацької діяльності розробила та викладає авторські навчальні дис-
ципліни бібліотекознавчого та книгознавчого спрямування: «Бібліотечно-інформаційне 
обслуговування», «Інформаційний сервіс», «Соціологія книги і читання», «Сучасні кни-
гознавчі та бібліотекознавчі концепції», «Методика викладання фахових дисциплін».

Тетяна Василівна неодноразово очолювала державні екзаменаційні комісії в про-
фільних ВНЗ та коледжах культури.

Її організаторські здібності, лідерські якості, вміння об’єднувати студентів 
і викладачів для досягнення спільної мети яскраво виявилися в роки, коли вона очолювала 
кафедру та була деканом факультету культурології. Під її керівництвом модернізо-
вано зміст і структуру навчальних планів підготовки фахівців кваліфікаційних рівнів 
бакалавр – спеціаліст – магістр, запропоновано нові дисципліни, активізовано роз-
робку науково-методичного забезпечення курсів, забезпечено чітку організацію та 
якість проходження виробничої практики в провідних бібліотеках, музеях і культурно-
просвітницьких закладах України.

Тетяні Василівні притаманні такі риси, як професіоналізм, працелюбність, 
цілеспрямованість, вимогливість, відданість улюбленій справі. Член секції УБА з 
бібліотечно-інформаційної освіти, вона бере активну участь у проведенні форумів, 
конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Її активна життєва позиція, щирість, 
порядність, благородство приваблюють колег, студентів, аспірантів, надихаючи на 
реалізацію креативних планів, інноваційних ідей і задумів. Вона добрий і надійний 
друг, завжди готова допомогти колегам, студентам у вирішенні злободенних питань, 
користується заслуженим авторитетом бібліотечної спільноти. 

Щиро вітаємо Тетяну Василівну Новальську зі славним ювілеєм! 
Бажаємо міцного здоров’я, щедрої долі, щастя в житті, 
подальших успіхів на благородній ниві науки та освіти!

В.В. Загуменна
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Т.В. Сидоренко 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК 
ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 20-30-і РОКИ XX СТОЛІТТЯ

У статті аналізується особливість культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня Укра-
їни у 20-30-і рр. XX ст. Визначені форми культурно-просвітницької роботи бібліотек, дана  соціокуль-
турна характеристика означеного періоду.

Ключові слова: культурно-просвітницька діяльність, масова робота, бібліотека, Південь України.

Т.В. Сидоренко 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬCКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
ЮГА УКРАИНЫ В 20-30-е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ

 
В статье проанализированы особенности культурно-просветительской деятельности библио-

тек Юга Украины в 20-30-е гг. XX ст. Определены формы культурно-просветительской деятельности 
библиотек, дана социокультурная характеристика данного периода.

Ключевые слова: культурно-просветительская деятельность, массовая работа, библиотека, Юг 
Украины.

Т.V. Sydorenko 

THE DEVELOPMENT OF  CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF LIBRARIES 
IN THE SOUTH OF UKRAINE IN THE 20S AND 30S YEARS OF THE 20TH CENTURY

The article analyses the features of cultural and educational activities of libraries in the south of Ukraine 
in the 20s and 30s years of the 20th century. The forms of cultural and educational activities of libraries are 
determined, sociocultural characteristic of the designated period is given.

The purpose of the article is to reveal the nature of cultural and educational activities of the libraries of 
the South of Ukraine in the 20-30-ies years of the 20th century.

The methods of research cultural and educational activities that have been used: retrospective, 
chronological, comparative, analytical. 

The forms of involvement to systematic reading of certain sections of the population have been de ned. This 
article considers the activities of the consulting and information of ce in Mykolaiv  Central library. The paper 
emphasizes the correlation of cultural and educational activities with the objectives of libraries. The author 
provides links to publications of 20-30-ies years about the state of library funds in the languages of national 
minorities. The article presents the forms of the distribution of regional knowledge, the creation of regional 
departments in libraries. The author characterizes the work on the political education of libraries for children 
and school libraries. The paper considers the reorientation of activities for the general reader, the work on the 
political education, activities with ideological education of the masses. The article de nes conditions that have 
in uenced the intensi cation of cultural and educational activities of libraries, the diversity of their forms.

The practical signi cance. Data of research can be used in the preparation of theoretical works on 
the history and theory of librarianship in the South of Ukraine, in the educational programmes and courses 
«History of Ukrainian culture», «History of library science», «Librarianship», «Social communications», 
«Information service», «Library regional ethnography», «Advertising of information resources», in special 
courses and seminars in the humanitarian universities ,in further studies of cultural and educational activities 
of institutions in the South of Ukraine.

Keywords: cultural and educational activities, mass work, library, the south of Ukraine.
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Невід’ємну час-
тину вивчення проце-
су розвитку вітчизня-
ної бібліотечної справи 
становлять досліджен-
ня щодо функціону-
вання бібліотек на різ-
них історичних етапах. 
Осмислення здобутків 
та ролі культурно-

просвітницької діяльності (КПД) бібліотек у 
20-30-і рр. XX ст. сприятиме виявленню ролі 
та місця бібліотек у культурному розвитку 
Півдня України. Умови формування сучасно-
го комунікаційного простору визначають не-
обхідність простежити цей процес для комп-
лексної характеристики КПД бібліотек другої 
половини XIX – першого десятиліття XXI ст., 
охарактеризувати з позицій новітнього аналі-
зу історичного минулого діяльності бібліотек 
даного регіону.

Окремі дослідження культурно-просвіт-
ницької діяльності бібліотек здійснені вітчиз-
няними дослідниками Г. Бородіною, Н. Захаро-
вою, Р. Кірою, Л. Одинокою, Н. Малиновською, 
Н. Солонською та ін., а також зарубіжними дос-
лідниками Р. Ахметзяновою, Т. Івановою, Т. Кім, 
Н. Степановою.

Надаючи належне проведеним дослід-
женням, слід відзначити необхідність більш 
детального вивчення саме КПД бібліотек Пів-
дня України у 20-30-і рр. XX ст.

Мета статті – розкрити характер КПД 
бібліотек Півдня України в 20-30-і рр. XX ст.

Після проголошення самостійності Укра-
їни 1917 р. почалася розбудова національно-
культурної сфери українського суспільства. У 
відозвах до українського народу та в резолю-
ції Українського національного конгресу ого-
лошувалися пріоритетними завдання відрод-
ження української мови, культури, освіти та 
науки, створення мережі національних уста-
нов та закладів з метою загальнокультурного 
виховання та освіти народу на національно-
державних засадах [1, 72]. На бібліотеки по-
кладалося завдання «культурно-суспільного 
виховання народних мас», що означало без-
заперечну участь у суспільному житті. Влас-
не бібліотека, яка до революції була публіч-
ною, народною, стала називатися «масовою», 

основний принцип її роботи – партійність. 
Діяльність бібліотек скеровувалася в ідео-
логічне русло і розглядалась як засіб впливу 
на «масу», основу якої становив робітничо-
селянський читач. 

Період 1917-1920-х рр. для бібліотек був 
складним, оскільки йому були притаманні як 
руйнівні тенденції, так і становлення нових 
традицій. Наслідки Першої світової війни, ре-
волюційні події відбилися і на розвиткові куль-
тури. В ці роки на Півдні України формуєть-
ся мережа бібліотек: бібліотеки створюються 
при професійних, культурно-просвітніх уста-
новах, відкриваються бібліотеки національ-
них меншин, наукові бібліотеки при вищих 
навчальних закладах. Серед основних завдань 
у галузі бібліотечної політики – поповнення 
фондів публічних бібліотек українознавчою 
літературою, виданнями українською мовою, 
створення українських відділів. 

На VIII з’їзді РКП (б) (1919 р.) були 
сформульовані програмні положення радян-
ської держави в галузі культурного будівни-
цтва, а саме – пропаганди комуністичних ідей 
та розгортання політико-просвітницької робо-
ти в народних масах. В Україні, в т. ч. на її 
південній частині, здійснюється формування 
засад радянської бібліотечної справи. Серед 
завдань – надання всебічної державної допо-
моги самоосвіті та розвитку робітників і се-
лян, що було пов’язано з розвитком бібліотек. 
Перед бібліотеками Півдня України було по-
ставлено завдання перебудувати свою роботу 
відповідно до Ленінських вказівок, щоб усім 
радянським читачам була надана можливість 
широкого використання фондів великих біблі-
отек. Тому бібліотеки ліквідованих установ та 
громадських об’єднань, приватні колекційні 
фонди, книги націоналізованих приватних бі-
бліотек почали концентруватися у фондах на-
укових бібліотек, а також в обласних публіч-
них та регіональних бібліотеках.

Починаючи з 1917 р., громадські біблі-
отеки Півдня України прагнули залучити до 
систематичного читання певні верстви насе-
лення, пропонуючи різні форми: безкоштовні 
абонементи вчителям народних шкіл, студен-
там, зміна графіків роботи бібліотек  і т. ін., що 
дало позитивний результат: збільшилася кіль-
кість нових читачів, книговидач, формувався 
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позитивний імідж бібліотек серед населення. 
Цікавим фактом було створення при Миколаїв-
ській центральній бібліотеці консультаційно-
довідкового бюро, в роботі якого брали участь 
30 авторитетних фахівців з різних галузей 
знань. Вони допомагали читачам у підборі 
необхідної їм літератури. Це була ініціатива 
гуртка підтримки бібліотеки, членами якого 
1925 р. стали 100 чоловік. Основне завдання 
даного гуртка полягало у пошуку додаткових 
асигнувань для бібліотеки. Отже, члени гурт-
ка проводили платні спектаклі, вечори, лекції, 
рекламували діяльність бібліотеки за допо-
могою місцевої преси, чергували в читальні 
тощо [2, 19].

1918 р. – на початку 20-х рр. XX ст. біблі-
отеки, використовуючи різні форми, залуча-
ють до соціокультурного простору інформа-
цію про бібліотеки та їхні фонди, що можна 
констатувати як фактор розвитку культури, 
мови українського народу та національних 
меншин, які проживали на Півдні України. 
Бібліотеки розглядалися осередком культури, 
і їхні культурно-просвітницькі заходи спів-
відносилися із завданнями бібліотеки, були 
пов’язані з пропагандою фондів, інформацією 
про фонди і бібліотеки тощо. Наприклад, се-
ред методів пропаганди літератури Миколаїв-
ською центральною бібліотекою найбільш по-
пулярними у ці роки були: заняття читацьких 
гуртків різноманітної тематики, рекоменда-
ційні плакати, списки літератури політичного 
характеру, лекції, вечори [2]. Бібліотеки для 
дітей використовують форми КПД, рекомен-
довані для читачів-дітей: читки газет, журна-
лів, книг, бесіди, ігрові заходи [3].

III з’їзд Політпросвіту (1922 р.) поставив 
такі завдання: по-перше, вести боротьбу проти 
тенденцій, направлених на ліквідацію мережі 
хат-читалень, бібліотек і пунктів щодо бо-
ротьби з неграмотністю; по-друге, підняти по-
літичний рівень бібліотекарів; по-третє, вести 
боротьбу за те, щоб бібліотеки перестали бути 
тільки книгосховищами, з котрих видають 
книги читачам, вони повинні стати знаряддям 
пропаганди комунізму. «Вожді ВКП(б) добре 
розуміли, що через бібліотеки та бібліотечну 
справу якнайкраще можна ідеологізувати та 
залучати до соціалістичного будівництва ши-
рокі маси населення, що завдяки бібліотекам 

можна здолати неписемність і створювати но-
вих комуністичних кумирів, нових героїв ко-
муністичної ідеології» [4, 39-40]. 

Публікації та звіти бібліотек тих років 
засвідчують певне пожвавлення бібліотечної 
діяльності, зокрема просвітницької в Одесі, 
Херсоні, Миколаєві. Починаючи з 1923 р., 
коли Губвиконком Одеси вніс до кошторису 
місцевого бюджету асигнування у 30 000 зо-
лотих рублів у рік на поповнення бібліотек, 
з’явилася можливість вести більш широку 
політпросвітницьку роботу і залучати до чи-
тання масового читача [5]. Змінюється мере-
жа бібліотек Півдня України. Деякі бібліоте-
ки взяті на державний облік. Спостерігається 
об’єднання бібліотек, зміна їхніх назв, статусу 
тощо. Але незмінною залишається проведен-
ня роботи з пропаганди літератури. Напри-
клад, Центрально-окружна бібліотека Оде-
си, що створена 1920 р. на основі бібліотеки 
«Общества приказчиков-евреев», проводила 
різні заходи щодо популяризації бібліотеки 
та її фонду, що налічував 30 000 примірників: 
виставки, вечори, зустрічі з письменниками, 
поетами, літературні кіновечори, виконувала 
функції бібліографічного відділу Політпрос-
віти, відкривала пересувні бібліотеки, що 
сприяли доведенню книг до різних верств на-
селення та популяризації літератури з різних 
галузей знань.

Певну увагу задоволенню інтересів єв-
рейських робітників, що становили значну 
частину серед одеського пролетаріату, приділяла 
Центральна робітнича бібліотека (1920 р.), сфор-
мована з колишньої бібліотеки «Общества 
торговцев и торговых агентов». Ця бібліотека 
стала першою в Одесі, яка з метою активіза-
ції розповсюдження книги і знань, зайнялася 
пересувною роботою, у стислий термін від-
крила кілька обмінних пунктів на великих фа-
бриках і заводах. Також різноманітною була 
і її політико-просвітницька діяльність, яка 
концентрувалася за такими темами: радянські 
свята, ленінізм, Комінтерн, профрух та ін. 
Використовується жива масова робота з до-
рослими читачами і дітьми – збори, наради, 
доповіді, екскурсії, свята, поглиблена робота 
у вигляді кружків, комісій та ін., видаються 
стінгазети, ведеться інтенсивна робота з єв-
рейською книгою та єврейським читачем [5]. 
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З’являються і незвичні для бібліотек форми 
роботи: бібліотечний карнавал до 1 травня на 
вулицях Одеси. 

1 липня 1920 р. створена Українська дер-
жавна бібліотека (УДБ) в Одесі, згідно з поста-
новою Одеської губполітосвіти з метою фор-
мування фондів «Ucrainica» та українознавчої 
літератури. Основою даної бібліотеки стала 
бібліотека Одеської «Просвіти» та «Одесько-
го українського клубу». УДБ поповнювалася 
книжками, виданими українською мовою, не-
залежно від їхнього змісту, а також видання-
ми, написаними будь-якою мовою, що так чи 
інакше стосувалися України або народів, які 
її населяли. 1922 р. УДБ об’єдналася зі своєю 
Молдаванською філією під назвою Українська 
державна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка в Одесі. 
Бібліотека одержувала всі українські книги, 
які надходили до Одеси. Досить повно було 
представлено українську книгу XIX – початку 
XX ст., багато галицьких та буковинських ви-
дань [1]. Отже, фонд бібліотеки активно ви-
користовувався у просвітницькій діяльності, 
зокрема у масовій роботі бібліотеки (лекції, 
вечори, дні української книги, зустрічі з укра-
їнськими письменниками), наочній формі по-
пуляризації знань (книжкові виставки, пере-
гляди літератури), підготовці списків літера-
тури тощо.

У 20-і рр. XX ст. Одеська губернська бі-
бліотека (нині – Одеська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. М. Грушевського) стала 
«однією з ланок ідеологічної роботи, просвіт-
ницьким закладом, поповнювала свої фонди 
всіма книгами і періодичними виданнями, що 
виходили з друку» [6, 7]. 

Виділялася діяльність Херсонської гро-
мадської бібліотеки. «Розмаху політосвітро-
боти її могла позаздрити будь-яка столична 
бібліотека» [5]. В бібліотеці проводилися ви-
ставки, агіткампанії, вечори, зустрічі з пись-
менниками, створений гурток розповідачів. 
Активну роль відігравала директор бібліотеки 
В. Шенфінкель, за участі якої було організо-
вано та проведено багато заходів, зокрема до 
річниць пам’яті Т. Шевченка, О. Герцена, свята 
книги «Паризька комуна», літературні вечори, 
«голосні читання», вечори «живої» бібліогра-
фії та художнього читання, екскурсії по біблі-
отеці та інші заходи [8].

Л. Коган у публікаціях 20-х рр. відзначає 
діяльність і Центральної дитячої бібліотеки 
м. Миколаєва. Бібліотека проводила бесіди і 
читки книг на політичні теми, вела альбом з 
малюнками дітей на теми революції [3].

Отже, бібліотеки активно проводили ма-
сову агітаційну роботу з різних питань, іні-
ційованих партією: боротьба з буржуазними 
пережитками, ліквідація неписьменності, ан-
тирелігійна пропаганда. Перед ними постало 
завдання розробляти різноманітні прийоми 
впливу на «читацьку масу», правильне тлума-
чення змісту тексту будь-якого твору, коригу-
вання інтересів і запитів читача відповідно до 
«політичного моменту».

 Із метою поширення комуністичної іде-
ології при бібліотеках створювали політичні 
гуртки, проводили лекції, доповіді, вечори 
запитань і відповідей. Готувалися рекоменда-
ційні списки для читання пролетаріату, селян-
ства та «прошарку». Матеріали про створення 
таких списків авторів Л. Хавкіної-Гамбургер, 
М. Слуховського, Є. Мединського та ін. пу-
блікувалися на сторінках журналу «Красный 
библиотекарь». Під заборону потрапили твори 
Л. Андрєєва, М. Лєскова, І. Буніна, А. Конан-
Дойля, Л. Толстого, Ф. Достоєвського, І. Гон-
чарова, І. Тургенєва, О. Введенського, Д. Гар-
динга та ін. Вилученню підлягала і література 
релігійної пропаганди. Вилучалися фонди згід-
но з інструкцією «Про перегляд книжкового 
складу бібліотек та вилучення контрреволю-
ційної й антихудожньої літератури» (1923 р.). 
Приміром, в Одеській губернії було вилучено 
8 тис. примірників ідеологічно шкідливих ви-
дань [1, 124].

Треба зазначити, що з боку партійного 
апарату і каральних органів СРСР за організа-
цією та змістом роботи бібліотек здійснював-
ся жорсткий контроль. Вилучалися так звані 
«шкідливі книги», на сторінках «Красного 
библиотекаря» публікувався «Список детских 
книг, подлежащих изъятию из детских библи-
отек», давався перелік «невгодних авторів». 
Вилучалися казки, повісті, історична літера-
тура тощо. 

Водночас розпочинається робота з ке-
рівництва читанням. Триває перевірка того, 
що і як читають різні верстви населення, що 
можна читати на «голосних читаннях» та 
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«Читацьких гуртках», які організовувалися в 
бібліотеках [9].

Можна відзначити, що вже в першiй по-
ловинi 20-х рр. ХХ ст. були створенi певнi умо-
ви для дiяльностi бiблiотек з нацiональними 
меншинами. Були створенi спецiалiзованi 
бiблiотеки, окремi вiддiли в бiблiотеках з об-
слуговування окремих нацiональних мен-
шин, позастацiонарнi форми обслуговування. 
Публiкацiї 20-30-х рр. ХХ ст. свiдчать, що пи-
тання про стан фондiв бiблiотек мовами на-
цiональних меншин та їхнє комплектування 
були досить актуальними (С. Сірополко, А. Ру-
бинський, Д. Балика, Л. Коган, А. Клименко, 
Х. Розенберг, В. Кіров, П. Глаголєв та ін.) 
[3; 5; 10; 11; 12]. Отже, можна констатувати, 
що вже в перший перiод вiдродження культур 
нацiональних меншин були усвiдомленi 
значна роль i мiсце бiблiотеки в реалiзацiї 
цього процесу. 

У березні 1926 р. оргбюро ЦК КП(б) Укра-
їни ухвалило Постанову «Про роботу сільбудів 
та хат-читалень», в якій відзначалося, що біблі-
отеки, поряд лікнепами та школами для мало-
письменних, беруть участь у роботі з ліквідації 
неписьменності. На перший план мали висува-
тися форми масової роботи (методами лекцій, 
доповідей, вечорів запитів та відповідей). Пізні-
ше, Всеукраїнська агітаційно-пропагандистська 
нарада (1929 р.) відзначила недостатньо активну 
роботу хат-читалень на селі, що вони і сільбуди 
ще не стали центрами культпросвітроботи. Але 
культурно-масова робота розвивалася.

У 20-х рр. XX ст. активно практикували 
організацію виставкової роботи, обговорення 
книг, голосні читання, політичні агітаційні 
кампанії. Популярними були «живі газети», 
театралізовані дійства, в основу яких покла-
дався сюжет боротьби між пролетаріатом і 
буржуазією та перемоги світової революції.

Різні джерела щодо роботи бібліотек Півдня 
України дають підстави назвати і такі форми ро-
боти, як: дні та вечори книги, колективні читки, 
«журнал мнений», «черные и красные доски», 
гуртки «друзів книги», політсуди над нечитаючи-
ми. 1925 р. була запропонована нова форма обслу-
говування – «колективний абонемент», яка потім 
трансформувалась у «класний абонемент».

КПД бібліотек була тісно пов’язана і з 
пропагандою краєзнавчої літератури. Вже у 

цей період набуває активного розвитку бібліо-
течне краєзнавство. Н.М. Кушнаренко відзна-
чає, що «результатом усіх соціальних чинни-
ків, що визначився як підґрунтя для еволюці-
онування бібліотечного краєзнавства, стало за-
лучення до розбудовчих процесів усіх регіонів 
України та розгортання в їхніх межах місцевої 
науки – краєзнавства на засадах національного 
патріотизму. Народ України прагнув усебіч-
ного вивчення та перетворення свого рідного 
краю» [13, 402]. Центрами краєзнавчої робо-
ти в Україні стали державні наукові бібліоте-
ки. Серед бібліотек Півдня України, які на той 
час активно здійснювали краєзнавчу роботу, 
слід назвати: Центральну наукову бібліотеку 
в Одесі, Одеську державну публічну бібліоте-
ку, Херсонську центральну державну бібліо-
теку. В Одеській публічній бібліотеці 1922 р. 
був створений відділ рідкісних видань (музей 
книги), в якому були зібрані цінні краєзнавчі 
документи, зокрема документи з історії Одеси 
та Новоросійського краю (книги, газети, описи 
Одеси, фотографії тощо). Найцінніші краєзнав-
чі документи були відібрані для створення са-
мостійного краєзнавчого відділу, а 1925 р. – і 
створення краєзнавчого каталогу «Одесика».

Із метою поширення краєзнавчих знань, 
відповідно до «Положення про центральні гу-
бернські і повітові бібліотеки» (1925 р.), реко-
мендувалося створювати в бібліотеках спеці-
альні краєзнавчі відділи з фондом, в якому б зо-
середжувалася література, що вийшла в межах 
краю та присвячувалася краю, а також органі-
зація краєзнавчих гуртків. У ці роки здійснюва-
лася робота з формування краєзнавчих фондів, 
створення краєзнавчих каталогів (картотек), 
підготовки рекомендаційних списків літерату-
ри, краєзнавчих бібліографічних покажчиків. 
Бібліотеками різних видів готуються виставки 
літератури, бібліотечні плакати, бібліографічні 
огляди краєзнавчої літератури. Розпочинається 
робота з пропаганди краєзнавчої літератури з 
використанням масових форм роботи. 

Бібліотеки міст, районів та сіл Півдня 
України з метою збільшення інформації про 
історію, культуру даного краю, маючи обмаль 
краєзнавчих видань, приступили до таких бі-
бліотечних і небібліотечних засобів: створення 
папок газетних вирізок, альбомів фотографій, 
спогадів місцевих жителів щодо конкретних 
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фактів та подій, альбомів записів народного 
фольклору, звичаїв, обрядів, легенд та ін. Біблі-
отеки залучали для проведення цієї роботи не 
тільки самих бібліотекарів, а й своїх читачів, 
що призводило до більш активного вивчення 
свого краю, до самоосвіти, а отже – і читання.

Таким чином, у період неписьменнос-
ті значної частини місцевого населення Пів-
дня України бібліотеки були найдоступнішим 
культурним закладом для всього населення, 
спроможним задовольняти їхні потреби у знан-
нях з різних галузей наук, зокрема краєзнав-
чих знаннях. Серед форм пропаганди кра-
єзнавчих знань у 20-30-і рр. XX ст. широко ви-
користовувалися лекції, консультації, вечори-
конференції, бесіди, краєзнавчі екскурсії. 
Особливою та надзвичайно корисною у різні 
часи залишається така форма як виставка лі-
тератури, зокрема краєзнавчих документів.

20-30-і рр. XX ст. також характеризують-
ся адміністративно-територіальним переділом 
України, в т. ч. її південного регіону (1932 р. – 
створення Одеської обл., 1937 р. – Миколаїв-
ської обл.), що вплинув на створення обласних 
бібліотек, визначення їхніх напрямів діяльнос-
ті та функцій.

У бібліотечній справі України почала 
відчуватися цілеспрямована переорієнтація 
діяльності на масового читача, політосвітню 
роботу, діяльність з ідеологічного виховання 
мас. Особлива увага приділялася залученню 
до масової роботи молодих читачів та дітей, 
адже в радянському суспільстві одним із го-
ловних завдань було моральне виховання під-
ростаючого покоління, здатного до розвитку 
та зміцнення нового соціального порядку. Бі-
бліотеки для дітей, шкільні бібліотеки ведуть 
політпросвітницьку роботу, використовуючи і 
клубні форми, методи агітації та пропаганди: 
«библиотечные инсценировки», суди, «живі 
газети», дні книги, вечори. Також необхід-
но зазначити, що «соціалізація дітей багато 
в чому визначалась їхньою участю в піонер-
ській організації, члени якої мали підтримува-
ти певний стиль поведінки, зокрема дотриму-
ватися певного кола читання» [14].

Слід додати, що наприкінці 20-х – на почат-
ку 30-х рр. XX ст. бібліотеки ставали провідни-
ками ідей індустріалізації, колективізації, соціа-
лістичних змагань, виконання планів п’ятирічок 

[15, 105-106], спрямували свою діяльність на 
пропаганду рішень Комуністичної партії. Дана 
тематика простежується у назвах книжкових 
виставок, масових форм роботи. Активно про-
водилася антирелігійна пропаганда. У клубах та 
бібліотеках влаштовували атеїстичні виставки, 
проводили антирелігійні кампанії. Ставали попу-
лярними комплексні масові форми роботи – Свя-
та книги, тижні та місячники книги, книжкові 
карнавали, літературні кіновечори.

Слід приділити увагу і тому факту, що 
наприкінці 20-х рр. на сторінках  журналу 
«Красный библиотекарь» були сформульова-
ні так звані робочі лозунги бібліотек: «Книгу 
на улицу», «Библиотека в самую гущу демон-
странтов», «Бибпропаганда на улицу», «Кни-
га на суд читателя», «Книга в массы». Отже, 
відповідно до постанов Центрального вико-
навчого комітету СРСР, бібліотеки України, в 
т. ч. і Півдня України, брали участь в «инсце-
нировках» та «постановках», організації ви-
ставок, зустрічей з письменниками в Дні де-
монстрацій та народних гулянь. 

Але в 30-і рр. XX ст. «партійні та держав-
ні постанови було спрямовано на перетворення 
бібліотек із культурно-просвітницьких установ 
на центри систематичної пропаганди комуніз-
му. Створення спецфондів і спецхранів призве-
ло до вилучення для кількох поколінь українців 
із наукового і культурного обігу значного плас-
ту української і світової культури» [1, 158; 7]. 
Можна констатувати, що бібліотеки в 30-і рр. 
включилися у пропаганду нової ідеології, але 
поряд з ідеологічними стереотипами здійсню-
ють популяризацію творчості українських та 
зарубіжних письменників, літературу з різних 
галузей знань. Виставка розглядається як ме-
тод культурно-масової діяльності.

Провідні бібліотеки Півдня України на-
прикінці 20-30-х рр. працюють над створен-
ням каталогів і картотек, бібліографічних 
оглядів та бібліографічних покажчиків. На-
приклад, в Українській державній бібліотеці 
ім. Т. Шевченка в Одесі, крім традиційних 
алфавітного та систематичного, були створе-
ні каталог Жовтневої революції (історія ре-
волюції та радянського будівництва), пред-
метний каталог журнальних статей, каталог 
Sewcenkiana, Frankiana, літературознавства та 
бібліографічний [16].
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В Одеській публічній бібліотеці обслу-
говував читачів Музей книги, відділи украї-
ніки, одесики, єврейський відділ. 1925 р. був 
організований і кабінет марксизму-ленінізму, 
основними напрямками роботи якого були: 
створення предметного каталогу з марксизму, 
керування читанням, укладання бібліографіч-
них списків із питань марксизму для читачів 
та бібліотек, організація виставок літератури, 
лекцій та ін. [17; 18].

Слід відзначити, що в 20-30-і рр. бібліо-
теки Одеси активно працювали над створен-
ням зведених каталогів з іноземної періодики, 
музичної літератури, медичної періодики, що 
також вплинуло на просування літератури до 
читача. Масова робота в 30-і рр. доповнюється 
такими формами: вечори ударників соціаліс-
тичної праці, музичні бесіди, ранки, бібеста-
фети, техпоходи, виставки дитячих малюнків.

У 30-і рр. відкриваються вищі навчаль-
ні заклади в Одесі, Миколаєві та Херсоні, а 
отже, і в їхній структурі  – бібліотеки. Спосте-
рігається створення нових бібліотек у містах і 
селах Півдня України, збільшуються показни-
ки обсягів фонду та його використання.

Отже, 20-30-і рр. XX ст. в історії КПД 
бібліотек були складними, суперечливими, 
пов’язаними зі створенням нових бібліотек 
у містах та селах, визначенням основних на-
прямів роботи, форм і методів просвітництва, 
зростанням рівня освіти і культури населен-
ня, поступовим усвідомленням ролі бібліотек 
у просвіті широких мас, залученням біблі-
отекарів до «живої» роботи, пожвавленням 
культурно-просвітницької діяльності. Бібліо-

теки набули авторитету як культурні та про-
світницькі центри. Культурно-просвітницька 
робота розглядалася як система заходів, що 
сприяє комуністичному вихованню мас, під-
йому їхнього загального культурного розви-
тку. Із завданнями політпросвітництва вирі-
шувалися і загальнокультурні завдання. Отже, 
паралельно з назвою політпросвітробота ви-
користовувалося словосполучення культпрос-
вітробота. Зміни в соціально-культурному 
житті країни спонукали до виникнення нових 
форм масової роботи: активно практикували 
читацькі конференції, зустрічі з письменни-
ками, обговорення книг, літературні екскурсії, 
бібліографічні огляди, вечори робітничої кри-
тики, вечори ударників, літературні диспути, 
вечори художньої та наукової літератури, об-
мін відгуками про прочитане. Широке розпо-
всюдження отримала така форма роботи масо-
вих бібліотек як читацькі гуртки, об’єднання 
«друзів книги», літературні об’єднання. По-
ступово індивідуальні форми роботи почали 
витіснятися масовими заходами, спрямова-
ними на ідеологічний вплив на читача: «живі 
газети», усні газети, політгазети, політбої та 
ін. «Більшовицька влада не тільки віддавала 
належне культурній ділянці в ідеологічній 
роботі, а й всіляко сприяла її розвитку через 
бібліотеки як головні форпости комуністичної 
ідеології, а також заклади, що сприяють само-
освіті людських мас в СРСР» [9, 42]. Отже, 
для визначеного періоду характерним є пошук 
та розвиток нових форм, що відповідали умо-
вам існування нового суспільства.
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УДК 025.2:351,751.5:027.5(477) «192»

О.О. Каракоз 

ЦЕНЗУРА ЯК ЗАСІБ ІДЕОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ 
ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ  (20-і рр. ХХ ст.)

На підставі вивчення нових архівних джерел та літератури виявлено вплив цензурної політики 
на формування фондів публічних бібліотек; ідеться про вилучення «ідейно-сумнівної» літератури з 
книжкових фондів, що позначалося на задоволенні інформаційних потреб користувачів; з’ясовано 
принципи роботи радянських цензурних інституцій, що регламентували напрями діяльності публічних 
бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти; показано бібліотечну цензуру як соціальне явище; 
відображено значення обмеження інформації, друкованого слова та національної думки.

Ключові слова: цензура, бібліотека, радянська цензура, доба тоталітаризму, «чистка» фонду, 
бібліотечна цензура.

Е.А. Каракоз 

ЦЕНЗУРА КАК СРЕДСТВО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК УКРАИНЫ (20-е гг. ХХ ст.)

На основании изучения новых архивных источников и литературы выявлено влияние цензурной 
политики на формирование фондов публичных библиотек; говорится об изъятии «идейно-
сомнительной» литературы из книжных фондов, что сказывалось на удовлетворении информационных 
потребностей пользователей; выяснено принципы работы советских цензурных институтов, 
регламентирующих направления деятельности публичных библиотек, превращая их в учреждения 
политпросвещения; показано библиотечную цензуру как социальное явление, отражено ее значение 
для ограничения информации, печатного слова и национальной мысли.

Ключевые слова: цензура, библиотека, советская цензура, сутки тоталитаризма, «чистка» 
фонда, библиотечная цензура.

Elena Karakoz

CENSORSHIP AS A MEANS OF IDEOLOGICAL INFLUENCE 
ON THE FORMATION OF FUNDS OF PUBLIC LIBRARIES IN UKRAINE (20-IES XX   CENTURY)

Based on the study of new archival sources and literature revealed the in uence of censorship policy on the 
formation of funds of public libraries, said the seizure of «ideologically questionable» literature from the book funds, 
which affected the information needs of users, found the principles of Soviet censorship institutions regulating the 
activities of public Libraries, turning them into institutions of political education, the library is shown censorship as 
a social phenomenon re ected its importance to limit the information printed words and national thought.

Keywords: censorship, the library, the Soviet censorship, days of totalitarianism, trimmingfund,library 
censorship.
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У новій політичній ситуації, що утверди-
лася в Україні, домінуючим став процес націо-
нального державотворення, складовою части-
ною якого є звернення до історичної спадщини 
українського народу та прагнення до правди-
вого й об’єктивного висвітлення всіх періодів 
і проблем вітчизняної історії. В сучасному нау-
ковому середовищі зростає інтерес до процесу 
становлення тоталітарного режиму в Україні.

Серед найбільш актуальних питань є ви-
явлення видів та форм цензури як одного із 
найвпливовіших засобів управління свідомістю 
народних мас і формування ментальності ра-
дянської людини через видавничу продукцію 
та певний склад бібліотечних фондів. У цьому 
плані фонди публічних бібліотек стали поліго-
ном, об’єктом і певним суб’єктом радянської 
цензурної політики. Вивчення історії україн-
ських бібліотек доби тоталітаризму нероз-
ривно пов’язане з дослідженням радянської 
цензури, що становила основу державної 
інформаційної політики, спрямованої на зни-
щення значної кількості книжок та їхніх авто-
рів. Цензура сприяла створенню «спецфондів» 
та «спецхранів», в яких містилась інформація, 
вилучена із загального, наукового та культурно-
го обігу кількох поколінь українців, призводила 
до формування заідеологізованих бібліотечних 
фондів. Актуальність даної теми обумовлена 
також тим, що об’єктивне вивчення цензури як 
основного засобу формування фондів публіч-
них бібліотек сприятиме якісно новому рівню 
знань з історії бібліотечної справи України доби 
тоталітаризму.

Після проголошення державної незалеж-
ності України та розпаду Союзу РСР у бага-
тьох науковців виникло прагнення до правди-
вого й об’єктивного висвітлення всіх періодів 
і проблем вітчизняної історії. Деідеологізація 
історичної науки на початку 90-х рр. була зу-
мовлена подоланням нашарувань так званого 
партійно-класового підходу до вивчення істо-
ричних проблем і, таким чином, сприяла відро-
дженню новітніх підходів до демократичного 
висвітлення основних методів і засобів запро-
вадження радянської цензури у бібліотечну 
справу, а також у окресленні недосліджених, 
недостатньо вивчених, сфальсифікованих ас-
пектів проблеми, пов’язаної з радянською 
цензурою, обґрунтуванні пропозицій щодо 

подолання прогалин в історії радянської доби. 
В результаті це дало могутній поштовх для 
вільного розвитку історичної бібліотекознав-
чої науки, що започаткувала новий етап і но-
вітню історіографію проблеми. Вивчення цієї 
проблематики набуло нового змісту і підходів 
з позицій усебічності та об’єктивності. Важ-
ливим чинником поглиблення вивчення цен-
зури публічних бібліотек став вільний доступ 
до архівів, які раніше були засекреченими, що 
дозволило ввести до наукового обігу численні 
документи і матеріали, які впродовж тривалого 
часу через ідеологічні та політичні заборони не 
були доступними для дослідників. 

В. Ченцов розкрив основні методи та за-
соби запровадження цензурного нагляду за дру-
карнями та бібліотеками, здійснюваного органа-
ми державно-політичного управління (ДПУ) у 
20-і рр. ХХ ст. Він також показав діяльність Го-
ловліту УРСР з вилучення так званої ідеологіч-
но шкідливої літератури з публічних бібліотек, 
виявив списки, складені для масових «чисток» 
фондів публічних бібліотеках, куди було вклю-
чено навіть казку Ш. Перро «Кіт у чоботях» 
[11]. В. Очеретянко виявив основні історичні 
передумови радянської політичної цензури, під 
контролем якої перебували інформаційні уста-
нови СРСР, у т. ч. і публічні бібліотеки, а також 
дослідив процес формування радянської систе-
ми контролю за використанням літератури у 
публічних бібліотеках України [6].

Про запровадження цензури в бібліотечну 
справу України перших років радянської влади, 
яке відбувалося методами націоналізації, рекві-
зиції та конфіскації приміщень бібліотек та їхніх 
фондів, застосування «чисток» фондів та ква-
ліфікованих бібліотекарів, знищення бібліотек 
українських громадських організацій «Дитяча 
хата» та «Просвіта», ліквідації демократичних 
засад, що існували в бібліотечному будівництві 
доби української революції (1917-1920), йдеться 
в дослідженні Т. Ківшар [4]. На основі значної 
частини архівних джерел (партійних, цензурних, 
державних, громадських) із фондів державних 
архівних зібрань особливості реалізації цензур-
ної політики в Україні на різних етапах її розви-
тку розглянуто в дослідженні О. Федотової [10]. 
Зокрема дослідниця приділила значну увагу роз-
гляду основних напрямів цензурної діяльності з 
контролю за бібліотечною, музейною та книго-
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торговельною сферою. Деякі засоби цензури, 
що застосовувалися в 20-30-х рр. у публічних 
бібліотеках України, висвітлено Н. Ашарен-
ковою, яка дійшла висновку про негативний 
вплив цензури на різні напрями їхньої діяль-
ності [1]. Процес створення державної систе-
ми цензури, спрямованої на тоталітаризацію 
всіх сфер суспільного життя, вивчав В. Мас-
ненко, який проаналізував методи вилучення 
та знищення так званої «шкідливої літерату-
ри» з публічних бібліотек, державні програ-
ми, цензурні циркуляри, спеціальні інструкції 
та положення органів цензури, що впливали 
на бібліотечну політику [5]. Праці М. Тимоши-
ка відзначаються оригінальністю думки та но-
вітніми підходами до вивчення цензури у ви-
давничій справі, що значною мірою впливало 
на діяльність публічних бібліотек [7; 8].

Історіографічний огляд засвідчив, що, не-
зважаючи на розробки окремих аспектів запро-
вадження радянської цензури в публічні біблі-
отеки, проблема, пов’язана з виявленням цен-
зури як засобу ідеологічного впливу на форму-
вання фондів публічних бібліотек України, не 
була предметом спеціального дослідження.

При формуванні фондів публічних бібліо-
тек здійснювалася сукупність певних процесів 
комплектування літературою, зміст якої відпо-
відав основним положенням матеріалістичного 
вчення, що було покладено в основу комуністич-
ної ідеології. У той самий час відбувались акції 
масового вилучення з бібліотечних фондів та 
знищення ідеологічно-шкідливої літератури, які, 
на думку цензорів, розповсюджували ідеї, спря-
мовані на руйнування догм, встановлених біль-
шовицькою владою. Таким чином, цензурний 
контроль за публічними бібліотеками обмежував 
поширення серед населення інформації, що ви-
знавалася радянськими керівними та цензурними 
органами небажаними або навіть шкідливими, 
такими, що загрожують інтересам панівної на 
той час комуністичної ідеології. Було сформова-
но систему цензурних заборон та обмежень прав 
громадян в отриманні потрібної інформації, яка 
подавалася дозовано відповідно до партійних на-
станов та вказівок, або взагалі заборонялася.

Утворення державної цензурної системи 
в умовах формування тоталітарного суспіль-
ства – Головполітосвіти, Всеукраїнського дер-
жавного видавництва (Всеукрдержвидаву), 

Головного управління у справах літератури і 
видавництв (Головліту), Центрального управ-
ління у справах друку (ЦУСД), Державного 
політичного управління (ДПУ), сприяло роз-
робці системи дій і заходів, спрямованих на 
забезпечення й обслуговування пануючої вла-
ди, на регулювання інформаційної діяльності 
установ соціально-культурного значення, в т. ч. 
і публічних бібліотек [3, 59].

Одним з основних методів запроваджен-
ня цензури в публічні бібліотеки було прове-
дення «чисток» бібліотечних фондів від так 
званої «ідеологічно-шкідливої» літератури, 
здійснюваних згідно з інструкціями та різного 
роду списками, укладеними та затвердженими 
державними органами, до яких було внесено 
видання, що підлягали вилученню та конфіс-
кації з публічних бібліотек. Замість вилученої 
літератури фонди бібліотек комплектувалися 
літературою, зміст якої відповідав основним по-
ложенням матеріалістичного вчення, що було 
покладено в основу комуністичної ідеології.

Упродовж 20-х рр. мали місце багатора-
зові «чистки» книжкових фондів публічних 
бібліотек (1922, 1923, 1924, 1926, 1929) від ре-
лігійної та «ідейно-сумнівної» літератури, що 
призвело до значного їхнього збіднення [3, 67]. 
Цьому значною мірою сприяв циркуляр Голов-
політосвіти УРСР від 3 січня 1922 р., в якому 
йшлося не лише про необхідність активізації 
«чистки» фондів від «контрреволюційних» тво-
рів, але й про комплектування їх радянською 
суспільно-політичною літературою [3, 60]. Як 
засвідчують архівні джерела, до середини 
1922 р. кількість вилучених видань станови-
ла біля 20 000 примірників [3, 61]. Масштаби 
проведення «чисток» були настільки розпо-
всюдженими, що існувала загроза цілковито-
го знищення мережі публічних бібліотек, але 
замість вилучених творів фонди публічних 
бібліотек поповнювалися пропагандистською 
й агітаційною літературою з метою політич-
ного виховання користувачів. 

Бібліотечна цензура, спрямована головним 
чином на проведення різних видів «чисток» 
бібліотек, здійснювалася як державними, так 
і репресивно-каральними органами. Головліт 
УРСР та ЦУСД упродовж 20-х рр. співпрацю-
вали з органами ДПУ УРСР, що здійснювало 
цензурний нагляд не тільки над аполітичними 
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організаціями, але і над діяльністю культурно-
освітніх та інформаційних закладів, у т. ч. пу-
блічних бібліотек. До складу ДПУ УРСР вхо-
дили губернські відділи та пункти Політич-
ного Контролю (ПК), розповсюджені по всій 
Україні, зокрема вони були створені в Харкові, 
Києві, Одесі, Житомирі та Миколаєві [3, 62]. 
Органами ДПУ УРСР контролювалася діяль-
ність як друкарень і книжкових складів, так і 
бібліотек. Згідно з циркулярами Політконтро-
лю ДПУ УРСР (1923), конкретизувалися на-
прями діяльності цієї інституції, зокрема до її 
обов’язків належало здійснення контролю за 
кадровим складом бібліотек та за проведенням 
«чисток» фондів публічних бібліотек, відпо-
відно до списків, підготовлених Головлітом та 
ЦУСД [3, 63]. Про масштабність проведення 
«чисток» засвідчує той факт, що лише впро-
довж 1923 р. тільки з фондів публічних бібліотек 
Києва органами цензури було вилучено 4 469 
примірників видань [3, 66].

Посиленню бібліотечної цензури сприяла 
подальша діяльність Головполітосвіти УСРР 
як політико-ідеологічного органу контролю, 
зокрема підготовлена «Інструкція про пере-
гляд книжкового складу бібліотек та вилучення 
контрреволюційної та антихудожньої літерату-
ри» (1923), згідно з якою вилучалися твори, 
зміст яких нібито перешкоджав утвердженню 
більшовицького режиму. До заборонених увійшли 
передусім праці зарубіжних філософів Декар-
та, Канта, Маха, Платона, Спенсера, Шопегауера, 
В. Соловйова, вчення яких суперечило матері-
алістичним ідеям, покладеним в основу ідео-
логії радянської влади, а також класиків росій-
ської літератури, зокрема так звані «релігійно-
моральні оповідання» Л. Толстого, «архісквер-
ного» (на думку Леніна) Ф. Достоєвського, І. Тур-
генєва, І. Гончарова [3, 67]. Вилученню підлягали 
праці психологів А. Введенського, Д. Гардинга 
та інших, а також Євангеліє, Коран, релігійна 
література. Ретельній «чистці» підлягали фон-
ди дитячої літератури. Під заборону потра-
пили твори М. Лескова, Л. Андрєєва, І. Бу-
ніна, Е. Гофмана, А. Конан Дойля. Список 
свідчив про посилення цензурного нагляду 
за поширенням інформації публічними біблі-
отеками, оскільки вилучались із широкого 
вжитку не лише окремі твори окремих ав-
торів, але забороні підлягали окремі наукові 

та культурологічні напрями, духовна літера-
тура [3, 68].

Згідно з розпорядженням Наркомосу 
УСРР, в округах створювалися спеціальні ко-
місії, до складу яких входили співробітники 
ДПУ, Головліту УСРР та окрполітосвіти, які 
здійснювали «чистку» фондів публічних біблі-
отек, відповідно до списків, укладених Голов-
політосвітою УСРР. За наслідками «чисток» 
1923 р. у Волинській губернії було вилучено 
6 936 видань з публічних бібліотек, в т. ч. у 
Кам’янецькому окрузі 1 099 книг, Гайсинсько-
му – 3 558, Тульчинському – 1 182, Могильов-
ському – 772; Проскурівському – 325. Анало-
гічні втрати спостерігалися і в інших регіонах, 
зокрема в Одеській губернії за цей же період 
було вилучено майже 8 тис. примірників так 
званих ідеологічно шкідливих видань. До кін-
ця року конфісковано ще 1 281 назву й 2 524 
примірники «шкідливих книжок». Подільське 
губернське управління у справах друку звітува-
ло про те, що 1923 р. у Вінниці було вилучено: 
3% – анархістської; 8% – есероменшовистської; 
45% – релігійної; 20% – навчальної; 7% – ху-
дожньої; 6% – дитячої літератури. Уповнова-
жений ЦУСД по губернії Донбасу Мартинов у 
жовтні 1923 р. доповідав: «Вилучено до тисячі 
пудів різної літератури, яка сконцентрована у 
губуправлінні, де буде розглянута й утилізо-
вана згідно з інструкцією». На тотальний ха-
рактер чистки вказує той факт, що з невели-
кої книгозбірні Дебальцевського культурно-
просвітницького товариства, яка нараховувала 
15 тис. примірників, уповноважений Політкон-
тролю Донецького ДПУ Безілій вилучив 2 013 
примірників [3, 70].

ЦУСД зобов’язало свої губернські від-
діли укладати та надсилати для затверджен-
ня списки для вилучення літератури з пу-
блічних бібліотек відповідно до «Інструкції з 
вилучення шкідливої літератури з книжкових 
магазинів, бібліотек, читалень». За списками, 
укладеними в Чернігівській губернії 1924 р., 
тільки у публічних бібліотеках краю було 
вилучено близько 9 тис. примірників, серед 
яких знаходилися твори В. Леніна, А. Чехова 
та Ж. -Б. Мольєра [14, 40]. Долучення губерн-
ських відділів ЦУСД до складання списків 
для «чисток» свідчило про неконтрольований 
процес знищення фондів публічних бібліо-
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тек. Бібліотекарі виправдовувалися: «Така 
була установка – краще переочиститися, ніж 
недоочиститися». Як зазначає А.В. Блюм, ви-
лучення творів здійснювалося малоосвічени-
ми чиновниками під наглядом цензорів, саме 
тому відбувалися подібні казуси [2, 70].

Головним ідейним керівником запрова-
дження цензури в публічні бібліотеки України 
була комуністична партія, піднесена до рангу 
державної структури, у тісному співробітни-
цтві з репресивно-каральними органами. Чи-
сельні партійні постанови щодо ідеологічної 
спрямованості діяльності публічних бібліотек 
спонукали до подальшого посилення біблі-
отечної цензури. На це була спрямована Ін-
струкція НКО УСРР «Про порядок перегляду 
літератури на предмет її ідеологічного спря-
мування та вилучення шкідливої літератури з 
книгозбірень і читалень, книгарень та кіосків, 
ринку» (1926), згідно з якою вилученню під-
лягала «література, що проводить релігійну 
пропаганду; шовіністична, що під’юджує на-
цію на націю; кадетська, есерівська, меншо-
вистська, анархістська; що захищала окуль-
тизм, спіритизм, теологію, а також твори з 
хіромантії, магії, сонники та інші, як, напри-
клад, оповідання про з’явлення святих, та про 
існування світу духів; популярна, економічна 
література, яка за своїм змістом суперечить 
завданням соціалістичного будівництва в 
СРСР, документи антисемітського характеру, 
а також застарілі юридичні довідники» [3, 75]. 
Нечіткість критеріїв, за якими здійснювалася 
чергова «чистка» фондів, дозволяла вилучати 
майже весь їхній масив, тому тільки впродовж 
1925-1926 рр. з 586 бібліотек було вилучено 
понад 77 тис. примірників, частина яких на-
дійшла до «спецхранів», створених переваж-
но у наукових бібліотеках» [13, 77].

Наприкінці 20-х рр. було сформовано розга-
лужену мережу державних установ, що здійсню-
вали політичну цензуру бібліотечної діяльності. 
Головними складовими в ній були відділи Нар-
комосу УРСР, передусім Головліт та Головполіт-
освіта. Утвердження монополізму на ідеологію 
та культуру вимагало також перебудови бібліо-
течної діяльності, чому сприяла Постанова ЦК 
ВКП(б) «Про покращення бібліотечної роботи» 
(1929), в якій ішлося про необхідність упродовж 
1929-1930 рр. очистити бібліотечні фонди «від 

ідеологічно шкідливої, застарілої, що не відпо-
відає даному типу бібліотеки літератури». Цим 
документом визначалися напрями бібліотечної 
цензури публічних бібліотек. До «ідеологічно 
шкідливої» літератури були віднесені твори ко-
лишніх керівників жовтневого перевороту, яких 
перетворили на «ворогів народу». Налякані чи-
сельними циркулярами і наказами бібліотекарі, 
застосовуючи «самоцензуру», вилучали навіть 
твори діючих політиків І. Сталіна, Л. Каганови-
ча, В. Молотова, В. Луначарського [15, 45].

Вилучені з фондів бібліотек книги знищу-
валися фізично або потрапляли до спецхранів 
наукових бібліотек та спецфонду Книжкової 
палати, де знаходилися «ворожі» та «ідейно-
шкідливі» видання.

Створенню спецфондів сприяв лист від 
1923 р. Центрального управління в справах 
друку УСРР до місцевої губуправи, в якому 
повідомлялося, що «шкідлива література, яка 
має історичну чи науково-дослідну цінність, 
відбирається із загальної вилученої маси та 
здається до центральної бібліотеки, де вона 
зберігається в особливих шафах для потреб 
науково-дослідної роботи». Крім того, чи-
тацькі формуляри спецфондів слугували орі-
єнтиром для органів Держбезпеки «при роз-
робці» окремих «антирадянськи спрямованих 
учених». Отже, формуляри спецхранів слугу-
вали матеріалом для звинувачення вчених у 
контрреволюційній діяльності [12, 50].

Під час масових «чисток» бібліотечних 
фондів вилучався самобутній пласт україн-
ської літератури, а також наукової думки, до-
відкові видання, що вийшли в період націо-
нального відродження 1917-1923-х рр. в Укра-
їні, оскільки за цими авторами стояв кращий 
набуток нової української літератури, ство-
рений ними за короткий період українського 
відродження. Це був справжній погром куль-
тури, який збіднював зміст культурного життя 
та культурного будівництва в республіці, по-
слаблював інтелектуальну базу і джерела роз-
витку як вітчизняної, так і світової літератури. 
Запровадження різних видів цензури в публічні 
бібліотеки України у 20-х рр. ХХ ст. призвело 
до знищення майже половини їхнього фонду, 
переважно релігійної та української книги пе-
ріоду українського відродження. Створення 
«спецфондів» та «спецхранів» призвело до 
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філювання і руйнування бібліотек як культурно-освітніх осередків.
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ними виданнями, засвідчило ідеологічне та 
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ПРЕЗИДЕНТСЬКІ БІБЛІОТЕКИ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФОНДИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

У статті розкриваються питання історіографії президентських бібліотек, які функціонують у 
країнах з президентською та напівпрезидентською формою правління. Приділено увагу науковим робо-
там, що вивчають розвиток і перспективи спеціалізованих документальних фондів з президентської 
тематики в Азербайджані, Білорусі, Росії, США та Україні.
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В статье раскрываются вопросы историографии президентских библиотек, которые функ-
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Формування та збереження докумен-
тальної спадщини інституту президентства 
розпочалося на початку ХХ ст., попри те, що 
сам інститут нараховує більше двохсот років 
існування. Саме традицію створення окремих 
спеціалізованих фондів, інтегрованих у одне 
ціле архівних, бібліотечних, музейних мате-
ріалів, поклали США. І хоча на поч. ХХ ст. 
питаннями збору та збереження документаль-
них ресурсів президентів зайнялася Бібліотека 
Конгресу США, остаточно ця традиція офор-
милася у 30-х рр. зі створення Президентської 
бібліотеки Ф. Рузвельта. 

На сьогодні, у більшості країн із прези-
дентською формою правління існують спеці-
алізовані установи, які зберігають докумен-
тальні матеріали з діяльності президентів та 
функціонування інституту президентства. Ці 
установи виконують різні функції (меморі-
альна, архівна, науково-дослідна, просвітня 
та ін.), розташовані у складі бібліотек, музеїв, 
архівів або окремих інституціях.

Зважаючи на тривалий час функціону-
вання президентських документальних фон-
дів, дослідження їхньої діяльності, організації 
інфраструктури, компаративістський аналіз 
на сучасному етапі знаходиться на недостат-
ньому рівні.

Мета даної статті – розглянути на-
прями розвитку історіографії функціонування 
президентських бібліотек у країнах світу, її 
повноту, виявити прогалини й окреслити пер-
спективи досліджень.

Історіографія президентських бібліотек 
США, зважаючи на особливий та важливий 
статус цих установ у країні, нараховує не одну 
сотню праць: монографій, дисертаційних до-
сліджень, наукових статей і газетних публіка-
цій, але навіть, самі американські вчені вка-
зують на недостатній рівень теоретичного об-
ґрунтування їхньої діяльності та перспектив 
розвитку [22, 16], зокрема історіографічні пи-
тання не стали об’єктом окремого досліджен-
ня. Про відсутність історіографічних праць 
із питань створення та розвитку президент-
ських спеціалізованих бібліотечних та архів-
них фондів можна сказати й про інші країни, в 
яких функціонують подібні інституції. Проте, 
в рамках окремих досліджень питання історі-
ографії порушують вітчизняні (Л. Левченко, 

Я. Чепуренко, Н. Стрішенець, А. Кушерський 
та ін.) та зарубіжні фахівці (Є. Старостін, Т. Вол-
кова, Л. Кокран та ін.).

Праці американських дослідників з пи-
тань президентських бібліотек (ПБ) США 
можна розділити на кілька груп: публікації 
співробітників цих бібліотек і Національного 
архіву та Адміністрації документації США 
(National Archives and Records Administration, 
NARA); наукові розвідки фахівців, які, 
досліджуючи свою тематику, розкривали 
документальні фонди ПБ; науково-популярна 
література з популяризації фондів та підви-
щення зацікавленості у користувачів темати-
кою інституту президентства, сюди ж входять 
і науково-освітні матеріали, які продукуються 
бібліотеками. Необхідно відмітити, що пре-
зидентські бібліотеки розглядалися різними 
фахівцями в контексті: вивчення архівної, 
бібліотечної та музейної справи в США; взає-
мовідносин президентської влади з архівними 
інституціями у питаннях права власності на 
документи; прийняття нормативно-правових 
актів з цієї проблематики; розгляду бюджет-
ної політики щодо фінансування діяльності 
президентських бібліотек тощо.

Перша група американських фахівців у 
своїх роботах зосереджує свою увагу на по-
леміці з історії, організації президентських 
бібліотек, їхнього устрою та географічного 
поширення, переходу приватного права влас-
ності на документи до федеральної власності 
навіть на особисті документи. Фактично аме-
риканську історіографію розпочинає Р. Кон-
нор, Архівіст США, який у своїй статті «The 
Franklin D. Roosevelt Library» (1940) підтри-
мав ідею Ф. Рузвельта про переведення пре-
зидентської документації під федеральний 
контроль та про децентралізоване її зберіган-
ня в окремій інституції [10, 499.].

1973 р. Дж. О’Нілл, колишній директор 
Президентської бібліотеки Ф. Рузвельта, сфор-
мулював головні переваги створення окремих 
ПБ, які, попри деякі недоліки (обмеження до-
ступу та малий темп опрацювання документів 
співробітниками), доводять правильність са-
мої ідеї ПБ. За Дж. О’Ніллом, документальна 
спадщина президентів як єдиний консолідова-
ний ресурс опинялася в одному місці при мі-
німальних втратах; цей комплекс документів 
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ставав юридичною власністю уряду США з 
відкритим доступом для всіх дослідників на 
однакових умовах, і, нарешті, наявність му-
зейної експозиції стала необхідною умовою 
для популяризації ідеї президентства серед 
населення [10, 501].

Д. Вілсон, Архіваріус США, 1991 р. опу-
блікував історичний огляд розвитку системи 
президентських бібліотек, при цьому він ви-
ділив етапи становлення кожної установи: 
спочатку триває пошук місця та приміщення 
для бібліотеки, відбуваються домовленості з 
власниками земельних ділянок і побудова бу-
дівель; потім – формування архівних і біблі-
отечних фондів з одночасним забезпеченням 
відкритості для відвідування, і, нарешті, за-
вершення систематизації документів та роз-
криття їхнього змісту шляхом залучення су-
часних інформаційних технологій [22, 13].

Перспективні напрями розвитку ПБ роз-
глядала Ш. Фосетт, помічник Архівіста США 
з президентських бібліотек, приділивши го-
ловну увагу розвитку музейної та освітніх 
функцій у підвищенні історичної грамотності 
населення, проведення науково-популярних 
заходів у приміщеннях бібліотек. Зважаючи 
на час публікації, 2006 р., можна констатува-
ти, що на сьогодні президентські бібліотеки 
США реалізували більшість намічених пер-
спектив [23].

Питання відкритості архівних матеріалів 
та забезпечення доступу до президентських 
документів, історію суперечок навколо цієї 
проблеми розглядають співробітники НАРА 
Н. Сміт та Г. Штерн. Вони дійшли висновку, 
що в США обмеженість доступу до докумен-
тів є набагато меншою, ніж в інших країнах, 
як і термін їхнього розсекречення. При цьому 
наводиться приклад Президентської бібліоте-
ки Р. Рейгана, в якій з понад 6 млн сторінок 
документів менше сотні залишаються з обме-
женим доступом [33]. 

Один із перспективних напрямів фор-
мування документальної спадщини прези-
дентів – це «усна історія». І хоча матеріали 
«усної історії» залишаються додатковим дже-
релом для дослідників, але без них картина 
історичного процесу була б неповною, не вра-
ховувала думки сучасників подій, особливо 
якщо вони були висловлені не для ЗМІ, а для 

архівних установ. У США проблематику усної 
історії дослідила старший архіваріус Прези-
дентської бібліотеки та музею імені Ліндона 
Джонсона Р. Грінвелл, яка розглянула колекції 
з «усної історії» у всіх президентських бібліо-
теках США та можливості доступу до них для 
користувачів [25]. Після її праці у США вий-
шов друком путівник з «усної історії» з історії 
журналістики [31], який представив матеріа-
ли й із президентських бібліотек. На сьогодні, 
ця тематика залишається малодосліджуваною 
через проблеми доступу до записів «усної іс-
торії», їхньої розшифровки тощо.

Друга група дослідників, попри розкрит-
тя фондів та дослідження історичних доку-
ментів, також порушують багато питань щодо 
доступу до всіх документів. Приводом до 
цієї півсторічної дискусії став конфлікт між 
проф. Ф. Лоевенхеймом та Президентською 
бібліотекою Ф. Рузвельта щодо обмеження на 
публікацію документів зовнішньополітичної 
діяльності Ф. Рузвельта, результатом якого 
стали зміни в діяльності ПБ з розсекречення 
документів та публікації історичних докумен-
тів [10, 35-36, 501].

Видову класифікацію президентським бі-
бліотекам дав у своїй праці архівіст Ф. Блоуін 
(Francis Blouin). Він розділив їх на три типи: 1) 
«рання модель» (бібліотеки Ф. Рузвельта, Г. Тру-
мена, Г. Гувера, Д. Ейзенхауера) – побудовані у 
місці народження президентів, вони поступа-
ються фінансами, структурою, але більше уваги 
приділяють науково-дослідній роботі з зібран-
ня та популяризації документальної спадщини 
президентів; 2) «середня модель» (бібліотеки 
Л. Джонсона, Д. Форда, Д. Картера) – характе-
ризується домінуванням музейної функції та 
розташовані на території університетів, де  сво-
гу часу навчалися президенти; 3) «пізня модель» 
(бібліотеки Р. Ніксона, Д. Кеннеді, Р. Рейгана) – 
подібні до меморіальних пам’ятників, які про-
славляють своїх президентів [14, 126].

Т. Сміт, розглядаючи першу Президент-
ську бібліотеку Р. Хейса, процес її створення 
та відкриття, посилається на слова Президен-
та США Ф. Рузвельта, який використав досвід 
цієї установи для створення власної, про те, 
що президентська бібліотека стає «справж-
ньою золотою жилою для історичних дос-
ліджень» [34]. 
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М. Кумар розглядає в своїх працях диску-
сію навколо президентських бібліотек і дохо-
дить висновку, що попри недоліки: неповно-
та та нерівномірність історичних документів 
у кожній з бібліотек, обмеження в доступі та 
слабке представлення матеріалів «усної істо-
рії», президентські бібліотеки все ж пропо-
нують найбільш повний портрет президентів 
США та епоху їхнього правління [28].

Наприкінці 1990-х рр. завершила своє 
дисертаційне дослідження Л. Кокран  «The 
Presidential Library System: A Quiescent Policy 
Subsystem», у якій було ґрунтовно розглянуто 
систему президентських бібліотек як політич-
ну підсистему. На прикладі кількох бібліотек 
(Ф. Рузвельта, Дж. Форда, Р. Рейгана) вона до-
слідила інфраструктуру бібліотек, їхню вну-
трішню політику та взаємозв’язки із владою та 
суспільством. Під час дослідження вона взяла 
інтерв’ю в директорів десяти президентських 
бібліотек, співробітників НАРА, відповіді 
яких лягли в основу дисертаційного дослід-
ження. Розглянувши наукові розвідки щодо 
президентських бібліотек, Л. Кокран дійшла 
висновку про відсутність узагальнюючої тео-
ретичної праці, а всі дослідження концентру-
ються на прикладних проблемах законодав-
ства, бюджетної політики та права власності 
на історичні документи. Краще опрацьовані 
архівні питання, опис колекцій, проблеми збе-
реження та доступу. Наприклад, 1989 р. вийшло 
фундаментальне видання-путівник по архів-
них матеріалах інституту президентства, які 
зберігаються як у президентських бібліотеках, 
так і в інших установах (Бібліотека Конгресу, 
історичні товариства та ін.) [22, 15]. 

Частина дослідників звернула свою ува-
гу на просвітницьку функцію ПБ, їхню роль у 
вихованні патріотизму в молоді та формуван-
ня знання про історію США, їхні державні ін-
ститути. Наприклад, роль музейної складової 
ПБ в освітній сфері та залучення професійних 
істориків до вдосконалення музейних експо-
зицій із закликом творення реконструкції іс-
торичних процесів разом з архівістами та бібліо-
текарями висвітили дослідники Дж. Лентзер 
[29] та Г. Беннетт [21].

Освітню функцію президентських бібліо-
тек розкрили у своїх працях М-К. Хан, який 
розглянув та порівняв досвід президентських 

бібліотек США і Південної Кореї у створенні 
освітніх програм і залучення документальних 
ресурсів інституту президентства до вихован-
ня та навчання молоді [27], Л. Поттер, у свою 
чергу, описує конкретні навчальні програми 
кожної з президентської бібліотеки США для 
школярів, студентів, учителів, а також он-лайн 
ініціативи з підтримки зацікавленості молоді 
до власної історії [32].

Необхідно відмітити, що американський 
досвід президентських бібліотек став основою 
пошуку найбільш оптимальної форми збере-
ження документальної спадщини президентів 
в інших країнах. Наприклад, ще 1991 р. Ч. Лі, 
дослідивши історію створення й особливості 
організації президентських бібліотек США, 
рекомендував створення подібної інституції 
на Тайвані в структурі Національного архіву 
[30]. Лише через 20 років ця ідея була втілена 
в життя, але й не зовсім у початковому вигля-
ді. Наприклад, у серпні 2014 р. був відкритий 
Меморіал президентської бібліотеки та музею 
Цзян Цзін-го, шостого президента Республіки 
Китай (Тайвань) [26], який багато зробив для 
демократичного розвитку країни.

Із розвитком інституту президентства в 
нових незалежних державах на території ко-
лишнього СРСР відбувалось і становлення ор-
ганізації збереження документальних ресурсів 
та інформаційно-бібліографічного й аналітич-
ного забезпечення інституту президентства. У 
багатьох країнах були створені (часто на базі 
урядових бібліотек) президентські бібліотеки, 
музеї або окремі колекції, які займалися суто 
президентською проблематикою. На початко-
вому етапі, дослідники та фахівці цих установ 
займалися вивченням зарубіжного досвіду, 
пошуком оптимальної моделі своєї діяль-
ності та формування бібліотечних ресурсів 
із визначених напрямів. Пізніше вони стали 
розкривати власні фонди, ділитися досвідом 
процесу інформатизації та введенням у сус-
пільний та науковий обіг власної бібліотечно-
інформаційної продукції.

Президентські бібліотеки США стали 
об’єктом дослідження ще радянських учених 
при формуванні напряму в науці як зарубіжне 
архівознавство, але це були, в основному, до-
відкові матеріали про наявність інфраструк-
тури президентської бібліотечної мережі та 
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склад документів. Зокрема, В. Орлов не лише 
розглянув історію створення та склад доку-
ментів перших бібліотек, особових фондів 
президентів США в інших бібліотеках, а й 
звернув увагу на новий (як на 1970-і рр.) на-
прям у формуванні документальних ресурсів 
як «усна історія» [11]. Є. Старостін висвітив 
дискусію щодо перспектив розвитку прези-
дентських бібліотек як організації спеціалі-
зованих фондів з децентралізованою структу-
рою зберігання [13]. В Російській Федерації 
ці дослідження продовжив В. Гарбузов, який 
відвідав три президентські бібліотеки Г. Гу-
вера, Д. Картера, Р. Рейгана, дослідив історію 
їхнього створення, склад документів і дійшов 
висновку про раціональну організацію збере-
ження документальної спадщини президент-
ства [5]. Т. Волкова (Кабочкіна) звернулася до 
теми президентських бібліотек у рамках дисер-
таційного дослідження з історії федерально-
го архівної системи США, але вона більше 
уваги приділила саме нормативно-правовому 
забезпеченню діяльності ПБ [3]. Проводячи 
дослідження з зарубіжного архівознавства з 
нового погляду, звільненого від ідеологічних 
нашарувань, Е. Старостін присвятив досвіду 
президентських бібліотек цілий розділ сво-
єї монографії «Зарубежное архивоведение: 
проблемы истории, теории и методологии», 
в якій президентські бібліотеки виступили як 
американський досвід формування та збере-
ження документальних матеріалів інституту 
президентства і специфічна архівна традиція 
взаємовідносин приватної та державної влас-
ності на документи, що становлять історичну 
й державну цінність. Він обґрунтовує думку, 
що поява системи президентських бібліотек 
у США відбулася завдяки зміцненню прези-
дентської вертикалі влади у 30-х рр. ХХ ст., 
і її життєдайність залежить від розвитку цієї 
інституції, також наголошує, що американ-
ська система президентських бібліотек не під-
ходить для російських реалій, окрім деяких її 
елементів [14, 127].

Дослідження американського досвіду збе-
реження президентської спадщини були вико-
ристані фахівцями при організації бібліотечно-
інформаційного забезпечення діяльності пре-
зидента в Російській Федерації. Наприклад, 
особливості функціонування та формування 

інформаційних ресурсів у Бібліотеці Адміні-
страції Президента РФ були висвітлені у пра-
цях її директора В. Зайцева [7]. Крім зазначеної 
установи, в Росії функціонують кілька інфор-
маційних центрів зі збереження документаль-
ної спадщини інституту президентства, зокре-
ма Президентський центр Б.М. Єльцина (від-
критий 2013 р.). Активну діяльність проводить 
і  Президентська бібліотека імені Б.М. Єльци-
на, яка, однак, виконує функції національної 
електронної бібліотеки Росії, що значне ширше 
від специфіки президентських бібліотек, тому 
питання історіографії діяльності цієї установи 
не розглядаються у даній статті. 

З українських дослідників найбільше 
уваги історіографічним питанням та специ-
фічній організації президентських бібліотек 
як архівних установ приділила дослідниця 
архівної системи США Л. Левченко. Головна 
увага її дослідження була зосереджена на ар-
хівній складовій президентських бібліотек, її 
специфіці, а також на місці цих установ в ар-
хівній системі США та Національному архіві 
та Управлінні документації [10].

Вітчизняні українські дослідники зверта-
лися до проблематики президентських бібліо-
тек США також у рамках вивчення зарубіжного 
досвіду для вдосконалення діяльності існуючої 
в Україні спеціалізованої бібліотечно-архівно-
музейної колекції – Фонд Президентів України 
(ФПУ), який функціонує при Національній бі-
бліотеці України імені В.І. Вернадського. На-
приклад, перша завідуюча ФПУ Я. Чепуренко у 
своїх працях розглянула юридичне забезпечення 
діяльності президентських бібліотек у США та 
принципи формування документальних фондів 
[18]. Н. Стрішенець розглянула інфраструктуру 
й історію створення цих установ, намагалася 
розібратися в появі дефініції «президентська бі-
бліотека», адже за її словами, це не зовсім біблі-
отека, але й не просто архів-музей [15]. 

Формування та забезпечення доступу до 
мережевих ресурсів президентських бібліотек 
США, вплив сучасних інформаційних тех-
нологій на діяльність бібліотек розглянули 
співробітники ФПУ Л. Галаган [4] та А. Ку-
шерський. Останній у рамках своєї науково-
дослідної роботи розглянув досвід представ-
лення документальних ресурсів інституту 
президентства на порталі Президентської 



25Президентські бібліотеки... 

бібліотеки Ф. Рузвельта [9]. Формування 
іміджу інституту президентства в США, влив 
на суспільну думку щодо відношення до орга-
нів вищої державної влади та роль президент-
ських бібліотек у цьому процесі розглянула 
С. Польовик [12]. Компаративістський аналіз 
авторських праць президентів здійснив В. Удо-
вик, висвітливши специфіку надання доступу 
до повних текстів, звинувачення в плагіаті та 
популярність даних текстів серед фахівців. 
Крім того, у його працях відображена євро-
пейська традиція збереження документальної 
спадщини президентства, її особливість та 
перспективи [17].

Крім вивчення зарубіжного досвіду, зазна-
чені фахівці приділили увагу й розвитку, основ-
ним напрямам діяльності та перспективам 
Фонду Президентів України (ФПУ) Національ-
ної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 
Наприклад, розкрита інформаційно-аналітична 
діяльність ФПУ, формування електронних ре-
сурсів, зокрема мультимедійних та ін. [4, 17].

Свою специфіку інформаційно-аналі-
тичної діяльності, процесу інформатизації та 
інноваційні електронні проекти у своїх працях 
представили співробітники Президентської 
бібліотеки Азербайджанської Республіки. 
Головний акцент праць директора Бібліотеки 
М. Ахмедова [2], заступника директора Д. Та-
либзаде [16], заввідділу З. Ісмайлова [8] та ін. 
зосереджений на актуальності розвитку елек-
тронної бібліотеки, формуванні електронних 
бібліографічних і повнотекстових ресурсів 
з проблематики державотворення, інституту 
президентства, права та історії країни, надан-
ня дистантного доступу до них. З. Ізмайлов 
також аналізує діяльність президентської 
бібліотеки в контексті «інформаційної безпе-
ки» та доходить висновку, що саме бібліотеки 
виступають гарантом надійності, повноти та 
якості інформації. Користувачі бібліотечних 
ресурсів потребують, головним чином, до-
ступ до якісного повноцінного інформаційно-
го продукту [8]. Новий інноваційний проект 
з екологічної інформації, створений 2010 р. 
на базі електронної бібліотеки цієї установи, 
описала дослідниця корпоративних бібліотеч-
них зв’язків І. Алієва [1].

Діяльність Президентської бібліотеки 
Республіки Білорусь стала об’єктом дослід-

ження її співробітників та керівників. У своїх 
виступах на міжнародних конференціях та в 
наукових працях С. Юдо та І. Юрик висві-
тили білоруський досвід (на прикладі прези-
дентської бібліотеки) інформатизації та впро-
вадження новітніх інформаційних технологій, 
зокрема розвиток системи віддаленого пошуку, 
замовлення, електронної доставки документа, 
віртуальної довідково-бібліографічної служби 
та ін. Один із цікавих проектів цієї установи – 
це інноваційний проект зі створення  електрон-
ного банку  даних  джерел  конституційного  
права Х-ХХI ст., який складається з усіх кон-
ституційних актів, що діяли на етнічних зем-
лях Білорусі, а також ратифіковані міжнародно-
правові акти та нормативно-правові ресурси 
вищих органів державної влади і місцевого 
самоуправління [19, 20]. Завідувач відділу рід-
кісної книги Н. Герасимов у контексті розгляду 
розвитку білоруської культури та державності 
розкрив рукописні та книжкові колекції прези-
дентської бібліотеки, зокрема роль діаспори у 
становленні білоруської культури [6]. 

Отже, історіографія президентських біблі-
отек відзначається великою кількістю наукових 
праць фахівців з різних галузей знань: історії, 
права, архівознавства та документознавства, 
бібліотечної справи тощо. Але, на сьогодні, 
ґрунтовно досліджені історія створення, інф-
раструктура та зміст документальних фондів 
президентських бібліотек США, як засновників 
традиції окремого збереження президентських 
матеріалів. Проте, на жаль, досі продовжується 
полеміка з приводу перспектив цих закладів, не 
вирішеними залишаються питання доступу до 
документів через інтернет, скорочується фінан-
сування на важливі напрями їхньої діяльності, 
зокрема проектів «усної історії». В інших кра-
їнах, хоч і вивчали американський досвід, але 
створили власні заклади з акцентом на сьогоден-
ня, тобто формування документальної спадщи-
ни інституту президентства для інформаційно-
бібліотечного обслуговування сучасних служб 
президентів. Праці сучасних фахівців зосеред-
жені на впровадженні новітніх інформаційних 
технологій у практику президентських бібліотек 
для ефективнішого розкриття їхніх докумен-
тальних фондів та підвищення зацікавленості 
населення до власної історії та вивчення вищих 
органів державної влади.
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Активний розвиток кооперації бібліотек 
в останні десятиліття дозволив підвищити 
ефективність їхньої діяльності та покращити 
обслуговування населення. Сучасні напрямки 
співробітництва включають створення біблі-
отечних мереж і консорціумів та організацію 
бібліотечного партнерства з метою взаємного 
використання ресурсів, колективного надання 
послуг, підвищення кваліфікації бібліотечних 

кадрів тощо. Так звані бібліотеки спільного 
використання або інтегровані бібліотеки, що 
набувають усе більшого поширення в різних 
країнах світу, трактуються багатьма фахів-
цями як вища форма кооперації, яка сприяє 
ефективним результатам діяльності. 

Проблема об’єднання сільських та шкіль-
них бібліотек в Україні не є новою. 2002 р. у 
Ровенській та Волинській обл. з метою удо-
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сконалення системи інформаційного забез-
печення населення, раціонального викорис-
тання бюджетних коштів експериментально 
на три роки відбулося об’єднання публічних 
і шкільних бібліотек у сільській місцевості в 
централізовані бібліотечні системи з підпо-
рядкуванням їх відділам культури райдержад-
міністрацій. Результати даного експерименту 
охарактеризувала Українська бібліотечна асо-
ціація [8], а також такі автори, як М. Вербець 
[4], С. Ступницька [7] та ін. У СНД можливос-
ті об’єднання шкільних та сільських бібліотек 
аналізують, зокрема, М.В. Береславська [3], 
Ю.П. Мелентьева [6]. Особливості існування 
об’єднаних бібліотек в США вивчає Н.Ю. Зо-
лотова [5]. Подібні дослідження в країнах Єв-
ропи здійснено авторами: І. Леончук [15] – у 
Польщі, М. Крамер [12] – у Німеччині, Т. Ной-
вак [13] – у Норвегії та ін.

Мета даної статті – проаналізувати 
основні концепції інтегрованої сільської бі-
бліотеки в зарубіжних країнах (Польща, Біло-
русь, Німеччина, США та ін.), а також можли-
вості її реалізації в Україні.

В основу концепції інтегрованої бібліо-
теки лягла тенденція злиття громадських і на-
укових бібліотек в інформаційному суспіль-
стві, а також досвід інтегрованих бібліотек 
Північних країн і США. Інтегрована бібліо-
тека розуміється як нова форма співпраці між 
публічною та спеціальною бібліотеками [6].

У зарубіжній практиці, поряд з поняттям 
інтегрована бібліотека, використовується 
термін бібліотека спільного використання, 
сформульований австралійським бібліоте-
кознавцем Аланом Банді, який розуміється як 
бібліотека, де «два або більше індивідуальних 
постачальників бібліотечних послуг (найчас-
тіше шкільна і публічна бібліотеки) обслуго-
вують свій контингент читачів в одній будівлі 
згідно з договором, що регламентує взаємо-
відносини між ними» [11].

Основний принцип такої моделі біблі-
отеки – співпраця двох юридично та фінан-
сово незалежних бібліотек, що виражається 
у професійній координації, об’єднанні та ра-
ціональному використанні інформаційних і 
кадрових ресурсів, обопільному розширенні 
пропонованих послуг. Мета співпраці – надан-
ня однаково якісних послуг усім відвідувачам, 

включаючи людей з особливими потребами, а 
також можливість навчання протягом усього 
життя для всіх охочих. Ступінь інтеграції ва-
ріюється в кожному конкретному випадку, ви-
ходячи з особливостей розвитку бібліотечної 
справи в країні та регіоні [16].

Найбільш розвиненою й оптимальною 
моделлю інтеграції бібліотечного обслугову-
вання є інтегрована бібліотека, об’єднана зі 
шкільною на базі сільської бібліотеки. 

Слід зазначити, що в англомовній профе-
сійній пресі немає загальноприйнятого визна-
чення даного явища. Найчастіше трапляються 
такі терміни: бібліотека спільного (або подвій-
ного) використання (joint-use/dual use library), 
общинна бібліотека (community library), іно-
ді – комбінована (combined), кооперована 
(cooperative), об’єднана (shared) або спільна 
(collaborative). Рідше говорять про суміщені 
(co-located) або спільно керовані (co-managed) 
бібліотеки. Ці терміни можуть вживатися як 
взаємозамінні або з деякими смисловими від-
мінностями [5]. 

Так звані «бібліотеки спільного викорис-
тання» (тут і далі – БСВ) поділяються на види, 
які включають публічні бібліотеки в навчаль-
них закладах різного рівня, бібліотеки двох 
або більше освітніх установ, об’єднання за 
участі дослідних, урядових і навіть комерцій-
них організацій та ін.

Найбільш поширеним різновидом БСВ 
є публічна бібліотека, що об’єднана зі шкіль-
ною. Шкільні/публічні бібліотеки функціо-
нують у сільських районах США, Канади, 
Великої Британії, Австралії – там, де жодна 
з організацій-засновників не здатна самотуж-
ки фінансувати добре обладнану бібліотеку з 
просторим будинком, якісним фондом і кваліфі-
кованим персоналом. Наприклад, з 1970-х рр., 
зіткнувшись із дефіцитом коштів у бюджеті 
штату, влада Південної Австралії вирішила 
проблему організації бібліотечного обслу-
говування сільського населення за рахунок 
створення публічних бібліотек у державних 
школах. У ці ж роки в Англії звучали заклики 
надати населенню можливість користуватися 
матеріально-технічною базою шкіл. В останні 
кілька років там вводиться поняття «розшире-
ної школи», яка в позаурочний час пропонує 
місцевим жителям різноманітні послуги, за-
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сновані на використанні приміщень та облад-
нання. У багатьох ініціативах уряду Великої 
Британії підкреслюється важливість співпраці 
установ державного сектора з метою економії 
ресурсів. Імовірно, тому кількість БСВ у цій 
країні з 2000 р. значно зросла. Підвищення 
інтересу до таких бібліотек у США (шт. Фло-
рида) в 1990-х рр. було частково пов’язане з 
концепцією «універсальної школи», активним 
прихильником якої був губернатор штату, що 
виступав за зосередження соціально значимих 
служб на території школи [6, 16]. За даними 
2003 р., у межах БСВ працюють 40% публіч-
них бібліотек Швеції, 9% – в Австралії (у шта-
ті Південна Австралія – 40%), 8% – у Канаді 
та 2% – у США [5].

Менш поширеною моделлю інтегрованої 
бібліотеки, що зараз трапляється все частіше, є 
публічна бібліотека в коледжі або університеті. 
У 1980-х рр. у США виникають партнерства 
публічних бібліотек із коледжами та професій-
ними училищами. Університетські бібліотеки, 
що відіграють роль міських публічних, поши-
рені в Німеччині. Починаючи з 1990-х рр. по-
дібні бібліотеки були відкриті у Великій Бри-
танії, Австралії, Швеції, Фінляндії, Латвії та 
США. На даний час існує велике різноманіття 
БСВ за розмірами та структурною складніс-
тю – від дуже маленької сільської публічної 
бібліотеки, що розміщена в початковій школі 
й обслуговує 200 осіб, до восьмиповерхової 
бібліотеки ім. Мартіна Лютера Кінга в калі-
форнійському місті Сан-Хосе (США) [16].

Не зважаючи на досить тривалу історію 
розвитку бібліотек, дана концепція все ще 
розглядається американськими фахівцями як 
новаторська – не тільки тому, що кожна така 
бібліотека унікальна та створюється як ре-
акція на конкретну ситуацію, але й тому, що 
вона продовжує еволюціонувати, охоплюючи 
бібліотеки різних країн, типів і розмірів. 

Особливістю створення БСВ «типу 
шкільні/публічні бібліотеки» є той факт, що 
за статистикою, 30% читачів публічних біблі-
отек у всьому світі також є читачами бібліотек 
навчальних закладів. Крім загальних завдань, 
шкільні та публічні бібліотеки мають схожі 
завдання в освітній сфері, що може служити 
передумовою об’єднання, навіть якщо їхні 
конкретні підходи та методи роботи відрізня-

ються. Освітня роль публічних бібліотек, що 
задовольняють також інформаційні, культурні 
та дозвіллєві потреби громадян, існувала за-
вжди, а останнім часом спостерігається тен-
денція до її зростання. В американських бі-
бліотеках діють центри допомоги школярам у 
виконанні домашнього завдання. В умовах по-
всюдної комп’ютеризації публічні бібліотеки, 
разом зі школами, середніми спеціальними та 
вищими навчальними закладами, вирішують 
завдання навчання населення комп’ютерної 
та інформаційної грамотності. Різниця в тому, 
що шкільні бібліотеки є частиною навчально-
го закладу та покликані сприяти навчально-
педагогічному процесу, а публічні – забезпечу-
ють освітні потреби користувача як індивіда, з 
малолітнього до похилого віку. В перших ак-
цент робиться на керівництво та групові занят-
тя, а для других важливі незалежність, само-
стійна робота і можливість усамітнитися [5].

В американській фаховій літературі роз-
глядаються різні варіанти партнерств для пу-
блічної бібліотеки. Об’єднання зі шкільною 
бібліотекою включає кілька підтипів: з бібліо-
текою початкової школи (1-6 класи), молодшої 
середньої школи (7-9 класи) та старшої серед-
ньої школи (10-12 класи). У населених пунк-
тах із кількістю жителів менше 5 тис. школи 
всіх трьох ступенів часто займають одну бу-
дівлю та обслуговуються однією бібліотекою 
[5]. Є приклади створення бібліотек за участі 
трьох партнерів: публічної сільської, шкільної 
та спеціальної бібліотек, наприклад, як у від-
даленому поселенні Верді на кордоні штатів 
Невада і Каліфорнія [11].

У Республіці Білорусь розробку інтегро-
ваної сільської бібліотеки розпочали 2009 р. 
у зв’язку з реалізацією Державної програми 
відродження та розвитку села. Центральна 
бібліотека отримала соціальне замовлення на 
розробку проекту «Інтегрована бібліотека». 
Типи і види бібліотек стійкі лише відносно, 
розмежувальні лінії між ними досить рухливі. 
Відзначається процес стирання межі між пу-
блічними та спеціальними бібліотеками, між 
науковими, навчальними і виробничими; є 
бібліотеки, які не можуть бути безапеляційно 
віднесені до будь-якого типу або виду. Пояс-
нити це можна не лише позабібліотечними ін-
теграційними процесами, але й інтенсифікаці-
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єю міжсистемних зв’язків бібліотек з іншими 
установами культури та освіти. Таким чином 
відбувається інтеграція функцій бібліотек різ-
них типів і видів [8].

Сільські та шкільні бібліотеки об’єднує 
те, що вони працюють із дітьми. Різниця в тому, 
що у сільських бібліотеках, поряд зі школяра-
ми, обслуговуються дорослі читачі, а основний 
контингент шкільних бібліотек – учні.

Під час проведення підготовчого етапу 
інтеграції було зроблено серйозний аналіз ро-
боти сільських бібліотек, вивчено кількісні 
показники роботи шкільних бібліотек, про-
аналізовано проблеми, а також позитивні тен-
денції розвитку бібліотечного обслуговування 
населення в регіоні, використано підсумки 
локальних соціологічних досліджень і опиту-
вань жителів з проблем бібліотечного обслу-
говування різних категорій читачів, проведе-
них за останні п’ять років. У результаті було 
вирішено, що найбільш реальною формою ін-
теграції видається створення моделі «інтегро-
ваної бібліотеки» на селі, що функціонує як 
традиційна бібліотека, яка надає всім користу-
вачам інформацію на чотирьох видах носіїв: 
паперовому, магнітному (аудіо- та відеокасе-
ти), цифровому (електронні носії, CD-диски) і 
телекомунікаційному (інтернет) [1, 8].

Так виник проект, мета якого – інтегрова-
на бібліотека з наданням однаково якісних по-
слуг усім відвідувачам, а також можливість нав-
чання протягом усього життя для всіх охочих.

Прикладом реалізації проекту можуть 
служити публічні бібліотеки Борисівського 
району Республіки Білорусь, бібліотечний 
простір якого включає 44 бібліотеки, серед 
яких 34 сільських бібліотеки, з них – 7 інтегро-
вані зі шкільними бібліотеками. Результатами 
такої інтеграції стали: активна автоматизація 
бібліотек (комп’ютери, підключення до інтер-
нету, єдиний електронний каталог, послуги 
електронного читального залу, електронної 
доставки документів (ЕДД) та ін.); збільшен-
ня охоплення населення бібліотечним обслу-
говуванням від 22 до 44%, близько 37% корис-
тувачів становлять учні та викладачі місцевих 
шкіл; збільшення кількості відвідувань дітей 
удвічі тощо. Реалізація даного проекту дає по-
зитивні результати і проект буде продовжува-
тися. До нього треба підходити індивідуально 

і, за можливості, розташовувати інтегровану 
бібліотеку необхідно в школі, оскільки це 
сприяє навчальному процесу [1].

У багатьох невеликих районах і містах 
Норвегії працюють бібліотеки, які поєдну-
ють виконання функцій шкільної та публіч-
ної бібліотек, що обслуговують як школярів, 
так і місцевих жителів. Шкільні бібліотеки є 
невід’ємною й обов’язковою частиною кож-
ної початкової школи в Норвегії. Фонди цих 
бібліотек служать пізнавально-розважальним 
цілям і формуються згідно з педагогічними 
вимогами до навчального процесу [13]. 

Для ефективного бібліотечно-інформа-
ційного обслуговування працівників сільського 
господарства в Концепції бібліотечної справи 
Чехії визнано необхідним: організувати і на-
лагодити дієве міжбібліотечне співробітництво 
під час пошуку та використання інформацій-
них ресурсів; забезпечити більшу доступність 
бібліотечних фондів та їхнє розподілене комп-
лектування; поліпшити методичне керівництво 
діяльністю бібліотек, їхню кооперацію та коор-
динацію роботи; забезпечити подальший роз-
виток бібліотечно-інформаційного обслугову-
вання усіх груп користувачів [14].

Розвиток інтегрованих сільських бібліо-
тек супроводжується активною комп’ютери-
зацією їхньої діяльності, що особливо вираз-
но проявляється в роботі бібліотек Польщі, де 
була ухвалена концепція культурного та еконо-
мічного розвитку сільських регіонів під назвою 
«Оновлення села», і базується на ініціативності 
та заповзятливості громадян. Але будь-яка еко-
номічна діяльність немислима без оперативної 
та повної інформації. У провідних країнах світу, 
наприклад у США, бібліотека сприймається як 
місце, де можна дізнатися «усе про все». Про-
те, в Польщі робота в даному напрямку знахо-
диться ще на самому початку. На жаль, далеко 
не всі сільські публічні бібліотеки мають доступ 
до мережі Інтернет (лише 5% сільських жителів 
регулярно користуються інтернетом) [3, 15].

Останніми роками почалася реалізація 
великомасштабних програм комп’ютеризації 
сільських бібліотек та навчання інформацій-
ної грамотності як користувачів, так і самих 
сільських бібліотекарів. Прикладом може слу-
жити розпочата 2009 р. п’ятирічна Програма 
розвитку бібліотек, основна мета якої – підви-
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щення ролі сільських бібліотек як інформацій-
них і культурно-громадських центрів на селі. 
Вона здійснюється Польсько-американським 
фондом свободи (партнером Фонду Білла і 
Мелінди Гейтс) у співпраці з Міністерством 
культури та національної спадщини Польщі, 
яке одночасно втілюватиме в життя держав-
ну програму «Бібліотека+». Обидві програ-
ми мають подібні цілі, і тому планується, що 
вони будуть взаємно доповнювати одна одну. 
Протягом виконання Програми розвитку бі-
бліотек у 2009-2013 рр. більшість сільських 
бібліотек Польщі отримали набір сучасного 
технічного обладнання, в який входять персо-
нальні комп’ютери, ноутбук, мультимедійний 
проектор, сканер, друкувальний пристрій, 
факс, ксерокс і цифровий фотоапарат, а також 
відповідне програмне забезпечення [3]. «Бі-
бліотека+» – це загальнонаціональна програ-
ма, яка фінансується з державного бюджету 
Польщі, що охоплює всі сільські бібліотеки, 
а також бібліотеки в містах, чисельність насе-
лення яких не перевищує 15 тис. осіб. На до-
даток до загальних завдань ця програма ста-
вить перед собою ще одне – створення єдиної 
комп’ютерної мережі «Мак+», яка забезпечить 
читачам віддалений доступ до електронних 
каталогів і можливість замовлення видань, 
що знаходяться в будь-якій бібліотеці мережі. 
Процесу комп’ютеризації села та залучення 
його мешканців у єдиний інформаційний про-
стір значним чином сприяє навчання старшо-
класників роботи з комп’ютерними технологі-
ями та інформаційної грамотності [3].

Розглянута вище програма для поль-
ських бібліотек має багато спільних рис з про-
грамою «Бібліоміст» для українських бібліо-
тек, що останніми роками приділяє особливу 
увагу комп’ютеризації сільських бібліотек та 
навчанню бібліотекарів комп’ютерної грамот-
ності й основам роботи в мережі Інтернет.

У бібліотеках Німеччини також великого 
поширення одержали напрямки і види робо-
ти, пов’язані з використанням мультимедійних 
продуктів та електронних інформаційних тех-
нологій, серед яких: формування електронного 
фонду бібліотеки, надання читачам електрон-
них книг у ролі альтернативного або додатко-
вого джерела інформації; використання веб-
сайту бібліотеки в інтернеті для забезпечення 

віддаленого доступу до її інформаційних ре-
сурсів, для залучення до бібліотеки читачів; 
підвищення інформаційної грамотності чита-
чів шляхом навчання їх роботі з електронними 
інформаційними технологіями й мультимедій-
ними документами, що дозволяє максимально 
використовувати ресурси бібліотеки для най-
більш повного задоволення читацьких потреб, 
а також збільшити відвідуваність бібліотеки, 
залучаючи користувачів, зацікавлених в отри-
манні нових знань [2].

Від початку 2000 р. спостерігається зни-
ження відвідування бібліотек, у той час як 
кількість віддалених користувачів, зареєстро-
ваних на сайтах бібліотек, неухильно зростає. 
Така тенденція характерна як для більшості 
європейських країн і США, так і для України. 
Однією з причин фахівці називають появу но-
вого виду читачів (в основному це студенти, 
викладачі), які надають перевагу відвідуван-
ню бібліотек, роботі з традиційними джерела-
ми інформації та, звісно, пошуку в віртуально-
му середовищі Інтернет. Багато з них активно 
користуються електронними ресурсами, до-
ступ до яких можна отримати з персонального 
комп’ютера. 

За результатами дослідження Україн-
ської бібліотечної асоціації щодо розвитку 
бібліотечної мережі (2011-2013 рр.) відзнача-
ється, що сучасні бібліотеки України є «важ-
ливим базовим елементом культурної, освіт-
ньої, інформаційної інфраструктури країни, 
інструментом формування державної політи-
ки, спрямованої на максимальне задоволення 
потреб громадян, формування інформаційної 
культури суспільства, патріотичного та право-
вого виховання, стійкого інтересу до читання, 
розвитку мовної культури, національної істо-
рії та культури». Водночас зазначається, що 
«бібліотечна мережа потребує низки комплек-
сних системних організаційних, структурних 
і технологічних змін згідно з сучасними за-
гальносвітовими тенденціями» [10].

Отже, на основі аналізу зарубіжних мо-
делей сучасної сільської бібліотеки, може-
мо констатувати, що найбільш розвиненою в 
міжнародному інформаційному просторі та 
придатною для українського бібліотечного 
співтовариства є модель інтегрованої сіль-
ської бібліотеки, яка має органічно об’єднати 
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у собі публічну та шкільну бібліотеки, а та-
кож інтернет-центр на базі сільської бібліоте-
ки. Концепція такої моделі бібліотеки надасть 
можливість реалізувати стратегічні орієнтири 

розвитку бібліотечної мережі в Україні та за-
лучити бібліотечні інновації зарубіжних 
бібліотек та інформаційних інтернет-центрів. 

Інтегрована сільська бібліотека:...
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Методологія та методи дослідження...
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Ю.І. Горбань

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ 
КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ

У статті висвітлені питання методології та методів дослідження зберігання книжкових 
пам’яток у бібліотеках України, зокрема таких як системний, діяльнісний, аксіологічний, 
соціокультурний, інформаційний, екологічний, когнітивний тощо.
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Досягнення мети та завдань дослідження 
стану зберігання книжкових пам’яток великою 
мірою залежить від чіткого визначення методо-
логічних засад і вибору методів дослідження. 
Вітчизняна наукова традиція розглядає методо-
логію як учення про систему наукових методів 
пізнання чи як систему наукових принципів, на 
основі яких ґрунтується дослідження.

Найчастіше методологія тлумачиться як 
теорія методів дослідження, створення кон-
цепції, як система знань про теорію науки або 
систему методів дослідження. Найбільш зна-
чимим є визначення поняття методологія, ви-
кладене у підручнику В. Шейка та Н. Кушна-
ренко. Методологія тлумачиться як «концеп-
туальний виклад мети, змісту, методів дослі-

дження, які забезпечують отримання макси-
мально об’єктивної, точної, систематизованої 
інформації про процеси та явища» [6, 56]. 

Теоретичне осмислення питань зберіган-
ня книжкових пам’яток у бібліотеках потребує 
визначення методологічної бази дослідження. 
Методологічне підґрунтя концептуального 
й цілісного сприйняття процесів зберігання 
книжкових пам’яток представлене і обґрун-
товане такими вітчизняними дослідниками, 
як І. Бондаренко, В. Вергунов, Г. Ковальчук, 
Н. Кушнаренко та ін. 

Необхідною умовою вивчення спе-
цифіки зберігання книжкових пам’яток є ви-
користання відповідних методів досліджен-
ня. Серед них слід назвати загальнонаукові 
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підходи й методи: системний, діяльнісний 
та аксіологічний підходи, аналіз і синтез, 
термінологічний аналіз, когнітивний метод, 
порівняння, абстрагування та ідеалізація, ін-
дукція та дедукція, моделювання.

Для дослідження чинників, що впли-
вають на зберігання книжкових пам’яток та 
встановлення пріоритетів, особливого зна-
чення набули такі загальнонаукові та соціо-
логічні методи, як спостереження, узагаль-
нення, формалізація.

Серед спеціальних методів можна ви-
значити такі:

– метод аналізу опублікованих і неопу-
блікованих документів використовується на 
першому етапі дослідження для вивчення 
питань зберігання книжкових пам’яток;

– системний підхід комплексно досліджує 
систему зберігання книжкових пам’яток, до-
зволяє усвідомити взаємопов’язаність та вза-
ємообумовленість чинників, що впливають на 
збереження документів, допомагає встановити 
зовнішні зв’язки з навколишнім середовищем, 
з трансформаційними процесами, що відбува-
ються у сучасному суспільстві; 

– діяльнісний підхід розглядає зберігання 
книжкових пам’яток як особливий вид бібліо-
течної справи, яка розвивається паралельно із 
процесами комплектування, технічної оброб-
ки, обліку, користування, тобто має наскріз-
ний характер, охоплюючи процеси фондо-
формування та фондовикористання;

Діяльнісний підхід є важливим загально-
науковим підходом як системоутворюючий фак-
тор діяльності. Його засновником вважається 
М. Каган. Основою діяльнісного підходу як ме-
тодологічного принципу є категорія предметної 
діяльності людини (групи людей, соціуму в ціло-
му). Застосування діяльнісного підходу дозволяє 
розглядати діяльність бібліотекарів у питаннях 
збереження книжкових пам’яток як динамічну 
систему взаємодії їх із зовнішнім середовищем 
та як специфічну професійну, навчальну та ін. 
форми активності фахівців, в яких вони свідо-
мо реалізують поставлені цілі, що формуються 
внаслідок виникнення певних потреб. 

Плідним застосуванням є аксіологічний 
підхід, який став філософським підґрунтям 
твердження, що книжкові пам’ятки України є 
цінністю не тільки матеріальної культури, а і 

духовної. Вони становлять важливу складову 
духовної культури українського народу, яка, в 
свою чергу, є складовою духовної скарбниці 
людства, духовності українського суспільства. 

Будь-який соціальний інститут, у т.ч. ін-
формаційний, спирається на цінності загаль-
ного порядку, створює професійні цінності. 
Останні відбивають важливість професії. Зна-
чущим об’єктом бібліотечної діяльності упро-
довж тисячоліть була й залишається книжка. 
Цінностями для бібліотечних працівників є й 
інші документи, що зберігаються в їхніх фон-
дах. Фонди й колек ції, які вони створюють 
та зберігають, є професійною цінністю. Для 
фахівців з бібліотечної справи професійними 
цінностями стають вміння та навички збере-
ження документів.

Застосування аксіологічного підходу у до-
слідженні сприяє актуалізації процесів зберіган-
ня книжкових пам’яток. Залучення основних 
принципів теорії цінності у практику зберігання 
книжкової пам’ятки дає можливість в умовах ін-
форматизації та гуманізації суспільства з розпо-
всюдженням новітніх інформаційних носіїв ре-
алізувати зберігання раритетних оригіналів до-
кументальних українських текстів, розглядаючи 
цей процес як пріоритетний напрям розвитку 
української духовної культури. Аксіологічний 
підхід уможливлює диференціацію друкованих і 
електронних документів як об’єктів короткотри-
валого, довготривалого і постійного (вічного) 
зберігання з позиції категорії духовної та матері-
альної цінності. Зберігання книжкової пам’ятки 
є процесом, рівнозначним процесові ретельного 
формування бібліотечних фондів. Будучи склад-
ним технологічним циклом, він передбачає: ура-
хування певних режимів збереження книжкових 
пам’яток, правильність проведення документ-
ного обліку, дотримання специфіки зберігання 
документів у процесі їхнього фондоутворення 
й фондовикористання, а також створення стра-
хових фондів за допомогою технологій мікро-
фільмування, оцифрування, репрографування 
тощо. [1].

У дослідженні проблеми зберігання книж-
кових пам’яток у бібліотеках України активно 
застосовувався соціокультурний підхід. Соціо-
культурний напрям зародився у 30-х рр. XX ст., 
одержав розвиток у концепції «реконструкції 
соціальної позиції» французьких соціологів 
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П. Бурдьє і Дж. Пасерона. Ця соціальна позиція 
є видимою у ставленні до книжкової пам’ятки 
як носія соціальної пам’яті людства. Невипад-
ково, що міжнародні та національні програми 
збереження документних фондів у своїх на-
звах використовують слово пам’ять – програма 
ЮНЕСКО «Пам’ять світу», «Документальна 
пам’ять України». Розуміння культури як соці-
альної пам’яті людства в тій або іншій інтерпре-
тації поділяють багато дослідників. Ґрунтовно 
цей підхід висвітлює французький кібернетик 
А. Моль. Він зазначає: «Суспільство в цілому 
має певну соціальну культуру, яка втілена в «ме-
режі знань», що формується тим або іншим спо-
собом з великої кількості матеріалів культури, 
які виробляє суспільство. Сукупність цих мате-
ріалів, які можна було б зібрати в певній «уні-
версальній бібліотеці», можна умовно назвати 
«пам’яттю світу» [3, 55-56]. На думку А. Моля, 
в «пам’яті світу» зберігаються продукти діяль-
ності людини у сфері культури. Вчений розгля-
дає культуру як «інтелектуальний аспект штуч-
ного середовища, яке створює людина впродовж 
свого соціального життя» [3, 83].

Гострота і важливість проблеми збере-
ження культурної спадщини повинні сприйма-
тися суспільством з повною відповідальністю, 
інакше наша країна ризикує втратити те багат-
ство, яким дійсно може пишатися. Збереження 
бібліотечних фондів України можливе тільки 
за умов комплексного підходу до цієї справи на 
загальнонаціональному рівні, а також стабіль-
ного та повного фінансування державою.

Соціокультурний підхід дослідження скон-
центрований на: 1) стратегічних соціальних ці-
лях історичного відтворення суспільства з його 
національно-культурною специфікою; 2) сис-
темних характеристиках культурно-ціннісних 
комплексів, соціальної адекватності та культур-
ної компетентності членів цього суспільства. 
Його використання забезпечило багатофактор-
ний підхід до вивчення книжкових пам’яток, 
механізмів зв’язку «соціальної» і «культурної» 
систем, дозволило сформувати його стратегічні 
завдання, інформаційний підхід.

У контексті дослідження проблеми збе-
рігання книжкових пам’яток інформаційний 
підхід означає ефективне використання пізна-
вального потенціалу інформаційної діяльнос-
ті, яку становлять сукупність процесів одер-

жання, зберігання, пошуку та розповсюджен-
ня інформації про книжкові пам’ятки, що ви-
користовуються комунікаційними посередни-
ками (соціальними інститутами або людьми), 
які виконують посередницькі функції між дже-
релом інформації щодо вивчення специфіки ін-
формаційних потоків та інформаційних потреб 
реальних і потенційних споживачів інформації 
через знання законів, функцій, ознак, власти-
востей, методів і засобів інформації як змісту 
повідомлень чи засобу соціальної комунікації 
(документної, інформаційної, когнітивної). 

Особливе місце в дослідженні посів еколо-
гічний метод, який є ефективним засобом науко-
вого осмислення проблеми зберігання книжко-
вих пам’яток. Метод активно використовується 
в культурології, бібліотекознавстві, інформати-
ці. Метод дає можливість створити уявлення 
про динаміку екологічного розвитку книжкової 
пам’ятки, її структурні зміни. Зокрема, для про-
ведення постійних спостережень широко засто-
совують метод екологічного моніторингу.

Екологічний моніторинг книгосховищ охо-
плює: спостереження за умовами зберігання до-
кументних фондів; встановлення причин їхньо-
го відхилення від нормативних вимог; аналіз і 
прогнозування впливу існуючих екологічних 
факторів на стан фізичного збереження доку-
ментів у перспективі. За результатами моніто-
рингу кожна бібліотека опрацьовує стратегію 
збереження фондів. Зважаючи на матеріально-
технічні та фінансові можливості, стратегія збе-
реження реалізується відповідно до конкретної 
програми, яка складається з окремих проектів 
з превентивної консервації, стабілізації, рес-
таврації, перенесення інформації на мікроносії, 
охорони фондів та ін.

Цією проблемою активно займається 
українська дослідниця Г. Новикова. Нею був 
розроблений уніфікований екологічний пас-
порт книгосховища, призначений для паспор-
тизації умов зберігання бібліотечних фондів. 
Результати комплексної експертної оцінки 
стану книгосховищ та документних фондів 
використовуються для раціональної організа-
ції робіт з превентивної консервації і стабілі-
зації, а також для планування готовності біблі-
отеки до надзвичайних ситуацій та рятувально-
відновлювальних робіт на випадок аварій або 
стихійного лиха [4, 27].
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Важливим є підхід заохочення меценатів, 
який має свою історію. Наприлад, відомо, що 
київський губернатор Іван Фундуклей заохочу-
вав купців та інших заможних громадян до по-
жертвувань на благоустрій міста, будівництво 
лікарень, шкіл, за що меценати нагороджува-
лись орденом Святої Анни IV ступеня. Мож-
ливо, і нам слід повернутися до такої практики, 
враховуючи бюджетну ситуацію в країні, коли 
проблеми збереження фондів наукових біблі-
отек стоять так само гостро, і як їхнє наповне-
ння та трансформація у світовий інформаційний 
простір.

Завдяки когнітивному (пізнавальному) ме-
тоду також стало можливим поглиблене вивчен-
ня об’єкта дослідження – зберігання книжкових 
пам’яток у бібліотеках, обґрунтування провід-
ного значення знань та формування так званої 
«інтелектуальної еліти» суспільства.

Сутність системного підходу полягає у  комп-
лексному дослідженні питань зберігання книж-
кових пам’яток. За визначенням Н. Кушнаренко, 
«система – це цілісність, яка являє собою єдність 
закономірно розташованих і взаємопов’язаних 
частин. Основними ознаками системи є: 1) на-
явність найпростіших одиниць – елементів, які 
її становлять; 2) наявність підсистем – результа-
тів взаємодії елементів; 3) наявність компонен-
тів – результатів взаємодії підсистем, які мож-
на розглядати у відносній ізольованості, поза 
зв’язками з іншими процесами та явищами; 4) наяв-
ність внутрішньої структури зв’язків між цими 
компонентами, а також їхніми підсистемами; 
5) наявність певного рівня цілісності, ознакою 
якої є те, що система завдяки взаємодії компо-
нентів одержує інтегральний результат; 6) наяв-
ність у структурі системоутворюючих зв’язків, 
які об’єднують компоненти та підсистеми як 
частини в єдину систему; 7) зв’язок з іншими 
системами зовнішнього середовища» [2, 86].

У позицій даного методу, зберігання 
книжкових пам’яток розглядається як комп-
лекс самодостатніх заходів, які забезпечують 
найраціональніше розміщення фондів і їхнє 
довготривале зберігання з метою використан-
ня. Слід зазначити, що системний підхід дозво-
ляє розглядати предмети і явища як підсистеми 
або елементи певного цілісного утворення. У 
даному випадку «бібліотечний фонд» виступає 
підсистемою цілісної системи «бібліотека», 

яка включає ще такі обов’язкові підсистеми, як 
контингент абонентів, бібліотечний персонал, 
матеріально-технічна база. Ці чотири основні 
підсистеми системи «бібліотека» взаємодіють 
між собою, виконують власні, якісно відокрем-
лені та водночас загальносистемні функції, що 
забезпечує цілісність бібліотеки як системного 
утворення. У вітчизняних бібліотекознавчих 
дослідженнях прикладом системного підходу є 
роботи М. Слободяника [5]. 

Проблема збереження книжкових пам’яток 
характеризується певним ступенем науково-
методологічної розробки й супроводжується ви-
робленням конкретних заходів у сфері забезпе-
чення практичної діяльності вітчизняної мережі 
бібліотек. Спроби висвітлення зазначеної теми 
у бібліотекознавстві знаходили неодноразове 
втілення у працях сучасних дослідників, та-
ких, як, О. Нестуля, І. Бондаренко, В. Вергунов, 
Г. Ковальчук та ін. Сучасна державна політика у 
бібліотечній галузі України спрямована на пере-
осмислення ролі бібліотек та їхніх ресурсів, від-
повідно до нових соціальних потреб населення; 
застосування нових сучасних інформаційно-
технологічних систем, формування єдиного 
інформаційного простору країни; підвищення 
соціального статусу бібліотечних працівників, 
престижу їхньої професії тощо.

Історично сформована функція збере-
ження книжкових пам’яток полягає у тому, що 
вона є засобом постійного зберігання друкова-
ної та рукописної думки попередніх поколінь 
людства, засобом поглиблення знань кожного. 
Книжкові пам’ятки ніколи не зникнуть з ужитку 
цивілізації, оскільки є джерелом інформації для 
науковців та спеціалістів різних галузей вироб-
ництва. Тому збереження книжкових пам’яток, 
передусім у контексті людського фактора, є 
не вузьким галузевим питанням культурно-
практичної сфери, а глобальною проблемою, 
від розв’язання якої залежить становлення 
громадянського суспільства у будь-якій кра-
їні, збагачення його духовності, спонукання 
наших сучасників до новаторства і творчості. 
У комплексі ця діяльність виступає важливим 
компонентом організації духовного виробни-
цтва, який, поряд з техніко-технологічним, ін-
вестиційним, науковим, соціально-політичним 
та іншими чинниками вагомо визначає темпи і 
напрям суспільного розвитку.
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У вітчизняному бібліотекознавстві існує 
тенденція вживання термінів зберігання книж-
кових пам’яток та збереження книжкових 
пам’яток як синонімічних, що є некоректним. 
Запропоновано під зберіганням книжкових 
пам’яток розуміти комплекс заходів, спрямо-
ваних на забезпечення раціонального їхнього 
розміщення та довготривале збереження з ме-
тою використання. Поняття збереження книж-

кових пам’яток характеризує стан матеріаль-
них носіїв інформації, їхню цілість і задовіль-
ний фізичний стан. 

Аналіз проблеми зберігання книжкових 
пам’яток свідчить про недостатнє дослідження 
аспектів, пов’язаних із вивченням проявів дії 
соціального фактора на процеси збереження 
фондів, значення якого актуалізується в умовах 
гуманізації та інтелектуалізації суспільства.
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Стаття присвячена вивченню досліджень суспільно-історичних аспектів появи документування 
загалом, увага акцентована на проблемі еволюції саме управлінського документування. Виявлено 
суспільно-історичне підґрунтя виникнення сучасної системи документування управлінської діяльності.
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ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

Статья посвящена изучению исследований общественно-исторических аспектов появления 
документирования в целом, внимание акцентировано на проблеме эволюции именно управленческого 
документирования. Выявлены общественно-исторические основы возникновения современной системы 
документирования управленческой деятельности.
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SOCIAL AND HISTORICAL ASPECTS OF ORIGIN
DOCUMENTATION OF MODERN MANAGEMENT SYSTEM

The article is devoted to the study of social research and historical aspects the emergence of documenting, 
and attention is focused on the issue of management documentation evolution. The article is to identify the 
socio-historical foundation of documenting the emergence of a modern system of management.

Keywords: management documentation, documentation research source, traditions and customs 
management documentation.

У сучасних умовах докорінно змінилися 
документи й трансформувався сам процес їх-
нього створення. Оскільки усне слово коротко-
часне, може бути забуте, спотворене при від-
творенні або неправильно сприйняте, то до-
кументування забезпечило потребу людей у 
ході вирішення певних питань закріплювати 
результат, досягнуті домовленості. Водночас, 
значно підвищилась увага до історичних ви-
токів виникнення документа.

Серед дослідників історії виникнення 
та функціонування документа можна назвати 

М.Я. Варшавчика, А.О. Введенського, В.О. Гав-
риленка, Я.Р. Дашкевича, У.Я. Єдлінську, П.І. За-
харчишина, Я.Д. Ісаєвича, І.П. Крип’якевича, 
Я.П. Кіся, О.А. Купчинського, М.О. Міссерма-
на, О.Я. Мацюка, В.В. Панашенко, В.І. Стрель-
ського, В.С. Шандру та багатьох інших. Попри 
дослідження суспільно-історичних аспектів 
появи документування загалом, пріоритетною 
залишається проблема еволюції саме управлін-
ського документування.

С.Г. Кулешов, В.В. Бездрабко, Г.М. Швецова-
Водка, Ю.І. Палеха й інші науковці системно 
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досліджують управлінське документування в 
контексті завдань обґрунтування появи, сут-
ності, структури та функцій управлінського 
документа, визначення закономірностей його 
функціонування в документній інфраструктурі 
суспільства, вивчення структури та документ-
ної бази управління, функціонування новітніх 
технологій створення та обігу управлінської ді-
яльності. Проте історичний аспект виникнення 
управлінського документування як засобу стабі-
лізації сучасного документообігу ще недостат-
ньо вивчений і є важливим для формування 
цілісного уявлення про еволюцію документу-
вання загалом. Вищезазначене й обумовлює 
актуальність даної проблеми. Отже, метою 
статті є виявлення суспільно-історичного 
підґрунтя виникнення сучасної системи доку-
ментування управлінської діяльності.

Джерелами для таких документознавчих 
досліджень є практично всі системи докумен-
тування управлінської діяльності. На їхній 
основі можна сформувати певне уявлення про 
рівень роботи з документами, способи доку-
ментування, діловодну культуру тієї чи іншої 
епохи. Проте головну роль відіграють ті доку-
менти, в яких зафіксовані рекомендації та нор-
мативи, що регламентують і регулюють різні 
напрями, способи та форми роботи з докумен-
тами. Це, насамперед, законодавчі та правові 
акти, стандарти, класифікатори, інструкції, ме-
тодичні вказівки. Вони є необхідним підґрунтям 
для проведення теоретичних досліджень, визна-
чення основних тенденцій розвитку документу-
вання й удосконалення сучасної практики доку-
ментаційного забезпечення управління.

Спроби створення правил роботи з доку-
ментами, у т. ч. управлінськими, і формулю-
вання вимог до їхнього оформлення відносять 
до XVI-XVII ст. (абетки-прописи для перепи-
сувачів, трафарети-зразки, шаблонні набори 
фраз і висловів). 

Важливу роль у розвитку управлінського 
документування як практичної потреби роботи 
з документами, особливо на перших стадіях, 
відіграли традиції та звичаї. Згодом виникла 
потреба закріпити їх на законодавчому рівні. 
Тому джерела, що дозволяють простежити іс-
торію становлення управлінського документа, 
можна розділити на дві групи: по-перше, до-
кументи, які вийшли безпосередньо з діловод-

ної практики й містять стихійно сформовані 
норми та правила, що відображають традиції 
діловодства; по-друге, різного роду правові 
акти, які протягом кількох століть законодавчо 
регламентували роботу з управлінськими до-
кументами. 

До першої групи джерел, у яких акуму-
льовано багатющий досвід, традиції, звичаї 
управлінського діловодства, відносяться, зо-
крема, численні збірники зразків документів 
(так звані «письмовники»), що видавалися до 
1917 р. Це своєрідні порадники, які висвітлю-
вали традиції діловодства, практичний досвід 
роботи з управлінськими документами певного 
історичного періоду. Перші такі добірки мали 
назви: формулярники, письмовники, азбуки-
прописи для писцов, титулярники, письмово-
дители, секретари-письмоводители, всеобщие 
секретари, руководства, кабинетные секре-
тари, всеобщие стряпчие, канцелярские само-
учители тощо (тут і далі терміни наводяться 
мовою оригіналу – О.Б.). 

Формулярники як збірники взірцевих гра-
мот, що містили моделі документів різних ти-
пів, уважаються одним із найдавніших видів 
порадників. На Заході вони були відомі ще в 
VII ст., а в Київській Русі з’явилися в середи-
ні XVI ст. Вони містили зразки побудови до-
кументів за визначеною схемою та приклади 
мовних кліше, які були невід’ємною частиною 
етикету офіційних відносин. Прикладом мо-
жуть бути формулярники московської митро-
политської кафедри [1]. Доля формулярников 
у давньоруській писемності паралельна історії 
письмовников. Вони нерідко зустрічаються в 
одних і тих самих рукописах, причому різниця 
між цими збірниками не завжди чітко просте-
жується: формулярники, як правило, мають ді-
ловий, офіційний характер, тоді як письмовни-
ки – зразки приватних і водночас літературно 
прикрашених листів. (Може здатися, що орієн-
тація на листи значно звужує коло документів-
зразків. Проте, це не так: до складу письмов-
ников входили такі документи, як прохання, 
заява, договір, контракт, свідоцтво, паспорт, 
оголошення, розписка, тобто документи, при-
значені для передачі від однієї особи другій). 
Синхронність розвитку формулярников і пись-
мовников наводить на думку, що однією з при-
чин поширення одних і других стало усклад-
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нення в XV-XVI ст. державного й церковного 
апарату та пов’язана з цим необхідність упо-
рядкування управлінських документів [7].

На основі чого ж виникли найперші пись-
мовники? Хоча іншомовні зразки не знайдено, 
цілком можливо, що вони з’явилися під впли-
вом подібних збірників, широко поширених у 
грецькій середньовічній писемності [9]. Про-
те, як структурна єдність, як цілісні зведення 
«письмовники», безсумнівно, є оригінальни-
ми слов’янськими пам’ятками. Популярність 
цих збірників взірцевих послань у Давній 
Русі, особливо в XVI ст., обумовлена специ-
фікою історичної епохи. Потреба в «письмов-
никах» виникла, очевидно, у результаті суто 
літературних закономірностей: для цього іс-
торичного періоду характерний процес кано-
нізації літературних жанрових форм.

У «письмовниках» містилися зразки ба-
гатьох видів документів, серед яких документи 
внутрішнього діловодства установ. Через наяв-
ність письмових зразків усіх видів документів у 
ті часи навички створення документа називали 
письмом по образцам чи вміння писати по образ-
цам. До таких зразків належать перші уніфікова-
ні форми різних видів документів, розміщених у 
письмовнику, на яких не було навіть вказівки на 
конкретного адресата, наприклад: «Форма при-
сяги»; «Форма, дающая память вечную». 

Письмовники нерідко були досить 
об’ємними. Наприклад, «Руководство для со-
ставления деловых бумаг. Образцы и формы; 
справочные сведения» В. Максимова (Москва, 
1913) має понад 2000 сторінок [4].

До найбільш ранніх письмовников на-
лежить «Наставление, как сочинять и писать 
всякие письма к разным особам» (1765), скла-
дене невідомим автором. Цей збірник призна-
чався «обышным» людям і був першим зраз-
ком російської нормативної ділової мови кінця 
XVIII ст. Однак найвідомішим письмовником, 
який перевидавався 11 разів, була «Россий-
ская универсальная грамматика, или Всеобщее 
письмословие, предлагающее легчайший спо-
соб основательного учения русскому языку, с 
седьмью присовокуплениями разных учебных 
к полезнозабавных вещей» (1769). 1788 р. було 
видано «Письмовник, содержащий разные 
письма, прошения, записки по делу, контракты, 
аттестаты, одобрения, расписки, пропуски 

и письменный вид крепостным людям, при-
каз старосте, форму купеческих ассигнаций, 
квитанции, расписки, письма посылочные и 
кредитные» (Санкт-Петербург) [4].

Цілі, з якими укладали письмовники, 
можна згрупувати за трьома рівнями:

1) надання зразків, якими можна було б 
користуватися при підготовці документів;

2) надання опису послідовності вироб-
ництва справ, підкріпленого законами, зразка-
ми та формами ділових паперів, які складали 
в процесі виробництва справи;

3) формулювання теорії документування, 
на її основі введення уніфікованих форм діло-
вих паперів і спрощення діловодства.

На мету першого рівня була орієнтована 
група збірників, яка містила, як правило, тіль-
ки зразки документів з короткою інструкцією, 
як складати різного роду листи, документи 
(контракти, паспорти тощо). Деякі «письмов-
ники» цієї групи містили додаткову інформа-
цію: листи знатних осіб, відомості про ярмар-
ки, торгові міста, європейські гроші.

На мету другого рівня була орієнтована 
значна група збірників, яка, на думку дослід-
ників, за своєю спрямованістю та змістом ви-
ходить за рамки письмовника і є одночасно 
інструкцією з діловодства. 

Ця група являє собою найбільш розви-
нутий, розроблений тип письмовника. З точки 
зору структури виділяють три їхні різновиди.

Перший – з алфавітним принципом роз-
ташування зразків.

Другий – це письмовники, зразки доку-
ментів у яких систематизовані за розділами. 

Третій – найчисельніша та найбільш ці-
кава група письмовников. Зразки документів у 
них розташовані в порядку, який відображає 
процес документування. Цінність їх полягає в 
тому, що діловодство в них розглядається як 
процес, нерозривно пов’язаний із певним ви-
дом діяльності. Відповідно й зразки докумен-
тів представлені в такій послідовності, яка ві-
дображає процес виробництва справи певного 
виду діяльності. Крім того, цей тип письмов-
ников демонстрував поєднання вимог закону 
з узагальненням найбільш прогресивної для 
того часу практики діловодства.

Унормування процесів створення доку-
ментів на території України засвідчується по-
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явою власних добірок зразків документів, що 
мали суто українську назву – листовня (збі-
рок узірцевих листів, упорядкованих за кон-
кретними типовими ситуаціями). Такі добірки 
містили переважно пояснювальні статті щодо 
складання документів.

Прикладом є найдавніша (відома на 
сьогодні) «листовня» 1712 р. (складена в 
1680-1712 рр.) – «Старинный малорусскій 
письмовникъ: Книга, глаголемая листовня» 
(далі – листовня), що зберігається в бібліотеці 
Інституту історії України Національної акаде-
мії наук України. Назва листовня етимологічно 
походить від українського слова лист. Вона ви-
користовувалася як синонім до російської на-
зви письмовник. Листовня складалася з арку-
шів, написаних у різний час різним почерком і 
механічно з’єднаних однією палітуркою, виро-
бленою із сірого полотна. Наскрізної нумерації 
сторінок не було. Авторами документів були 
канцеляристи, які хотіли полегшити процес 
складання офіційних документів, а укладачами 
добірки вважають священика Данила Гірмана 
і його сина Мосія. Листовня поділялася на дві 
частини: зразки з церковнослов’янським за-
барвленням, призначені для вжитку в церковних 
справах, і світські, вільні від цієї тенденції.

У передмові до неї [8], складеній Б.Д. Грін-
ченком (1901), зазначалося, що, можливо, укла-
ла цю листовню людина, яка була добре обі-
знаною в діловодстві, написала ряд найкращих 
зразків для загального користування – таким 
чином виникла інструкція. У ній майже немає 
безіменних форм, у кожній із них є власні на-
зви: назви місцевостей, полків, прізвищ осіб, 
при чому зовсім зайвих для зразка (наприклад, 
поряд з іменами гетьманів, митрополитів, які 
були на той час при владі, у зразку судово-
го вироку зазначалися прізвища «тяжущей-
ся стороны»). Очевидно, укладач «листовни» 
просто переписував свої зразки з офіційних 
документів, при цьому опускаючи імена та за-
значаючи лише місце, де ці імена повинні були 
стояти, проте іноді, можливо, помилково за-
лишав. Цим пояснюється й та обставина, що в 
одних зразках висловлювання відшліфовані до 
загальних форм шаблонів, які можна застосу-
вати в різних випадках одного типу, а в других, 
навпаки – зразок майже повторював оригіналь-
ний документ у формі, яку можна застосувати 

лише в одному конкретному випадку. Зазви-
чай, укладалася листовня поступово: трапляв-
ся людині документ, який здавався їй схожим 
на шаблон, – і вона вносила його в листовню.

Цей перший порадник поширювався на 
території Лівобережної та Правобережної 
України, але є інформація про наявність кіль-
кох рукописних варіантів порадника в Мало-
росії. Добірка містила розділ із досить про-
мовистою назвою «Інструкція, або ж способи 
до всіляких писарських потреб». Цей розділ 
складався з документів, що відрізнялися як 
за формою, так і за змістом, і з теоретичного 
матеріалу, що обґрунтовував спосіб створен-
ня того чи іншого документа. Цей теоретич-
ний матеріал був розміщений у тексті самого 
документа у вигляді поміток і роз’яснень (на 
відміну від руководств ХІХ ст.). 

Інструкція в листовні містила інформа-
цію щодо способу оформлення дати докумен-
та, його засвідчення, іменування та місцезнахо-
дження адресата тощо.

Автор називав свої поради конспектом і 
пояснював, якою важливою є робота писаря. 
Адже від уміння правильно створити документ 
часто залежав результат вирішення справи. 

До початку ХІХ ст. переважно були по-
ширені письмовники, в яких наводилися зраз-
ки приватних листів і листів приватних осіб до 
державних установ. Змістовне їхнє наповнення 
починає розширюватися лише з ХІХ ст. У цей 
час з’явилися спеціалізовані письмовники: ко-
мерційні, юридичні, ділові тощо. На початок 
ХХ ст. їх було складено близько 100. Вони 
ще тривалий час залишалися єдиним носієм 
правил складання управлінських документів. 
Практичні порадники, що регламентували 
склад, форму та зміст офіційних документів, 
на початок ХІХ ст. стали називати «пособия-
ми по деловому письмоводству» [5]. 

У середині ХІХ ст. популярністю серед 
спеціалістів зі складання документів користу-
валися розділи, які містили теоретичне обґрун-
тування процесів роботи з документами. У цей 
час з’явилися перші посібники під назвою ру-
ководства, що визначали не лише форму ство-
рення документів, а й пояснювали, яким чином 
потрібно організовувати сам процес діловод-
ства. Найвідоміші з них: «Краткое руководство 
к деловой и государственной словесности для 
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чиновников, вступающих в службу» (1835) 
М.Л. Магніцького; «Общие основания русско-
го делопроизводства с приложеним основных 
его форм» (1854) В.М. Вельдбрехта. Цінність 
праць цих авторів полягає в тому, що зразки 
представлених документів розташовані в чітко 
визначеній послідовності, яка відображає всі 
стадії роботи з документом. 

«Делопроизводство, или Теоретическое и 
практическое руководство к гражданскому и уго-
ловному, коллегиальному и одиночному письмо-
водству, к составлению всеправительственных 
и частных деловых бумаг и к ведению самих 
дел, с приложением к оным образов и форм» 
М.В. Варадінова [2], видане 1857 р., почина-
лося зверненням. У ньому зазначалося, що в 
результаті 8-річної практики автор видання 
помітив, що не для всіх видів документів є 
зразки і що не скрізь застосовуються однакові 
для них форми. М.В. Варадінов вибрав ті фор-
ми, які закріпилися в діловій практиці більш 
одноманітно та більш «сходно съ указаніями 
и духомъ» того законодавства. Приєднавши 
зразки документів «административного и ме-
жевого производства, а также образцы актовъ, 
употребляемыхъ частными лицами», М.В. Ва-
радінов склав збірник усіх можливих родів і 
видів ділових паперів, а також сформулював 
теоретичні правила для їхнього створення. 
Видання було призначене для чиновників, уза-
галі ділових людей, особливо для випускників 
вищих навчальних закладів, які вперше за-
ступали на службу. Укладач аргументував це 
тим, що «воспитанники учебныхъ заведеній, 
получающіе … основательное теоретическое 
… образованіе, не имеютъ достаточных прак-
тических сведеній и необходимой опытности, 
чтобы, по вступлении на службу, приступить 
немедленно къ составленію канцелярскихъ 
бумагъ и должны еще долго учиться канце-
лярському порядку и формамъ» [2]. 

Наприкінці ХІХ ст. почали з’являтися нові 
посібники з «письмоводства». Найвідомішими 
з них були «Положение о письмоводстве в воен-
ном ведомстве» (1883) і «Письмовник Крылова» 
з підзаголовком «Настольно-справочная книга. 
Толковый письмовник. Полное собрание всех 
актов, договоров, обязательств, прошений и 
писем на все случаи жизни с подробным на-
ставлением, как их составлять, кому и куда по-

давать» (1888). У цих письмовниках містилися 
зразки нових документів, що почали з’являтися 
з другої половини ХІХ ст.

З кінця XVIII і до початку ХХ ст. було скла-
дено більше 100 письмовників, які в сучасному 
документознавстві поділяють на три види:

1) такі, що містять зразки документів; 
2) такі, що подають опис порядку вироб-

ництва справ, підкріплений законами, зразка-
ми та формами ділових паперів, що склада-
ються в процесі провадження справи; 

3) такі, що обґрунтовують теорію доку-
ментування, в т. ч. вводять однакові форми 
ділових паперів і спрощують діловодство. 
Останній вид офіційних письмовників – ви-
дання початку ХХ ст.

Письмовники для діловодів від цього часу 
стали іменувати посібниками з письмоводства. 
Користувач за необхідності брав за зразок відпо-
відний текст і, замінивши фактуру, складав свій 
документ. До ділового письмоводства зазвичай 
додавали зразки рапортів, протоколів, актів, по-
станов, відомостей тощо. Подібні керівництва 
складали буквально для всіх категорій посадових 
осіб: чиновників, офіцерів, поліцейських та ін. 

Отже, письмовники є важливим об’єктом 
дослідження, завдяки якому можна отримати 
цінні відомості про історичні етапи виникнення 
та функціонування управлінських документів. 

Друга група джерела, важливих для 
з’ясу-вання супільно-історичних аспектів ви-
никнення сучасної системи управлінського 
документування, – це законодавчо закріплені 
правила та норми роботи з управлінськими до-
кументами. Їхня поява зафіксована в середи-
ні XVII ст. Україна на той період перебувала 
у складі Великого князівства Литовського та 
Речі Посполитої. Від другої половини XVII ст. 
вона розпочала власні державотворчі процеси 
після Національно-визвольної війни під прово-
дом Б. Хмельницького. За таких умов зміни на 
українських землях державних органів управ-
ління, відповідно, й процес організації діло-
водства трансформувався, що стало поштов-
хом для встановлення в канцелярській роботі 
нових норм і правил укладання управлінських 
документів на законодавчому рівні [5].

На території Російської імперії саме Пе-
тро І на державному рівні створив бюрократич-
ну систему, яка визначила особливості роботи з 
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документами. В узаконеному ним 1720 р. «Ге-
неральном регламенте» («Его Императорска-
го Величества Генеральный регламентъ или 
уставъ, по которому государственныя колле-
гии, такожъ и всъ оныхъ принадлежащихъ къ 
нимъ канцелярей и канторъ служители, не ток-
мо во внъшнихъ и внутреннихъ учрежденіяхъ, 
но и во отправленіи своего чина, подданнъйше 
поступать имеютъ») докладно були розписа-
ні структура й діловодна діяльність канцеля-
рій, питання реєстрації документів, обов’язки 
співробітників тощо [4]. Особлива увага в 
«Генеральном регламенте» була приділена ви-
значенню структури, функцій канцелярії та її 
секретаря, відповідальності за оформлення 
ділових паперів. У цьому уставі з’явилася ви-
мога щодо необхідності складання окремих до-
кументів за «генеральним формуляром», тобто 
уніфікації форм управлінських документів і 
розробці сталих формулярів для різних видів 
документів надавалося велике значення. 

За часи реформ Петра І виникло багато 
нових документів, а документи управлінсько-
го характеру отримали нові назви, що стало 
результатом запозичення іноземних термінів, 
таких, як: журнал, протокол, інструкція, ре-
золюція тощо [6].

1722 р. було прийнято «Табель о ран-
гах», що започаткувало систему чинів, звань, 
титулів державних службовців, яка застосову-
валася до 1917 р. Таким чином, нормативно-
правова база документування управлінської 
діяльності набула подальшого розвитку. 

1775 р. документом «Учреждения для 
управления» було встановлено основний до-
кумент спілкування між установами – лист, 
без знання правил складання якого чиновники 
не мали права обіймати відповідну посаду. У 
практику діловодства було введено елементи 
організації обліку, проходження та зберігання 
управлінських документів.

У результаті реформування центрально-
го державного апарату (1810-1812) і створен-
ня Державної Думи та цілої низки міністерств 
із багатоступеневою структурою відбулося 
кількісне зростання апарату чиновників, що 
спричинило подальший розвиток норматив-
ної бази діловодства. 

«Общее учреждение министерств» (1811) 
і багато інших законодавчих актів, що регла-

ментували тогочасне діловодство на різних 
рівнях державного управління, передбачали 
єдину форму складання документів і струк-
туру (вступ, обґрунтування, «соображенія» і 
«заключенія») [3, 34-35].

Кожен документ, що містив факти про пев-
не управлінське рішення, мав підпорядковувати-
ся встановленим і чинним на той час правилам 
оформлення. Це надавало йому юридичної сили.

Згодом створення й організація роботи 
з документами стали окремим видом діяль-
ності. Працювати з документами могли лише 
освічені та відповідальні працівники. Вимо-
ги до почерку були досить високими: він мав 
бути чітким, чистим і гарним. Колір паперу 
потрібно було підбирати таким чином, щоб не 
наразитися на закид у браку смаку.

Протягом усього XIX – початку ХХ ст. 
здійснювалося законодавче регламентування ді-
ловодства вищих, центральних і місцевих під-
приємств. У Зведеннях законів Російської ім-
перії подавалися детальні відомості стосовно 
законодавчої регламентації діловодства установ 
будь-якого рівня. Перші два томи Зведень місти-
ли узаконення, що стосувалися верховної влади, 
діяльності вищих, центральних і місцевих уста-
нов, у т. ч. їхнього діловодства. Перші такі збір-
ники з’явилися уже в другій половині XVIII ст., 
а наприкінці XVIII – на початку XIX ст. почина-
ють видаватися регулярно. До 1917 р. було вида-
но більше 100 таких збірників. Метою цих збір-
ників було надання рекомендацій щодо порядку 
створення документів, до яких додавалися зраз-
ки оформлення документів. Призначалися вони 
широкому колу приватних осіб і чиновників, які 
працювали в державних установах.

Не зважаючи на суттєві зміни, що вже 
відбулися в системі управлінського доку-
ментування, наприкінці XIX ст. суспільно-
економічні перетворення стали вимагати 
більш гнучких форм діловодства. Це обумо-
вило появу та використання в діловодстві 
спочатку у військових відомствах, а згодом і 
в громадянських міністерствах та установах 
друкарських машинок. Це значно прискорило 
процес створення документів, дозволило од-
ночасно виготовляти кілька їхніх копій і сут-
тєво скоротити обсяг документів.

Наприкінці XIX – на початку ХХ ст. відбу-
лося спрощення системи реєстрації документів 
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за рахунок її централізації, що докорінно супер-
ечило ідеї, закладеній в «Общем учреждении 
министерств», згідно з яким створювалося ба-
гато пунктів реєстрації документів в установі.

Із початком Першої світової війни робо-
та з удосконалення діловодства була призупи-
нена. Події 1917 р. призвели до повного зла-
му державного апарату та створення нового, 
який, хоч і засвоїв попередні традиції, проте 
утворився на принципово нових засадах. 

У радянський час трансформовані умо-
ви управління внесли істотні зміни в зміст і 
форму документів, жанр письмовників був ви-

сміяний як «пережиток буржуазного минуло-
го». З’явилися нові правила документування 
управлінської діяльності, покликані допомага-
ти сучасним діловодам осягати мистецтво ве-
дення документації. Проте роль попереднього 
досвіду документування управлінської діяль-
ності залишалася незаперечною: традиції та 
звичаї діловодства, правові акти, які протягом 
кількох століть законодавчо регламентували 
роботу з управлінськими документами, закла-
ли фундамент для формування сучасної сис-
теми управлінського документування. 
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І.В. Гончаренко 

ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті, на основі аналізу низки джерел простежено документаційне забезпечення навчальної 
та господарської діяльності закладів освіти на українських землях у період німецької окупації в роки 
Другої світової війни.

Об’єктом даної публікації є навчальна та господарська діяльності закладів освіти на українських 
землях у період німецької окупації.

Завдання публікації – проведення аналізу документального забезпечення та його впливу на 
діяльність і результативність роботи закладів освіти, що діяли на території українських земель у 
період німецької окупації.

Мета дослідження – на основі вивчення публікацій, монографій, матеріалів архівних фондів 
зробити аналіз, з’ясувати концептуальну спрямованість цього пласту інформації. Під час написання 
статті використані загальнонаукові (аналізу і синтезу) та історичні (проблемно-хронологічний) 
методи.

Доводиться констатувати, що сегмент документаційного забезпечення навчальної та 
господарської діяльності закладів освіти на українських землях у період німецької окупації в роки Другої 
світової війни в наукових працях українських учених продовжує залишатися недостатньо вивченим, 
чим і зумовлене звернення автора до цієї теми.

Ключові слова: документаційне забезпечення, навчальна та господарська діяльність, заклади 
освіти, окупаційна адміністрація. 

И.В. Гончаренко

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

 В статье, на основе анализа ряда источников, прослеживается документационное обеспечение 
учебной и хозяйственной деятельности учреждений образования на украинских землях в период 
немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

 Объектом данной публикации является учебная и хозяйственная деятельности учебных заведений 
на украинских землях в период немецкой оккупации.

 Задача публикации – проведение анализа документального обеспечения и его влияния на 
деятельность и результативность работы учебных заведений, действовавших на территории 
украинских земель в период немецкой оккупации.

 Цель исследования – на основе изучения публикаций, монографий, материалов архивных фондов 
сделать анализ, выяснить концептуальную направленность этого пласта информации. При написании 
статьи использованы общенаучные (анализа и синтеза) и исторические (проблемно-хронологический) 
методы.

 Приходится констатировать, что сегмент документационного обеспечения учебной и 
хозяйственной деятельности учреждений образования на украинских землях в период немецкой 
оккупации в годы Второй мировой войны в научных работах украинских ученых продолжает 
оставаться недостаточно изученным, чем и обусловлено обращение автора к этой теме.

 Ключевые слова: документационное обеспечение, учебная и хозяйственная деятельность, 
учебные заведения, оккупационная администрация.
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I.V. Goncharenko

DOCUMENTATION SUPPORT FOR EDUCATIONAL AND ECONOMIC ACTIVITIES 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON UKRAINIAN LANDS DURING THE GERMAN 

OCCUPATION IN THE SECOND WORLD WAR.

In the paper using analysis of a number of sources traced the documentation support for educational 
and economic activities of educational institutions on Ukrainian lands during the German occupation in the 
Second World War.

The object of this publication is educational and economic activities of educational institutions on 
Ukrainian lands during the German occupation.

The task of publishing is analysis of Documentary support and its in uence on the activity and effectiveness 
work of educational institutions which operated in the Ukrainian lands during the German occupation.

The aim of the study is clarify the conceptual orientation of the layers of information, make the analysis 
based on the study publications, monographs and archives. During the article writing used general scienti c 
methods (analysis and synthesis), historical (problem-chronological).

It must be noted that the segment of documentation support for educational and economic activities of 
educational institutions on Ukrainian lands during the German occupation in the Second World War in scienti c 
works of Ukrainian scientists is still poorly understood, and this caused the author to address this topic.

Keywords: documentation support, educational and economic activities, educational institutions, 
occupation administration.

Донині все ще невивченими залишають-
ся проблеми, пов’язані з соціокультурними 
тематичними нішами, аполітичними формами 
та засобами суспільної самодіяльності цивіль-
ного українського населення в екстремальну 
добу нацистської окупації. Серед проблем, які 
потребують спеціального дослідження, пере-
буває також і політика нацистської окупацій-
ної адміністрації у сфері освіти, вплив на цей 
процес української інтелігенції та місцевих 
допоміжних органів управління. Об’єктивне 
їхнє вивчення сприятиме відновленню істо-
ричної правди.

Крім того, відсутніми є узагальнюючі чи 
спеціальні праці, у яких вивчалися процеси в 
освіті місцевого населення на окупованій те-
риторії України. 

На даний час ще не створено єдиної уза-
гальнюючої праці із зазначеної проблемати-
ки. Звернення до окремих освітніх сюжетів у 
контексті дослідження дотичної тематики дає 
можливість скласти певні уявлення про освіт-
нє життя періоду окупації. Серед авторів таких 
праць варто зазначити В. Кучера, П. Чернегу, 
В. Шайкан, Г. Голиша, М. Головка, С. Гальча-
ка, О. Потильчака. Автори вважають, що сво-
єю освітньою політикою окупанти прагнули 
духовно поневолити український народ. Вод-
ночас акцентується увага на позиції тієї час-

тини інтелігенції, яка лишилася на окупованій 
території та намагалася змінити становище, 
в якому опинилася система освіти в Україні. 
Представники ж німецької адміністрації суво-
ро контролювали та обмежували цей процес, 
ретельно переглядали навчальні програми, 
здійснювали добір кадрів. 

Різні типи закладів освіти в умовах оку-
пації охарактеризував в одному із розділів 
кандидатської дисертації О. Потильчак, роз-
глядаючи цю проблему під кутом зору органі-
зації економічної експлуатації населення 

С. Гальчак у монографії «Східні робітни-
ки з Поділля у третьому рейху» доводить, що, 
відшукуючи резерви трудової сили, окупанти 
закривали навчальні заклади, а українська мо-
лодь потрапляла у своєрідні пастки, коли ви-
возилася до Райху прямо з-за шкільної парти. 
Для конкретизації цих прикладів С. Гальчак 
наводить нормативно-правову базу, на основі 
якої проводилося закриття навчальних закла-
дів задля поповнення кількості направлених 
на роботу до Райху. 

В. Шайкан у монографії «Ідеологічна 
боротьба в Україні періоду Другої світової 
війни 1939-1945 рр.» доводить, що відкриті 
нацистами школи в окупованій Україні ста-
ли засобом реалізації ідеологічного проти-
стояння. 
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Один із підрозділів монографії та окремі 
публікації з освітянської проблематики оку-
паційного періоду належать О. Гончаренку. 
Автор монографії, присвяченої питанням 
організаційно-правового забезпечення функ-
ціонування окупаційної адміністрації РКУ, 
поміж іншим розглядає і проблему відновлен-
ня закладів освіти професійного спрямування, 
наводить відповідні ілюстрації, вважаючи, що 
необхідність повноцінної економічної експлу-
атації ресурсів окупованої країни викликала 
потребу в підготовці фахівців із середньою 
спеціальною освітою [21]. 

Окремі сюжети про відновлення роботи 
закладів професійної освіти містять дисер-
таційне дослідження та публікації Л. Бідочі. 
Вона зауважує, що в роки окупації було від-
крито школи з українською мовою навчання, 
що сприяло національному освідомленню мо-
лоді, хоча й існувала заборона викладати іс-
торію і географію України [13].

Важлива інформація щодо спроб віднов-
лення освітнього життя в окупованому Дні-
пропетровську міститься в публікаціях В. Бори-
сова, який зображує процес відновлення ро-
боти шкіл та закладів професійної освіти. При 
цьому в роботах цього дослідника виділено 
позицію місцевого і німецького керівництва 
міста, які по-різному вбачали шляхи реаліза-
ції проблеми відновлення освітнього життя в 
окупованому Дніпропетровську [6]. 

 Восени 1941 р. частина закладів освіти 
відновила свою роботу. Оскільки ні військо-
ва адміністрація тилового району групи армій 
«Південь», ні тим більше адміністрація РКУ 
ще не мали чітких і однозначних нормативних 
установок з цього приводу.

 Першим офіційним документом, який на-
дійшов від Райхсміністерства східних окупова-
них територій, стали Директиви про створення 
системи шкільної освіти в Україні. Директиви 
проголошували запровадження обов’язкової 
семирічної освіти та поширювалися на дітей, 
яким 1942 р. виповнювалося 7 років. 

 Простежувався дисбаланс та неузгодже-
ність навчальних планів навіть у межах однієї 
генеральної округи. Наприклад, у межах гене-
ральної округи «Київ» у народних (початкових) 
школах Києва та гебітскомісаріатах «Полтава» 
і «Біла Церква» діяли різні навчальні плани. 

Щотижневе навантаження для ІІІ класів київ-
ських шкіл передбачалося 30/28 год. (для хлоп-
ців і дівчат). У школах Полтави для цього виді-
лялося 24 год., а Білої Церкви – 26 год. У Києві 
діти вивчали такі предмети: вітчизнознавство 
(6 год.), українська мова (10 год.), співи (1 год.), 
арифметика (5 год.), фізичні вправи та ігри 
(5/3 год.), ручна праця і шитво (3/3 год.), рису-
вання і малювання (3/3 год.) [1, арк. 5]. 

У Полтаві для цієї ж категорії учнів 
призначалися такі предмети: Закон Божий (2 год.), 
українська мова (10 год.), каліграфія (2 год.), 
арифметика (7 год.), малювання (1 год.), співи 
(1 год.), фізкультура (1 год.) [2, 245]. 

 На теренах гебітскомісаріату «Біла Церк-
ва» генерального округу «Київ» для ІІІ класів 
тих же народних шкіл виділялося 26-годинне 
щотижневе навантаження, і що характерно, з 
іншими предметами: українська мова (12 год.), 
арифметика (6 год.), географія (2 год.), приро-
дознавство (2 год.), каліграфія (2 год.), фізичні 
вправи (2 год.) [3, арк. 24, 25]. 

 Відповідний різнобій у навчальних планах 
спостерігається і на рівні народних шкіл інших 
генеральних округів РКУ. Наприклад, випус-
кники рівненських шкіл вивчали такі навчаль-
ні предмети, як: українська та німецька мова, 
арифметика, історія, географія, природознав-
ство, каліграфія, співи, малювання [4, арк. 16].

Військовою адміністрацією було нада-
но дозволи на відкриття роботи закладів, які 
готували спеціалістів із середньою та ниж-
чою професійною освітою. Восени 1941 р. 
в окупованому Дніпропетровську було від-
крито шість ремісничих шкіл – автотран-
спортна, електромонтажна, дві слюсарно-
токарні, швейно-трикотажна, деревооброб-
на; технікуми – землевпорядний, залізнич-
ний, індустріальний, музично-драматичний 
і фельдшерсько-акушерська школа [5, 84, 
90]. Аналогічні процеси відбувалися під 
керівництвом Житомирського обласного 
управління. Наприклад, восени 1941 р. по 
Житомирській обл. планувалося відкрити 
6 ремісничих шкіл, 14 фахових середніх 
закладів, а також педагогічний та сільсько-
господарський інститути [6, 105]. Восени 
1942 р. в Херсоні діяло 6 фахових шкіл. 602 
учні навчалися в автотранспортному техні-
кумі. Навчальний процес забезпечував 21 
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викладач. У будівельному технікумі навча-
лися 226 учнів, а навчальний процес забез-
печували 11 викладачів. 170 учнів та 3 ви-
кладачів нараховувалося у складі сільсько-
господарського технікуму. На трьох курсах 
будівельного технікуму навчалися 156 учнів 
та працювали 7 викладачів. Ще 650 учнів 
навчалися у медичній школі, яка готувала 
фельдшерів та фармацевтів. Навчальний 
процес забезпечували 15 викладачів. У му-
зичній школі навчалися 116 учнів, які поді-
лялися на 7 класів [7, арк. 6, 7]. 

Відкриття навчальних закладів вирізня-
лося надзвичайною помпезністю і мало суто 
пропагандистський характер. На відкриття тех-
нічної та торговельної шкіл у Кременці 5 бе-
резня 1942 р. було запрошено 24 особи, серед 
яких бургомістр Мілевський, ландвірт Березка, 
священик Григорович, члени магістрату, пред-
ставники «Жіночої служби України», редакції 
газети «Кременецький вісник» та ін. [8, 164]. 

Оскільки матеріально-технічна база ба-
гатьох довоєнних навчальних закладів вияви-
лася знищеною радянською евакуацією та не-
щодавніми військовими діями, наявні залиш-
ки приміщень, навчального обладнання та 
кадрів об’єднувалися навколо одного близь-
кого чи спорідненого закладу освіти, який і 
здійснював підготовку кадрів схожого типу. 
Наприклад, на базі шляхового, будівельного 
та механічного технікумів м. Житомира було 
створено один навчальний заклад – механічну 
школу. Навчання розпочалося з вересня 1942 р. 
1943 р. передбачалося випустити 20 електро-
механіків та 20 техніків-шляховиків [9]. 

На початку 1942 р. було наведено певний 
лад у типовому розмаїтті діючих навчальних 
закладів. У цей період розпочинається під-
готовка до відкриття фахових навчальних 
закладів двох рівнів: дворічних підготовчих 
шкіл, що забезпечували здобуття неповної 
середньої освіти та попередню професійну 
підготовку, а також трирічних середніх про-
фесійних шкіл, училищ і технікумів різних 
напрямків. Таким чином було відкрито торго-
ві, сільськогосподарські, шляхово-будівельні, 
лісомеліоративні школи, школи садівництва 
й овочівництва, ремісничі підготовчі школи. 
Підготовка робітничих кадрів здійснювалася 
й на окремих підприємствах, у майстернях та 

різноманітних вузькопрофільних професій-
них курсах [10, 264, 265]. 

Місцеві українські адміністрації також 
зробили власний внесок у цю справу. За іні-
ціативи міських і районних управ відкривали-
ся різні короткотермінові курси з підготовки 
працівників комунальної сфери. Як правило, 
терміни навчання учнів були невеликими – 
всього кілька місяців. Саме так здійснювалася 
підготовка кровельників, столярів, брукарів та 
інших некваліфікованих кадрів для комуналь-
ної сфери. Комунальна інфраструктура міст 
була настільки зруйнована, що й цих підготов-
лених спеціалістів усе одно не вистачало. 

Вищу освіту цього періоду репрезентува-
ли Дніпропетровський та Київський універси-
тети, Вінницький, Київський, Полтавський та 
Черкаський педагогічні інститути, Вінниць-
кий та Київський медичні інститути, а також 
ціла низка факультетів технічних вишів. Осо-
бливу зацікавленість в окупантів викликали 
сільськогосподарські інститути. Частина з них 
відновила свою роботу. Принаймні, наявні до-
кументи дозволяють стверджувати, що восе-
ни 1941 р. розпочалася активна підготовка з 
їхнього відкриття. 

Доволі цікавими та неординарними ви-
явилися плани місцевої інтелігенції щодо 
відновлення роботи Дніпропетровського уні-
верситету, який мав розпочати підготовку 
студентів уже в листопаді 1941 р. Планува-
лося змінити структуру і склад факультетів 
університету. Поряд із традиційними струк-
турними підрозділами у складі історично-
го, філологічного, фізико-математичного, 
хімічного, біологічного та географічного 
факультетів, на базі колишніх галузевих 
інститутів формувалися нові факультети – 
медичний із фармацевтичним відділом та 
сільськогосподарський. Передбачалося вве-
дення принципу безкоштовного навчання та 
забезпечення житлом, харчуванням, одягом, 
стипендією студентів, які виявляли відмінні 
знання. По-новому розв’язувалося питання 
відвідування студентами лекцій, які викла-
далися українською мовою. Планувалося 
введення вільного відвіду-вання лекційних 
занять. Адміністрація вишу відмовлялася 
від принципу обов’язкового складання форм 
контролю в жорсткі, визначені деканатами 
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терміни. Студент самостійно визначав тер-
мін складання заліково-екзаменаційної се-
сії, зобов’язуючись скласти форми контролю 
знань певного року навчання для переведен-
ня на старший курс. Змінювалися і навчальні 
плани підготовки спеціалістів. Збільшувала-
ся кількість навчальних годин для вивчення 
кількох іноземних мов, одну з яких студент 
мав право обирати самостійно. Відповід-
но до власних нахилів та інтересів, студен-
ти перших курсів прослуховували комплекс 
дисциплін за власним вибором.

Розуміючи, що більшість студентів не 
мала достатніх матеріальних ресурсів, які б 
дозволяли їм навчатися, адміністрація вишу 
вирішила організувати студентський коопера-
тив, до підрозділів якого входили: художня та 
механічна майстерні, лекторське бюро, а та-
кож бюро перекладачів [11]. 

При відновленні роботи вищих та серед-
ніх навчальних закладів зберігалася їхня до-
воєнна структура. Наприклад, 20 жовтня 1941 
р. було відновлено роботу Київського універ-
ситету в складі історико-філологічного, юри-
дичного та фізико-математичного факульте-
тів, ботанічного саду, зоологічного музею, 
архіву давніх актів та обсерваторії. Керів-
ний склад університету складався з ректора, 
проректора з наукової та навчальної роботи, 
проректора з адміністративно-господарської 
частини. Щоправда, всі керівники структур-
них підрозділів мали статус тимчасово ви-
конуючих свої обов’язки. У випадку, якщо 
навчальні заклади не відновлювали свою ро-
боту, для збереження належного цим устано-
вам майна та проведення інвентаризації, вво-
дилася посада уповноваженого. Так, відпо-
відно до наказу по відділу культури і освіти 
Київської міської управи від 4 жовтня 1941 
р., Ф.О. Юрков був призначений тимчасово 
виконуючим обов’язки уповноваженого по 
сільськогосподарському, лісогосподарському 
та ветеринарному інститутах. До його служ-
бової компетенції відносилися питання здій-
снення охорони переданого майна та примі-
щень. Ось як звучало формулювання одного 
з таких кадрових наказів від 2 грудня 1941 
р.: «У зв’язку з тим, що з 29/11.-1941 р. при-
значено на посаду директора Учительського 
Інституту п. Завітнєвича, звільнити уповно-

важеного цього інституту п. Казанського з 
цього ж числа» [12, арк. 6]. 

Спостерігається цікава тенденція у 
сфері професійної освіти. Вже восени 1941 р. 
політика окупаційних регіональних адміні-
страцій як у зоні відповідальності військо-
вої, так і цивільної адміністрації, безпосе-
редньо залежала від особистого бачення 
німецьких керівників. Цілком очевидно, що 
й позиція місцевої української адміністрації 
також відігравала свою важливу роль. Якщо 
в одних регіонах, наприклад на Уманщині, 
було відновлено роботу сільськогосподар-
ського інституту, то в інших (приміром, на 
Полтавщині) далі розмов та пропагандист-
ських акцій справа так і не зрушила з міс-
ця. Якщо у Вінниці та Черкасах педагогічні 
інститути розпочали роботу, то в Полтаві та 
Києві ці заклади освіти перебували в закон-
сервованому стані. 

Ставлення окупантів до проблем гумані-
тарної освіти полягало у забороні навіть самої 
ідеї її запровадження. Наприклад, керівник 
групи «Наука», створеної в Києві, доктор фон 
Франк’є у звіті про стан української освіти й 
науки наголошував: «Жодна німецька служ-
ба не відчувала потреби у послугах вузів (ін-
ститутів) гуманітарного профілю», а бригад 
енфюрер СС Квітцрау, який займався ство-
ренням у Києві «Збірного інституту науково-
технічного профілю», відкидав навіть саму 
ідею існування українських гуманітарних ін-
ститутів, що, на його думку, «бачаться як на-
укові барахолки» [13, 78]. 

Одним із нововведень періоду осені 
1941 р. було створення учительських семіна-
рій, які здійснювали підготовку педагогічних 
кадрів із середньою спеціальною освітою. 
Терміни навчання у них відповідали аналогіч-
ним навчальним закладам, які діяли в УРСР. 

Частина колишніх вишів упродовж оку-
пації змінювала свій статус. Наприклад, Уман-
ський сільськогосподарський інститут 1942 
р. був перетворений на вищу агрономічну 
школу, яка готувала спеціалістів середнього 
професійного рівня. Аналогічним виявилося 
майбутнє і Житомирського сільськогосподар-
ського інституту [14], і інших навчальних за-
кладів, які готували цю категорію спеціалістів 
ще до війни.

Документаційне забезпечення...
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Заклади освіти самотужки вирішува-
ли питання хронічного недофінансування, 
здійснюючи поступовий перехід до своє-
рідного «госпрозрахункового принципу». 
Виші сільськогосподарського профілю, які 
мали у своєму розпорядженні частину вро-
жаю 1941 р., зібраного силами студентів та 
викладачів, намагалися продати її місцево-
му населенню. Адміністрація Уманського 
сільськогосподарського інституту восени 
1941 р. через місцеву пресу звернулася до 
населення із повідомленням про можливість 
продажу помідорів, кабачків, буряків, морк-
ви, а також щеп яблунь, черешень, вишень, 
слив та абрикос [15]. 

 Викладацький склад Дніпропетровсько-
го університету та політехнічного інститу-
ту також провадив господарську діяльність. 
Міжвишівське геолого-розвідувальне бюро 
пропонувало виконати широкий комплекс ро-
біт: від розшуку корисних копалин і місцевих 
будівельних матеріалів до мінералогічного, 
петрографічного та палеонтологічного ви-
вчення гірських порід, руд та інших корисних 
копалин [16]. 

 Відновлення роботи вищих закладів 
освіти восени 1941 р. відбувалося шляхом 
концентрації матеріальних ресурсів та об-
ладнання і кадрів навколо одного базового 
навчального закладу. Таким був процес ста-
новлення Харківського політехнічного інсти-
туту, який виникав на базі колишнього тех-
нологічного інституту та інституту металів 
і силікатів [17]. До складу Харківського уні-
верситету увійшли 1-й Медичний, 2-й Ме-
дичний, Стоматологічний, Фармацевтичний, 
Гідрометереологічний, Юридичний інститу-
ти, а також Інститут іноземних мов. Заклади 
освіти сільськогосподарського профілю: Зо-
отехнічний інститут, Ветеринарний інститут, 
Інститут сільськогосподарської механізації, 
Інститут агромеліорації та Інститут землев-
порядкування, частина Інституту автошляхів 
увійшли до складу Харківського інституту 
сільського господарства [18, 134]. 

 Навчальні плани та програми підготов-
ки спеціалістів у системі професійної осві-
ти на теренах РКУ не мали уніфікованого в 
межах цього окупаційного адміністративно-
територіального формування характеру. Єдине, 

що об’єднувало споріднені заклади освіти, – це 
цілком природне і зрозуміле зосередження 
уваги авторів навчальних програм винятково 
на наданні необхідних вузькоспеціалізованих 
професійних знань та вмінь. Загальноосвітня 
підготовка учнів урізалася до мінімуму, але 
потрібно віддати належне, – вона все ж здій-
снювалася. 

Військове командування також вплива-
ло на процес управління роботою закладів 
освіти, переглядаючи і затверджуючи на-
вчальні плани фахових шкіл. Наприклад, у 
квітні 1942 р. керівники органів місцевого 
управління на Запоріжжі отримали розпоря-
дження № 7-42 сьомого відділу польової ко-
мендатури № 679 такого змісту: «На підставі 
розпорядження 3-42, п. 13, комерційні, тех-
нічні та подібні їм школи, які до цього часу 
давали, крім фахової та технічної зрілості, 
також зрілість до вступу у вищу школу, по-
винні бути закриті. Навчання в цих школах 
можна провадити далі винятково як фахове 
(без загальної освіти), якщо Господарча Ко-
манда або міська відповідна службова час-
тина визнають реальну потребу в підготовці 
молодих фахівців даного фаху. Навчальні 
плани треба подавати до Місцевої Комен-
датури на затвердження. Районні шефи та 
посадники, так само як і районні шкільні 
інспектори, мусять подбати за найскоріше 
виконання цієї вказівки» [19, арк. 10]. 

Навчальні програми змінювалися весь 
період окупації та не мали стабільного ви-
гляду. Перед відкриттям шкіл, освітянські 
чиновники оголошували про створення на-
вчальних програм, проте, вже за кілька тиж-
нів інструктуючи підлеглих, заявляли: «Не 
час складати нові програми. З більшості 
програм потрібно вилучити все, що не від-
повідає новій ситуації, що суперечить новим 
жаданням часу й обставин. Доповнити про-
грами матеріалом, відповідним до потреб 
нової школи, пристосовуючи їх до можли-
востей цього лише року. Потрібно те саме 
зробити й з підручниками, очистивши їх від 
більшовицького мотлоху й огидного бруду» 
[20]. Райхскомісар просив генеральних ко-
місарів надіслати йому зразки навчальних 
планів, за якими здійснювалася підготовка 
фахівців [21, 515, 516]. Цей факт є більш 
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ніж переконливим і доводить відсутність 
уніфікованих підходів до підготовки профе-
сійних кадрів споріднених спеціальностей.

У більшості навчальних закладів про-
фесійної освіти встановлювалася плата за 
навчання. Вона мала різний вигляд і зале-
жала, як правило, від обраного профілю на-
вчання. Наприклад, учні Вінницького буді-
вельного технікуму 1942 р. сплачували по 
300 крб. за рік навчання. 1942 р. від плати 
за навчання було звільнено 80 осіб, як ді-
тей репресованих, пенсіонерів тощо [22, 
арк. 70]. 

Учні Київської торговельної школи, яка 
готувала бухгалтерів, сплачували за повний 
курс навчання 300 крб. Решту коштів, потріб-
них для підготовки цих спеціалістів, дотувала 
міська управа [23]. 

Навчання у професійних закладах осві-
ти передбачало й певні пільги, зокрема, про-
дуктове забезпечення. Всі учні ремісничих і 
фахових шкіл забезпечувалися продуктови-
ми карточками. Вони відносилися до катего-
рії ІІІ – «працюючих в інтересах Німеччини» 
[24, арк. 32].

Отже, восени 1941 р. значна кількість 
довоєнних закладів освіти відновила свою 
роботу. При цьому, організаційна структура, 
навчально-методичне й наукове забезпечен-
ня мало радянський вигляд, з тією лише різ-
ницею, що з навчальних планів було вилуче-

но предмети з ідеологічним наповненням. 
Процес організації роботи закладів 

освіти на окупованих теренах України, з 
формальної точки зору був цілком керований 
зі сторони центральних відомств і установ 
Райху, зокрема Райхсміністерства східних 
окупованих територій, але конфліктна ситу-
ація між Е. Кохом та А. Розенбергом спри-
чинила справжню «війну законів» у освітній 
сфері, а колізії у прийнятих документах ста-
ли повсюдним явищем. Політика окупацій-
них регіональних адміністрацій, як у зоні 
відповідальності військової, так і цивільної 
адміністрації, безпосередньо залежала від 
особистого бачення німецьких керівників. 
Ставлення окупантів до проблем гуманітар-
ної освіти полягало в забороні навіть самої 
ідеї її запровадження.

Заклади освіти самотужки вирішували 
питання хронічного недофінансування, здій-
снюючи поступовий перехід до своєрідного 
«госпрозрахункового принципу».

Доводиться констатувати, що проблема 
документаційного забезпечення навчальної та 
господарської діяльності, розбалансованість 
системи управління, «війна законів», недо-
статня матеріально-технічна база закладів 
освіти на українських землях у період німець-
кої окупації в роки Другої світової війни є не-
достатньо вивченими, чим і зумовлене звер-
нення автора до цієї теми.
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is  rst presented for consideration in Ukraine, essence is exposed each of constituents of the documentation 
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Актуальним завданням сьогодення є по-
шук моделей функціонування документно-
інформаційної сфери комерційної діяльності 
Української держави. На сучасному розвитку 
комерції сьогодні, документаційне забезпе-

чення здійснює суттєвий вплив на функціо-
нування торговельних процесів. Відповідно, 
побудова ефективної моделі функціонування 
системи документаційного забезпечення ви-
рішує проблему нового бачення концепції 
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стратегічного планування розвитку документ-
них ресурсів досліджуваної галузі країни, що 
потребує збалансованого розуміння спільної 
загальновизначеної політики та партнерської 
взаємодії влади, бізнесу, фахівців у даному 
питанні.

Актуальність даної наукової розвідки по-
лягає в розкритті моделі функціонування сис-
теми документаційного забезпечення комер-
ційної діяльності України, викладі результатів 
створення двохрівневої системи, де кожному 
рівню притаманні власні способи функціону-
вання та забезпечення єдності взаємодії в ці-
лому системи документаційного забезпечення 
галузі.

Більшість наукових досліджень присвя-
чена загальним питанням розвитку комерцій-
ної діяльності держави, а питання функціону-
вання системи документаційного забезпечен-
ня галузі, на жаль, не розглядаються. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних 
проблем розвитку вітчизняної комерції зроби-
ли вчені, серед яких: В.В. Апопій, А.А. Маза-
ракі, Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, Я.А. Гон-
чарук та ін.

Роботи українських економістів спрямо-
вані на розгляд функціонування окремих скла-
дових системи: інформаційного забезпечення 
економіки (О.І. Ляхова), використання інфор-
маційних ресурсів і моделей у системі пла-
нування діяльності виробничо-торговельного 
підприємства (О.В. Гайдар), формування ін-
формаційного комплексу облікової системи та 
звітності в Україні (К.В. Безверхий, Т.В. Бочуля), 
сутності інформаційного забезпечення управ-
ління (А.Г. Книш), теоретичних основ конку-
рентної стратегії підприємства (Ю.Б. Іванова, 
О. М. Тищенко) та ін. [1-5].

Водночас залишаються маловивченими 
питання дії системи документаційного забез-
печення, її складових на рівні досліджуваного 
сектора економіки держави.

Теоретичною документознавчою базою 
для дослідження стали роботи вітчизняних 
дослідників у даній сфері, таких, як: Н.М. Куш-
наренко, С.Г. Кулешова, Л.Я. Філіпової, Г.Г. Асє-
єва, М.С. Слободяника та ін. [6-11].

Необхідно зазначити, що модель сис-
теми документаційного забезпечення ко-
мерційної діяльності України представлена 
вперше, потребує подальшого вдосконален-
ня, що й зумовлює актуальність теми науко-
вого дослідження. 

Метою наукової публікації є ознайом-
лення з моделлю системи документаційного 
забезпечення комерційної діяльності України, 
подання характеристики кожної з її складових 
у комунікаційному просторі галузі.

Зауважимо, що передумовою до появи 
моделі стали сучасні вимоги розвитку галузі, 
визначення середовища функціонування до-
кументної інформації в досліджуваній галузі, 
налаштування пріоритетних напрямів проце-
су управління, підтримання відповідного ін-
формаційного рівня, створення сприятливих 
умов для впровадження інновацій, що забез-
печить сталий розвиток комерції в Україні.

Модель є теоретичною основою для 
розгляду функціонування системи докумен-
таційного забезпечення комерції в Україні, 
спрямована на якісний рівень документно-
інформаційного забезпечення досліджува-
ної галузі, базується на визнанні комерції 
складною інтегрованою інформаційно-доку-
ментною структурою (рис.). 
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Умовні позначення: СДЗКД – система 
документаційного забезпечення комерційної 
діяльності України; ДМ – документний масив; ТД – 
торговельна документація; НДГ – нормативна 
документація галузі; ДП – документний потік; 
ВХ – вхідна документація; ВИХД – вихідна 
документація; ВНД – внутрішня документація; 
ДФ – документний фонд; АФ – архівний фонд; 
ІР – інформаційний ресурс; ІТ – інформаційні 
технології; СД – система діловодства; ІТГ – 
інформаційні технології в галузі; ПЗ – програмне 
забезпечення; СЕД – система електронного 
документообігу; ТЗ – технічне забезпечення; 

ЕКанц – електронна канцелярія; СУД – система 
управління документами; ТІ – товарна інформація; 
СПІ – споживча інформація; КІ – комерційна 
інформація; ОІ основоположна інформація; ТМ – 
товарне маркування; ТЗ – товарний знак; ДНЗД – 
державні нормативно-законодавчі документи; КК – 
корпоративна культура; ІП – імідж підприємства; 
РР – ринкова репутація; ДМЗК – документаційне 
забезпечення маркетингових комунікацій; 
ДСР – документний супровід реклами; ДЗЯП – 
документаційне забезпечення якості продукції; 
СТ – стандартизація; СР – сертифікація; СДІ – 
споживачі документної інформарції.

Рис. Модель системи документаційного забезпечення комерційної діяльності України
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Як видно з рис., усі складові системи до-
кументаційного забезпечення комерційної ді-
яльності знаходяться в тісному взаємозв’язку 
комунікаційних процесів внутрішнього та зо-
внішнього документаційного середовищ. 

До внутрішнього документаційного се-
редовища комерційної діяльності входять п’ять 
складових, основу серед яких становить доку-
ментний ресурс із документним масивом, до-
кументним фондом і документним потоком, ін-
формаційні технології та система діловодства.

Документний масив становлять торговель-
на документація та галузеві нормативні доку-
менти. Основу торговельної документації ста-
новлять: господарські договори з різновидом 
контрактів; документи у міжнародній торгівлі; 
документи комерційної логістики; комерційні 
документи орендних і лізингових операцій; до-
кументи сумісної діяльності комерційних під-
приємств; грошові й товарні документи, що 
засвідчують майнові права; тендерна докумен-
тація; первинно-облікова документація; яка 
функціонує в галузі, дозвільні документи на 
здійснення торговельної діяльності.

Наступною складовою документного ма-
сиву є нормативна документація галузі. 

Нині нараховується 28 основних норма-
тивно-законодавчих документів, які регулюють 
комерційну діяльність країни. У розробці, затвер-
дженні нормативної документації галузі беруть 
участь Кабінет Міністрів України, Міністерство 
зовнішніх зв’язків і торгівлі України, Державні 
комітети і комісії, головні управління та управ-
ління при Кабінеті Міністрів України, виконкоми 
рад народних депутатів, власники промислових, 
виробничих об’єднань, підприємств та ін.

На жаль, у досліджуваній галузі відсутні 
базові галузеві документи, які б регулювали її 
документаційне забезпечення, тому на держав-
ному рівні набуває актуальності потреба удо-
сконалення нормативно-правової бази докумен-
таційного забезпечення комерційної діяльності.

Звернемо увагу на документні потоки як 
динамічну частину документного масиву, до 
складу яких входять внутрішні, вхідні та ви-
хідні документи. Основний склад документ-
них потоків становить нормативна докумен-
тація зі стандартизації, статути комерційних 
підприємств, положення як юридичні акти, 
вхідна і вихідна документація.

Основа документного фонду досліджу-
ваної галузі – інформаційні ресурси й архівні 
фонди торговельних організацій, комерційних 
підприємств та ін.

Нині інформаційний ресурс документацій-
ного забезпечення галузі позиціонується як по-
тужний інструмент стабільного функціонування 
комерції та включає: торговельну документацію 
в електронній формі (оцифровану); матеріали 
інформаційної підтримки; інформаційну базу 
даних галузі; інформаційно-комунікаційні по-
слуги (обробка та передача інформації, узагаль-
нення показників, підготовка звітної інформації, 
здійснення розрахунків, ведення управлінського 
обліку та ін.) [12].

За допомогою архівних фондів комерцій-
них підприємств забезпечується відбір, нагро-
мадження архівних документів, їхній облік, 
зберігання та користування ними. Варто звер-
нути увагу на те, що архів підприємства може 
бути як самостійним структурним підрозді-
лом, так і складовою структурною частиною 
служби діловодства. 

Далі звернемося до інформаційних тех-
нологій із трьома її складовими: системою 
електронного документообігу, програмним і 
технічним забезпеченням комерції. 

Система електронного документообігу 
(СЕДО) інтегрує документацію комерційних 
підприємств у єдине інформаційне середовище, 
забезпечує комунікаційну взаємодію співробіт-
ників під час виконання ними ділових функцій 
управління комерційною інформацією, організо-
вується залежно від їхнього виду, особливостей 
роботи підприємства, обсягу документопотоку.

Крім того, СЕДО включає до свого скла-
ду електронну канцелярію та систему управ-
ління документами. 

Слід зазначити, що впровадження електрон-
ної канцелярії створює програмну основу для 
роботи з торговельною документацією, об’єднує 
потоки електронних документів між структур-
ними підрозділами організацій, уніфікує торго-
вельну документацію, зменшує трудомісткість 
опрацювання документів, прискорює їхній рух, 
координує діяльність організації [12]. 

Стосовно системи управління докумен-
тами, то вона здійснюється службою доку-
ментаційного забезпечення управління (ДЗУ), 
яка функціонує як самостійний структурний 
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підрозділ на підприємствах. Призначення 
служби ДЗУ полягає в організації, веденні та 
вдосконаленні системи документаційного за-
безпечення управління комерційного підпри-
ємства на основі єдиної технічної політики 
та застосування сучасних технічних засобів у 
роботі з торговельною документацією.

Особливий інтерес представляє програм-
не забезпечення комерційної діяльності – «ІС: 
Підприємство» – платформа, на основі якої 
розробляються програми – «конфігурації»: «ІС 
Бухгалтерія», «ІС: Підприємство 8. Роздріб для 
України», «ІС: Підприємство 8. Управління 
торгівлею для України», «ІС: Підприємство 8. 
Управління виробничим підприємством» та ін.; 
«M.E.Doc» – система, яка допомагає роботі зі 
звітами, податковими накладними, рахунками-
фактурами та ін.; «ОПЗ» – програмне забезпе-
чення податкової звітності та реєстру отрима-
них і виданих податкових накладних до органів 
державної податкової служби в електронному 
вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку; 
АРМ «Звіт страхувальника» – комплексний 
програмний продукт із формування і здаван-
ня звітності до Пенсійного фонду; «Клієнт-
Банк» – програма для зв’язку та обміну інфор-
мацією між банком і клієнтами за допомогою 
модему; ТОРГСОФТ, ГАЛИОН.РОЗНИЦА, 
КіберМаг, АРМ «Супермаркет», КосРинок, 
UNISYSTEMМагазин, DIRECTUM та ін.

Звернемо увагу на програмний продукт 
«Парус» і його «конфігурації», які викорис-
товуються в комерційній діяльності: «Парус-
Підприємство 7» (для малого і середнього біз-
несу), «Парус-Підприємство 8 (onOracle)» (кор-
поративна система), «Парус-Підприємство 8SE 
(onOracle)» (корпоративна система для серед-
нього бізнесу), «Парус-Реалізація і Склад 7.11 
для Windows» (облік реалізації товарів, послуг, 
товарних запасів), «Парус 8.1для Windows» 
(система управління підприємством), «Парус – 
Магазин 9.2 для Windows» (автоматизація роз-
дрібного торговельного підприємства), «Трі-
умф» (комплексна автоматизація управління 
торговельним підприємством), «Парус – Реа-
лізація 5.2» (облік реалізації товарів і послуг), 
«Парус – Склад 5.2» (автоматизація обліку то-
вару) та ін. Найпопулярнішими системами є 
«ДІЛО», OPTІMA – WorkFlow та «Megapolis. 
Документообіг» [14].

Третя складова інформаційних техноло-
гій – технічне забезпечення комерційної ді-
яльності. Це комплекс технічних засобів, при-
значених для роботи інформаційної системи 
комерційних підприємств (засоби обчислюваль-
ної, комунікаційної, організаційної техніки).

Отже, інформаційні технології в дослід-
жуваній галузі надають можливість проводи-
ти дистанційне управління комерційним під-
приємством, здійснювати його моніторинг, 
проводити контрольно-аналітичну діяльність, 
забезпечувати інформаційну підтримку при-
йняття управлінських рішень та ін. 

Система діловодства функціонує на за-
гальних засадах. Серед різноманіття функці-
онуючих на комерційних підприємствах доку-
ментів, ми можемо виділити розпорядчі, ви-
конавчі, комбіновані (за змістовим наповнен-
ням); первинні (накладні, акти та ін.), вто-
ринні (товарні звіти) за порядком складання; 
за обсягом охоплення інформації – разової дії 
(оформлення однієї товарної операції) та нако-
пичувальні (табелі, наряди та ін.). Згідно з на-
казом керівника, встановлюється графік доку-
ментообігу на підприємстві, контроль за яким 
здійснюється головним бухгалтером [15]. 

До зовнішнього документаційного се-
редовища комерційної діяльності входять 
сім складових. Це державні нормативно-
законодавчі документи, товарна інформація, 
документаційне забезпечення маркетингових 
комунікацій, якості продукції й електронної 
комерції, споживачі документної інформації, 
корпоративна культура комунікаційного ко-
мерційного середовища.

Зупинимося детальніше на розгляді кож-
ної з перелічених складових. 

Варто звернути увагу на державні 
нормативно-законодавчі документи, оскіль-
ки саме від них залежить підпорядкованість 
напряму функціонування досліджуваної сис-
теми документаційного забезпечення. До за-
значеної групи документів належать: Консти-
туція України, Укази Президента України, За-
кони України, Постанови Кабінету Міністрів 
України, Міністерські наказами, документи, 
що регулюють комерційну діяльність (По-
датковий кодекс України № 2755 – VІ від 2 
грудня 2012 р., Господарський кодекс України 
№ 436-IV від 16 січня 2003 р., Цивільний ко-
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декс України № 435 – IV від 16 січня 2003 р., 
Митний кодекс України №92-IV від 11 липня 
2002 р.), державні стандарти (ДСТУ), галузе-
ві стандарти (ГСТУ), стандарти підприємств 
(СТП), технічні умови України (ТУУ), ліцен-
зії, патенти та ін.

Особливе місце серед комунікаційного 
середовища комерційної діяльності займає то-
варна інформація, яка включає до свого скла-
ду основоположну, комерційну, споживацьку 
інформацію, а також товарні знаки і товарне 
маркування. За допомогою системи умовних 
позначень (товарних знаків) у вигляді симво-
лів, емблем, піктограм, ідеограм, кодів (доку-
ментної ідентифікації) товари розрізняються 
[16, 226, 237]. 

Документами товарного маркування є 
етикетки, контретикетки, кольєретки, контроль-
ні стрічки, вкладиші, клейма, штампи, ярли-
ки, бирки, цінники, талони, квитанції, товарні 
та касові чеки з обов’язковим переліком необ-
хідних реквізитів.

Основоположна товарна інформація 
включає основну характеристику товару (на-
зва, ґатунок, кількість, підприємство-виробник, 
дата виготовлення, термін зберігання), ко-
мерційна інформація включає штрихові коди, 
споживацька інформація направлена на заці-
кавлення споживача і включає відомості про 
харчову цінність, хімічний склад, призначення 
товару, способи його використання й експлуа-
тації, безпечність, надійність та ін. [17].

Варто зазначити, що документи товарно-
го маркування і товарні знаки становлять ма-
рочні документно-інформаційні активи дер-
жави, складовими яких є: назва/ім’я держави, 
державна символіка, девіз/слоган держави, 
державна ідеологія, місія/покликання країни, 
її стратегія, державні бренди (компанії/това-
ру/особистості) [18].

Документаційне забезпечення якості 
продукції включає сертифікацію, яка дає мож-
ливість об’єктивно оцінити продукцію (знак 
відповідності обов’язкової та добровільної 
сертифікації), надати споживачу підтверджен-
ня її безпеки, забезпечити контроль за відпо-
відністю продукції та підвищити її конкурен-
тоздатність і серії стандартів системи управ-
ління якістю (СУЯ): ДСТУ ISO 9000:2001 
«Системи управління якістю. Основні по-

ложення та словник»; ДСТУ ISO 9001:2008 
«Системи управління якістю. Вимоги»; ДСТУ 
ISO 9004:2001 «Системи управління якістю. 
Настанови щодо поліпшення діяльності»; 
ДСТУ ISO 19011:2001 «Настанови щодо здій-
снення аудитів систем управління якістю та/
чи навколишнім середовищем» [19]. 

До споживачів документної інформації 
віднесені суб’єкти інфраструктури товарного 
ринку, споживачі, підприємства торгівлі, посе-
редницькі структури, суб’єкти фінансового рин-
ку (продавці та покупці фінансових ресурсів, 
банки, валютні та фондові біржі, інвестиційні 
компанії, лізингові фірми і компанії, страхуваль-
ники, страхові компанії, страхові агенти і бро-
кери) та суб’єкти ринку праці (підприємства-
роботодавці, навчальні заклади, центри підго-
товки та перепідготовки кадрів, центри підви-
щення кваліфікації, кадрові агентства) [20, 19].

Документаційне забезпечення марке-
тингових комунікацій включає документий 
супровід реклами, яка тісно пов’язана з брен-
дом, товарними знаками, торговельними мар-
ками як документом. 

Документаційне забезпечення рекламної 
діяльності в комерції представлене друкованою 
продукцією (газети, журнали, листівки, плакати, 
буклети, каталоги, проспекти, календарі та ін.), 
текстовим наповненням у зовнішній рекламі, на 
телебаченні, в оформленні та демонстрації това-
ру, в інтернет-мережах тощо [21].

Необхідно звернути увагу на те, що сис-
тема документаційного забезпечення марке-
тингових комунікацій спрямована на інформу-
вання, переконання та нагадування спожива-
чам про товари, стимулювання їхнього збуту, 
створення позитивного іміджу. Перспектив-
ними напрямами маркетингових комунікацій є 
брендінг, директ-маркетинг, паблік рілейшнз, 
стимулювання збуту, спонсорство, що, в свою 
чергу, потребують документного супроводу.

Документаційне забезпечення електрон-
ної комерції включає електронні документи, 
серед яких: HTML-документи, які представ-
лені каталогом продукції, прайс-аркушем на 
продукцію, реєстраційною формою, формами 
замовлення і доставки товару; банківськими 
платіжними картками [22].

Корпоративна культура дозволяє підняти 
якісний рівень роботи колективу та підвищи-

Особливості розробки концептуальної моделі...
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ти продуктивність праці, комерційні підпри-
ємства отримують конкурентні переваги [23].

Необхідно звернути увагу на те, що в 
сучасних умовах відзначається невисокий 
рівень корпоративних відносин, тому важли-
вого значення набуває значимість цінностей 
в організаціях, підприємствах, формування 
колективізму серед працівників, отримання 
ними задоволення від результатів праці. 

Імідж комерційних підприємств визначає 
стратегічні шляхи досягнення бажаних ре-
зультатів і пріоритетів, формує уявлення про 
очікувану поведінку комерційного підприєм-
ства, мотиви розвитку, що сприяє підвищен-
ню рівня конкурентоспроможності, впливає 
на збільшення обсягів продажу та ін. Реаліза-
ція стратегії іміджу комерційних підприємств 
вимагає створення іміджу керівника, персона-
лу, споживачів, товару, внутрішнього іміджу 
та зовнішнього іміджу, що створює позитивне 
комунікаційне середовище для функціонуван-
ня підприємства [24].

Використання методів управління – роз-
робка системи мотивації праці, методів впливу 
на ціннісні орієнтації співробітників: психоло-
гічних – посилення пропаганди інноваційної ді-
яльності, психотренінг з розвитку інноваційного 
потенціалу; кадрових змін – прийом на роботу 
творчих особистостей із мотиваційною винаго-
родою, впровадження плану кар’єри, тобто під-
вищення їхнього статусу протягом професійної 
діяльності, стимулювання креативності та ін.

Актуальності набуває вироблення під-
приємствами свого власного фірмового стилю 
(єдиний колір при розробці товарного знаку, 
фірмовий одяг, дизайн продукції та ін.), який 
психологічно впливає на споживачів товарної 
продукції в поєднанні з ціннісною орієнтаці-
єю підприємств [25]. 

Крім того, корпоративні відносини ре-
комендовано, щоб орієнтуватися на кодекс 
корпоративної поведінки з урахуванням спе-
цифічних особливостей комерційного підпри-
ємства, що є запорукою успішної побудови 
ефективної структури управління системою 
документаційного забезпечення [26].

Неабияке ціннісне значення мають де-
візи, логотипи торговельних підприємств, 
об’єднань, які виражають провідну ідею, кон-
цепцію діяльності («Зроблено з розумом», 

«Надійні рішення – гарантований успіх», 
«Якість за помірну ціну», «Кращий чай з усьо-
го світу» та ін.).

Потужним засобом комунікації є фахова 
мова, оскільки вміння правильно висловлюва-
тися, дотримуватися мовного етикету є висо-
ким атрибутом корпоративної культури спів-
робітників [23]. 

Отже, корпоративна культура вітчизня-
ної комерційної діяльності має важливе кому-
нікаційне навантаження (фахова мова, девізи, 
фірмовий стиль, колективізм співробітників) і 
документне підтвердження. Це кодекс корпо-
ративної культури комерційного підприємства 
і символи торговельних підприємств.

Отже, аналіз складових елементів презен-
тованої моделі дозволяє стверджувати, що сис-
тема документаційного забезпечення комер-
ційної діяльності України – це певним чином 
складна впорядкована структура, яка складаєть-
ся з внутрішнього і зовнішнього документних 
середовищ, які загалом характеризують доку-
ментаційне забезпечення галузі. Наприклад, у 
внутрішньому документному комунікаційному 
середовищі представлений найголовніший еле-
мент моделі – документний ресурс, до складу 
якого входять документні масив, фонд і потік, 
також складовими елементами є інформаційні 
технології та система діловодства.

Зовнішнє документне комунікаційне се-
редовище представлене: 

– документною ідентифікацією – товарни-
ми знаками і товарним маркуванням (етикетки, 
контретикетки, кольєретки, контрольні стрічки, 
вкладиші, клейма, штампи, ярлики, бирки, цін-
ники, талони, квитанції, товарні і касові чеки);

– стандартами і сертифікатами якості 
продукції;

– тестовим наповненням реклами товар-
ної продукції, послуг, сировини в мас-медіа і 
інтернет-мережах;

– електронними HTML-документами (ката-
логом продукції, прайс-аркушем на продукцію, 
реєстраційною формою, формами замовлення та 
доставки товару; банківськими платіжними карт-
ками та ін.) в електронній комерції;

– девізами, символами в корпоративній 
культурі комерційного середовища.

Можна окреслити загальну модель функ-
ціонування системи документаційного забез-
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печення в комерційній діяльності України як 
сукупність вищеперерахованих складових, які 
пов’язані з цілями, функціями й організацій-
ною структурою галузі.

Для подальшого розвитку системи 
документаційного забезпечення вітчизняної 
комерційної діяльності необхідно знати пере-
ваги та недоліки кожної з її складових, уміти 
відшукати оптимальні шляхи для забезпечен-
ня їхнього функціонування.

Модель, яка представлена на розгляд, є 
досить актуальною та потребує подальшого 
вдосконалення, пошуку шляхів розробки на-
ступних моделей процесу функціонування 
системи документаційного дослідження під-
приємств за видами торгівлі (оптової, роздріб-
ної, змішаної), за категоріями товарів (продо-
вольчих, непродовольчих, змішаних), іншими 
класифікаційними ознаками.
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УДК 159.9.072:37.04

Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наведено результати емпіричного дослідження психологічних характеристик студентів 
спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Для комплексної діагностики 
використано: опитувальник Р. Кеттелла, проективну методику «Неіснуюча тварина», комп’ютерну 
діагностику «Scanface», опитувальник Г. Айзенка для визначення типу темпераменту. Аналіз 
показав, що в більшості респондентів спостерігається підвищене зацікавлення в інформації, для 
студентів має велике значення думка оточуючих про них та їхня діяльність. Переважає адекватна 
самооцінка, хоча в частини студентів – завищена, присутній егоцентризм. Респондентам властива 
домінантність, наявність власної думки, витриманість, самостійність, наполегливість у справах 
і працездатність, відповідальність за власні дії й усвідомлене дотримання суспільних норм. Також 
про професійну спрямованість можуть свідчити такі риси: зацікавленість у зовнішній інформації, 
перевага стандартності думок і прийнятих рішень; слабка вираженість творчого мислення та 
демонстративності.

Ключові слова: документознавство та інформаційна діяльність, психологічні риси, 
психодіагностика, профорієнтація, професійна спрямованість.

Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
С ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приведены результаты эмпирического исследования психологических характеристик студентов 
специальности «Документоведение и информационная деятельность». Для комплексной диагностики 
использованы: опросник Р. Кеттелла, проективная методика «Несуществующее животное», 
компьютерная диагностика «Scanface», опросник Г. Айзенка для определения типа темперамента. 
Анализ показал, что в большинстве респондентов наблюдается повышенный интерес к информации, 
для студентов имеет большое значение мнение окружающих о них и их деятельности. Преобладает 
адекватная самооценка, хотя в части студентов – завышена, присутствует эгоцентризм. 
Респондентам свойственна доминантность, наличие собственного мнения, выдержанность, 
самостоятельность, настойчивость в делах и работоспособность, ответственность за свои действия 
и осознанное соблюдение общественных норм. Также о профессиональной направленности могут 
свидетельствовать следующие черты: заинтересованность во внешней информации, преобладание 
стандартности мыслей и принятых решений; слабая выраженность творческого мышления и 
демонстративности.

Ключевые слова: документоведение и информационная деятельность, психологические черты, 
психодиагностика, профориентация, профессиональная направленность.

G.O. Nesterenko, N.V. Otrokh

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF FUTURE SPECIALISTS 
IN DOCUMENTATION STUDIES AND INFORMATIONAL ACTIVITY

Results of the empirical research on psychological characteristics of students of specialty «Documentation 
studies and informational activity» are presented. For complex diagnosis several methods were used: 
R. Cattell questionnaire, projective technique «A non-existing animal», computer diagnostics «Scanface», 
H. Eysenck questionnaire for temperament type’s determining. The analysis showed that most of respondents 
have increased interest in information and that opinions of others about them and their activities are important 
for students. Mostly they have adequate self-esteem, although some of students have the in ated one, with 
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self-centeredness. Respondents are characterized with dominance, they have their own thoughts, consistency, 
independence, persistence and ability for hard work, responsibility for their own actions and conscious 
adherence to social norms. Also, the professional orientation may be indicated by the following features: 
interest in external information, dominance of typical opinions and decisions; weak expression of creative 
thinking and demonstrativeness.

Keywords: documentation studies and informational activity, psychological features, psychological 
diagnosis, career guidance, vocational orientation.

Людське суспільство є живим організмом, 
який постійно змінюється. Тому системати-
зація психологічних знань про особистість як 
суб’єкта діяльності, доповнення та розширення 
цих знань залишатимуться завжди актуальними, 
у зв’язку з постійними соціально-економічними 
трансформаціями, зі зміною якості життя, що не 
може не впливати на активність людини та на її 
психологічні характеристики. 

Сьогодні все частіше в освітянських ко-
лах порушується проблема профорієнтаційної 
роботи і тестування студентів чи абітурієн-
тів щодо відповідності їхніх індивідуально-
психологічних особливостей обраній спеціаль-
ності. За посередництвом отриманої інформації 
можливо зменшити відсоток молоді, яка працю-
ватиме не за отриманим фахом. Для реалізації 
подібної програми потрібно визначити, якими ж 
саме характеристиками мають володіти абітурі-
єнти, щоб успішно працювати за обраною спе-
ціальністю та любити свою професію. 

Мета цієї статті – викладення деталь-
них результатів емпіричного дослідження 
психологічних характеристик студентів – 
майбутніх фахівців із документознавства та 
інформаційної діяльності.

Виявлення характерологічних особливос-
тей студентів-документознавців здійснювало-
ся в емпіричний спосіб за допомогою таких 
методик, як: опитувальник Кеттелла, типологія 
Майєрс-Бріггс, дослідження типу темперамен-
ту за Г. Айзенком та проективні методики. Рес-
пондентами виступили 60 студентів ІІ-ІІІ кур-
сів Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова спеціальності «Доку-
ментознавство та інформаційна діяльність».

Проблема професійного становлення 
особистості досить ґрунтовно проаналізована 
та є предметом загальнотеоретичних і методо-
логічних концепцій. Серед них є такі, що тісно 
пов’язані з віком людини (В. Бодров, Н. Воля-
нюк, Д. Сьюпер, Е. Зеєр, В. Осьодло, О. Росту-

нов), інші – не прив’язані до віку (Є. Климов, 
Л. Мітіна, Ю. Поваренков, О. Фонарьов). Се-
ред різних підходів до розуміння професійно-
го становлення можна також виокремити такі: 
професійна придатність як результат про-
фесійного становлення фахівця (В. Бодров, 
К. Гуревич, К. Платонов, О. Ростунов); готов-
ність до праці як результат професіоналізації 
(Г. Балл, В. Сєріков); професійне становлення 
як цілісний процес (Є. Климов, Т. Кудрявцев, 
А. Маркова, В. Шадріков та ін.) [4, 7]. 

Однією з найбільш комплексних пси-
хологічних теорій професійного вибору, яка 
об’єднує особистісні риси з перевагою роду 
занять, є концепція Дж. Холланда. Він спробу-
вав пояснити, чому різні типи людей надають 
перевагу різним типам професійних занять.

Дж. Холланд вважає, що всі люди ділять-
ся на шість різних типів: реалістичний (Р), ін-
телектуальний (І), соціальний (С), конвенцій-
ний (К), заповзятливий (П) і артистичний (А). 
Кожен тип особистості характеризується:

• певними рисами характеру та складом 
розуму;

• здібностями до певних видів діяльності;
• уподобаннями певного роду занять;
• змістом захоплень;
• професійними можливостями.
Кожному типу особистості відповідає 

певний тип професій. 
На схильність до того чи іншого виду діяль-

ності впливають вроджені особливості індивіда 
(властивості темпераменту, типологічні характе-
ристики прояву властивостей нервової системи). 
Наприклад, особи з рухливістю нервових проце-
сів схильні до різноманітної за змістом діяльнос-
ті, ригідність осіб з інертністю нервових процесів 
обумовлює їхню схильність ретельно відпрацьо-
вувати деталі виконуваних дій. Для останньої 
групи людей більш комфортною виявляється 
ситуація передбачуваності, яка не потребує при-
йняття термінових рішень [1, 21].
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Порівняння особистісних особливос-
тей студентів-першокурсників різних фа-
культетів університету, проведене А. Сера-
він та І. Фірсовою 1999 р., показало, що для 
студентів-філософів характерні замкнутість, 
інтравертність, тенденція до рефлексії, пасив-
ність. Студенти-історики відрізняються таки-
ми само характеристиками, але додатково ще 
розважливістю та агресивністю. Студенти-
юристи були товариськими, екстравертова-
ними, схильними до імпульсивних і необду-
маних висновків і вчинків, агресивними, ак-
тивними. Студенти-журналісти відрізнялися 
від інших товариськістю, легковажністю. 
Студенти-психологи характеризувалися най-
вищою товариськістю, низькою агресивніс-
тю, для них також властиво замислюватися 
про те, що вони говорять і роблять. Таким 
чином, були встановлені очевидні відмінності 
між студентами-філософами та істориками, з 
одного боку, і юристами, журналістами і пси-
хологами – з другого [1, 22].

Загальновідомо, що особистості, які оби-
рають професії типу людина-людина, відкриті 
до спілкування, в той час ті, хто обирають про-
фесії людина-знак, схильні до замкнутості. 

У контексті наведеного цікавим є дослі-
дження Т. Кудрявцева «Вплив характероло-
гічних особливостей особистості на динаміку 
професійного самовизначення», результати 
якого вказують на взаємозв’язок конкретних 
рис характеру з вибором професії [2].

Досить ґрунтовними є результати ана-
лізів, представлені в монографії Н. Підбуць-
кої «Психологічні властивості особистості 
майбутнього інженера», де автор розглядає 
проблему професійного становлення осо-
бистості, аналізує структуру й умови форму-
вання професіоналізму особистості протягом 
професійного розвитку. В роботі також на-
ведено результати дослідження особистості 
майбутнього інженера, його індивідуально-
типологічних, характерологічних, пізнаваль-
них особливостей [4]. 

У статті «Індивідуально-характерологічні 
особливості студентів технічних та гуманітар-
них спеціальностей» Н. Підбуцька описала ха-
рактерологічні особливості майбутніх інжене-
рів і психологів, дане дослідження проводило-
ся за допомогою методики багатофакторного 
аналізу особистості Кеттелла (форма С) [5]. 

Опитувальник Кеттелла є одним із най-
більш поширених методів оцінки індиві-
дуально-психологічних рис особистості. Він 
розроблений під керівництвом Р. Кеттел-
ла і призначений для опису широкої сфери 
індивідуально-особистісних відносин. Від-
мінною рисою даної методики є її орієнтація 
на виявлення відносно незалежних 16 факто-
рів (шкал, первинних рис) особистості. Їхні 
відповідні якості були виявлені за допомогою 
факторного аналізу з найбільшого числа по-
верхневих рис особистості, спочатку виділе-
них Кеттеллом. Кожний фактор утворює кілька 
поверхневих рис, об’єднаних навколо однієї 
центральної риси.

Існує 4 форми опитувальника: А і В (187 
питань) і С і D (105 питань), але найчастіше 
використовують форми А і С. Ґрунтуючись 
на зазначених розвідках, для розгляду нашого 
питання однією з методик було обрано багато-
факторне дослідження особистості Кеттелла 
(форма А). 

Першим завданням проведеного дослі-
дження був підрахунок результатів первинних 
факторів з класичним прийомом перерахун-
ку сирих балів у стени (стени – це стандарт-
ні одиниці оцінювання кожного фактора від 
1 до 10 балів кожен). Після переводу балів у 
стени ми можемо оцінити кожен фактор до-
слідження. Середнє значення для кожного 
фактора – 5,5 стенів. Якщо значення менше 
5,5 – то превалює ліве значення фактора, якщо 
більше 5,5 – то праве. Детальніші результати 
діагностики психологічних рис студентів-
документознавців наведені в табл. 1.
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Таблиця 1

Результати дослідження психологічних рис студентів-документознавців 
за методикою Р. Кеттелла

Фактори Студенти спеціальності 
«Документознавство та інформаційна діяльність»

A (замкнутість/спілкування) 5,86

B (інтелект) 7,00

C (емоційна нестійкість/стійкість) 5,14

E (підпорядкованість/домінантність) 6,43

F (стриманість/експресивність) 6,29

G (безвідповідальність/нормативність) 3,71

H (нерішучість/сміливість) 5,00

I (жорстокість/чутливість) 6,29

L (довіра/недовіра) 7,71

M (практичність/розвинута уява) 5,14

N (прямолінійність/дипломатичність) 4,57

O (впевненість/тривожність) 6,71

Q1 (консерватизм/радикалізм) 5,71

Q2 (конформізм/нонконформізм) 4,71

Q3 (низький/високий самоконтроль) 5,43

Q4 (розслабленість/напруга) 6,00

Аналізуючи дані табл. 1, ми бачимо, що у 
вибірці превалюють середні значення, але необ-
хідно виділити найбільш виражені показники. У 
виборці майбутніх документознавців найбільш 
високі показники за факторами: Е (підпорядко-
ваність/домінантність) = 6.43; L (довіра/недові-
ра) = 7.71; O (впевненість/тривожність) = 6.71, 
низьких показників не виявлено.

Інтерпретуючи отримані дані, можна го-
ворити про такі риси особистості студента-
документознавця, як домінантність, наявність 
власної думки, витриманість, самостійність, 
наполегливість у справах та працездатність, 
а також відповідальність за власні дії та усві-
домлене дотримання суспільних правил і 
норм. Маючи середній рівень розвитку цих 
якостей, майбутній документознавець здатен 
ефективно проявити себе як професіонал, 
безумовно маючи при цьому фахові знання й 
уміння та професійно важливі якості.

Для вивчення індивідуально-психологічних 
особливостей студентів було також використано 
методику Скан-фейс (Scanface). Це комп’ютерна 
психодіагностика респондента за його зобра-
женням на фотографії. Скан-фейс – це результат 
об’єднання перевіреного роками наукового методу 
(типологія Майєрс-Бріггс) і сучасних інформацій-
них технологій. В основі сервісу використана ана-
літична фізіогноміка [6]. Типологія Майєрс-Бріггс 
спочатку розроблялася Ізабель Майерс-Бріггс і її 
матір’ю Кетрін Бріггс на основі роботи «Психо-
логічні типи» швейцарського психіатра К. Юнга. 
Перші публікації Кетрін Бріггс з’явилися напри-
кінці 1920-х рр. Перша версія тесту Майерс-Бріггс 
(Myers-Briggs Type Indicator, MBTI) побачила світ 
1942 р., перша версія інструментарію з викорис-
тання типології – 1944 р.

Результати діагностики за методикою 
«Скан-фейс» можна представити у вигляді 
табл. 2.  
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Таблиця 2
Результати психодіагностики студентів спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність» за методикою «Скан-фейс»

Фактори Студенти спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність»

Замкненість/Прагнення до спілкування 5,7 ± 1,6

Чуттєвість до критики/Ігнорування критики 5 ± 0,8
Безтурботність/Передбачливість 8,5 ± 0,5
Пасивність/Активність 6,2 ± 1,2
Нетерпимість/Толерантність 4,2 ± 0,9
Відкритість до інновацій/Консерватизм 4,3 ± 0,6
Логіка/Інтуїція 4,1 ± 1,1
Контроль, розподілення роботи, увага до деталей, 
Схильність до виконання рутинної роботи
(Низький/Високий)

5,1 ± 1,4

Організаторсько-управлінський потенціал
(Низький/Високий) 7,4 ± 0,7

Лідерський потенціал
(Низький/Високий) 6,1 ± 0,9

Управління часом
(Низьке/Високе) 5,6 ± 1,3

За даними табл. 2 можна побачити, що 
за досліджуваною спеціальністю навчаються 
студенти з прагненням до спілкування, актив-
ною життєвою позицією, досить високим лі-
дерським та організаторсько-управлінським 
потенціалом, які заздалегідь передбачають і 
планують свою майбутню кар’єру.

Для забезпечення комплексного аналі-
зу психологічних характеристик студентів-
документознавців було також використано 
один із проективних тестів – «Неіснуюча тва-
рина» (автор методу М. Дукаревич). Це мето-
дика дослідження особистості побудована на 
теорії психомоторного зв’язку. Для реєстрації 
стану психіки використовується досліджен-
ня моторики, зокрема, моторики домінантної 
правої руки, зафіксованої у вигляді графічно-
го сліду руху, малюнка. За однією з теорій (за 
І. Сеченовим), у психіці будь-яка тенденція 
закінчується рухом (буквально – «Будь-яка 
думка закінчується рухом») [3].

Аналіз результатів дослідження за проек-
тивною методикою «Неіснуюча тварина» свід-
чить, що у більшості респондентів спостеріга-
ється підвищене зацікавлення в інформації, для 

студентів має велике значення думка оточуючих 
про них та їхня діяльність. Переважає адекват-
на самооцінка, хоча частина студентів має за-
вищену самооцінку, присутній егоцентризм. У 
більшості респондентів спостерігається захис-
на вербальна агресія, неспокій та побоювання. 
Це можна пояснити як віковими особливостями 
молоді, так і складною ситуацією в країні, яка 
впливає на психологічний стан студентів. На-
явні риси, які можуть свідчити про професійну 
спрямованість: це зацікавленість у зовнішній 
інформації, перевага стандартності думок і при-
йнятих рішень. Натомість творче мислення і де-
монстративність не сильно виражені. 

Дослідження типу темпераменту студентів-
документознавців проводилося за методикою 
Г. Айзенка (EPI). Ця методика дозволяє визна-
чити тип темпераменту з урахуванням інтровер-
сії та екстраверсії особистості, а також емоцій-
ну стійкість респондентів. Отримані результати 
порівнюються з ключем, в якому є три шкали: 
екстраверсія – інтроверсія; нейротизм.

Отримані при застосуванні цієї методи-
ки дані можна представити у формі діаграми 
(рис.). 
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Рис. Результати діагностики типу темпераменту 
студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Результати тестування були досить неспо-
діваними, оскільки переважна частина респон-
дентів виявила належність до холеричного та 
сангвіністичного типів темпераменту, а це роз-
ходиться з класичними уявленнями про людей, 
які обирають своєю професією роботу з доку-
ментацією. Можливо, на подібний результат 
вплинула друга складова спеціальності – інфор-
маційна діяльність, адже інформаційне сус-
пільство наразі потребує спеціалістів, здатних 
швидко запам’ятовувати й опрацьовувати ін-
формацію, відкритих до інновацій і командної 
роботи для вирішення складних завдань. Проте 
цю гіпотезу можна опрацювати лише в подаль-
ших емпіричних дослідженнях.

Також майбутні фахівці з документознав-
ства й інформаційної діяльності виявили висо-
кий рівень організаторсько-управлінських та лі-
дерських якостей, працездатність і витривалість. 
Для них характерний активний інтерес до людей 
і до зовнішнього світу, прагнення до самореалі-
зації. Студенти мають високу самооцінку, впев-
нені в собі, нерідко амбітні та честолюбні.

Такий неочікуваний розподіл за типами 
темпераменту може бути пов’язаний із тим, 
що всі респонденти навчаються в університе-
ті м. Києва, і значна їхня частина приїхала для 
навчання з інших населених пунктів України, 

тобто цих респондентів об’єднує активність, 
прагнення динаміки, розвитку, руху. Тобто, 
можливо, велика частка холериків та сангві-
ніків серед опитаних – це не характеристика 
спеціальності «Документознавство та інфор-
маційна діяльність», а риса, властива моло-
дим людям, готовим до переїздів і навчання в 
столиці країни. Тож у майбутньому доцільно 
детальніше вивчити типи темпераменту сту-
дентів, які навчаються в різних ВНЗ України, і 
провести кореляцію між типом темпераменту 
та тим, чи навчається студент у рідному місті, 
чи він переїхав для здобуття освіти до іншого 
(більшого) населеного пункту.

Результати проведених опитувань і діа-
гностики не можуть бути повністю репрезента-
тивними, проте є достатньою версією пілотного 
емпіричного дослідження. Користуючись опи-
саними методиками, для моделювання цілісно-
го психологічного портрету фахівця з докумен-
тознавства та інформаційної діяльності доціль-
но провести діагностику студентів інших вишів 
України: Києва, Одеси, Харкова, Полтави та ін., 
виявити спільні та відмінні риси для студентів 
різних ВНЗ, різних міст, закладів різних форм 
власності, для різних спеціалізацій тощо. 

Крім урахування отриманої інформації 
в профорієнтаційній роботі з потенційними 

Психологічний портрет...
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абітурієнтами, сьогодні такі відомості можуть 
також стати в пригоді при проектуванні нових 
спеціалізацій для зазначеного фаху. У зв’язку 
із затвердженням нового «Переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюєть-
ся підготовка здобувачів вищої освіти» [7], зо-
крема, з уточненням нової назви цієї спеціаль-

ності як 029 «Інформаційна, бібліотечна та ар-
хівна справа», може виникнути необхідність 
перегляду існуючих спеціалізацій і розробки 
нових, – для чого корисно врахувати потреби 
і психологічні характеристики потенційних 
здобувачів, які обирають цей фах.
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У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ГРОМАДСЬКОМУ УПРАВЛІННІ» 

У статті розглянуто порядок проходження служби у Київській міській Думі та Управі, 
передбачений Положенням про службу 1918 р. Проаналізовано правила прийняття на роботу до органів 
Київського Міського Управління, переведення, звільнення, надання відпусток та різного роду виплат. 

Ключові слова: Положення про службу 1918 р., Правила внутрішнього розпорядку, Змішана 
комісія, кадрова документація, службовці та робітники.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДУМЕ И УПРАВЕ М. КИЕВА 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ СТ.) 

СОГЛАСНО «ПОЛОЖЕНИЮ О СЛУЖБЕ В КИЕВСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ» 

В статье рассмотрен порядок прохождения службы в Киевской городской Думе и Управе, 
предусмотренный Положением о службе 1918 г. Проанализированы правила приема на работу в органы 
Киевского Городского Управления, перевода, увольнения, предоставления отпусков и различного рода 
выплат.

Ключевые слова: Положение о службе 1918 г., Правила внутреннего распорядка, Смешанная 
комиссия, кадровая документация, служащие и рабочие.

Z.M. Sverdlyk

ARRANGEMENT OF WORK IN KYIV CITY DUMA AND AUTHORITY 
(second part of 19th century – the beginning of 20th century) 

ACCORDING TO THE «WORK REGULATION AT KYIV CITY 
GOVERNMENT CONTROL»

The article discusses the procedure of carrier-making in Kyiv city Duma and Authorities, foreseen in the 
Work regulation dated to 1918. Instruments of work acceptance, reclassifying, dismissal, giving summer recess 
and providing different kinds of payments were analyzed.

Keywords: Work regulation dated to 1918, HR records, by-law, Мixed-up commission, staff and employees. 

Реформа міського самоврядування на-
прикінці ХІХ ст. торкнулася не тільки губерн-
ських установ, а й міських, зокрема і м. Ки-
єва. Наприклад, з моменту надання Міським 
положенням 1870 р. Київській міській Думі та 
Управі статусу органів Міського Управління, 
у них почалося поступове вдосконалення ді-
ловодства і документаційного забезпечення. 

Першим кроком на шляху до цього стала підго-
товка Інструкції з діловодства [2], згодом – різ-
номанітних постанов, рішень, правил тощо, 
які регулювали різні напрямки роботи. Однак, 
як свідчать архівні документи, робота з персо-
налом у Думі та Управі м. Києва після надання 
їм статусу розпорядчого і виконавчого органів 
не була достатньо унормованою. 

©  Свердлик З.М.
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Питання, пов’язані з аналізом складу та 
ведення кадрової документації у певні істо-
ричні періоди, розглядаються у працях А.В. Елпа-
тьєвського [6], А.Ю. Коньякова [8], Н.О. Ле-
міш [9],  унормування і регулювання роботи 
з персоналом у сучасних умовах порушують 
такі науковці, як  Г.В. Бесп’янська [3], О.М. За-
горецька [7], Ю.І. Палеха [10], І.О. Петрова 
[11]. Однак специфіка проходження служби, 
яка була притаманною для Київської міської 
Думи та Управи наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст., вказаними авторами не розглядається.

З огляду на це, метою статті є 
з’ясування основних правил організації про-
ходження служби в Думі та Управі м. Києва, 
які зафіксовані в Положенні про службу в Ки-
ївському міському громадському управлінні. 
Для реалізації поставленої мети передбачено 
виконання таких завдань: визначити основні 
аспекти кадрової роботи, подані в Положенні 
про службу в Київському міському громад-
ському управлінні; з’ясувати порядок при-
йняття, переведення, звільнення працівників.

До 1917 р. порядок прийняття на роботу, 
переведення та звільнення до органів міського 
самоврядування м. Києва більшою мірою ре-
гулювався «Табелем о рангах» (1722 р.) [12], 
«Уставом о службе гражданской» (1842 р.) [13], 
Міськими положеннями 1870 та 1892 рр. [4; 5]. 
І тільки у червні 1917 р. з ініціативи члена 
Управи П.М. Логачова було розроблено про-
ект Положення про службу в Київському місь-
кому громадському управлінні [1, арк. 42-47], 
який було погоджено на засіданні Ради юрис-
тів 16 вересня 1918 р. і затверджено Думою 
4 жовтня 1918 р.

Метою Положення було вироблення од-
накових умов для найму і праці службовців 
і робітників різних установ, підприємств і 
закладів Київського міського громадського 
управління. Дія Положення поширювалася на 
всі відділи міської Управи, а також на устано-
ви, підприємства і заклади Київського місько-
го громадського управління, які утримувались 
як за рахунок міського бюджету, так і за раху-
нок соціальних коштів. 

Відповідно до Положення, питання про 
зміну чи доповнення його пунктів могло 
бути висунуте як органами Міського Управ-
ління – Думою та Управою, так і Союзом 

міських службовців і робітників [1, арк. 42]. 
Крім цього, при міській Управі організовува-
лася Змішана комісія, до складу якої входили 
представники Управи і Союзу службовців та 
робітників. Завдання Комісії полягали: у вирі-
шенні спорів, які виникали через застосуван-
ня Положення про службу під час найму на 
роботу і проходження служби; у попередньо-
му розгляді питань економічного і правового 
характеру та надання висновків щодо них; у 
здійсненні окремих видів робіт, передбачених 
Положенням про службу в Київському місько-
му громадському управлінні [1, арк. 56].

Крім вказаних завдань, Змішана комісія 
отримувала від різних осіб, службовців чи 
відділів Управи пропозиції про зміну чи до-
повнення Положення про службу, і у двотиж-
невий термін повинна була надати свій висно-
вок. Якщо у комісії не було досягнуто згоди 
між представниками Управи і Союзу міських 
службовців і робітників, то у висновку комісії 
мали бути викладені пропозиції обох сторін. 
Пропозиція разом із висновком комісії і по-
становою Управи вносилася для остаточного 
затвердження Думою не пізніше місяця з дня 
надходження пропозиції. 

Слід зауважити, що у тексті Положення 
про службу в Київському міському громад-
ському управлінні коротко згадано про ще 
один документ, яким регулювалися умови ро-
боти в Думі та Управі – це Правила внутріш-
нього розпорядку. Згідно з §60-61 Положення 
про службу, Правила внутрішнього розпоряд-
ку розроблялися уповноваженими членами 
Управи, які у подальшому розглядалися на 
засіданні Змішаної комісії і затверджувалися 
Присутствієм Управи. У Правилах було вста-
новлено: порядок прийому та звільнення пра-
цівників різних категорій, а також порядок і 
терміни проходження випробувального тер-
міну; правила розподілу робочого часу і пе-
рерв під час робочого дня; систему розподілу 
обов’язків між службовцями і робітниками; 
порядок виконання понадурочних робіт; по-
рядок накладання дисциплінарних стягнень і 
ведення табеля цих стягнень; порядок надан-
ня відпусток та інші питання, що стосувалися 
виконання робіт і взаємовідносин між служ-
бовцями столів і відділів Управи та адміні-
страцією Міського Управління [1, арк. 47]. 
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Відповідно до Положення про службу, у 
відділах Управи, а також на підприємствах і 
в установах Міського Управління встановлю-
вався штат робітників та службовців для всіх 
видів робіт, які мали постійний характер і не-
обхідні для виконання функцій органами Місь-
кого Управління, правильного функціонування 
підприємств та закладів. Також Положення пе-
редбачало створення в органах міського само-
врядування м. Києва штатного розкладу всіх 
посад і видів робіт, які поділялися на класи і 
категорії, і кожному(-ій) з яких присвоювався 
відповідний оклад. В основі такого розподілу, 
відповідно до Положення, були: 1) прожитковий 
мінімум; 2) кваліфікованість роботи; 3) відпові-
дальність, складність і точність роботи; 4) умо-
ви праці та рівень безпеки. Крім цього, якщо 
службовець чи робітник проживав у кварти-
рі, яка належала місту, то під час визначення 
розміру окладу враховувалась і вартість цієї 
квартири. Розподіл посад і робіт на класи і ка-
тегорії, а також встановлення окладів і тариф-
них ставок здійснювала Дума за відповідним 
поданням Управи і з обов’язковим висновком 
Змішаної комісії [1, арк. 43].

Згідно з Положенням про службу, служ-
бовці та робітники могли бути прийняті у 
Думу чи Управу до числа штатних співробіт-
ників або для виконання тимчасових робіт. За-
боронялося прийняття на роботу дітей віком до 
15 років. Причому службовців для управління 
міським майном і закладами, а також для ви-
конання обов’язків, які потребували особливих 
знань і навичок, приймали на роботу тільки з 
дозволу Управи або за поданням відповідного 
члена Управи. Працівники, які відповідали за 
ведення діловодства і формування звітності, 
приймалися на роботу міським головою за по-
данням відповідного члена Управи. У приміт-
ках до ст. 27 Положення вказано, що остаточ-
ний розподіл службовців і робітників, а також 
правила прийому на роботу повинні регулюва-
тися Правилами внутрішнього розпорядку або 
особливими інструкціями відділів, установ та 
підприємств [1, арк. 45 зв.].

Службовці, запрошені на роботу до чис-
ла штатних співробітників, проходили стажу-
вання протягом місяця, після чого могли бути 
зараховані до штату або звільнені як такі, що 
не відповідають посаді. Також для окремих 

посад службовців, які займали керівні поса-
ди, стажування могло тривати протягом двох 
місяців, а прийом на такі посади відбувався 
за конкурсом. При зарахуванні службовця до 
штату після стажування він перебував на по-
саді з випробувальним терміном, тривалість 
якого визналася Правилами внутрішнього 
розпорядку. Заробітна плата протягом випро-
бувального терміну виплачувалася у розмірі, 
передбаченому міським бюджетом.

Навіть якщо службовець пройшов ста-
жування і його зараховано до штату з випро-
бувальним терміном, Союз службовців і ро-
бітників мав право висловити незгоду з таким 
зарахуванням, якщо вважав, що той чи інший 
службовець не відповідає усталеним «мораль-
ним якостям суспільства». Якщо за час випро-
бувального терміну Союзу не вдалося дійти 
згоди з відділом, установою чи організацією, 
куди прийнятий такий службовець,  тоді спра-
ва передавалася на розгляд Змішаної комісії і 
на остаточне затвердження міській Управі.

Під час прийому службовців і робітни-
ків повинно бути точно визначено, для якого 
виду робіт вони приймаються і на якій основі 
(до штату чи тимчасово). Після проходження 
випробувального терміну працівникам вида-
валися розрахункові книжки встановленого 
зразка, у яких було надруковано текст Поло-
ження про службу та Правила внутрішнього 
трудового розпорядку [1, арк. 44]. 

Відповідно до Положення, для працівни-
ків Думи і Управи, до обов’язків яких входило 
виконання робіт протягом зміни, або які були 
відповідальними за розподіл інших робітни-
ків на певні види робіт, тривалість робочого 
дня становила 8 годин. Для канцелярських 
працівників робочий день становив 6 годин. 
Для службовців, які працювали у нічні зміни, 
напередодні неділі чи святкових днів трива-
лість робочого дня становила 7 годин. У нічні 
зміни (з 21:00 до 05:00) заборонялося вико-
ристовувати працю жінок, а також чоловіків, 
які не досягли 16-річного віку. Понадурочні 
роботи допускалися тільки у випадку край-
ньої необхідності (понадурочними вважалися 
роботи, які виконувалися у час, який, згідно з 
Правилами внутрішнього розпорядку, не вхо-
див до загальної тривалості робочого дня) [1, 
арк. 45 зв.]. 

Організація праці...
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Положення про службу передбачало од-
накові умови праці для чоловіків та жінок. На-
приклад, якщо жінки працювали у Міському 
Управлінні та виконували роботи таких самих 
видів і ступенів важкості, як і чоловіки, то й 
зарплату вони отримували однакову. Поло-
женням заборонялося суміщення двох штат-
них посад у Міському Управлінні, а позауроч-
ні роботи оплачувалися у розмірі 1,5 ставки із 
розрахунку 25 робочих днів у місяць.

Службовці Думи, Управи, а також підпри-
ємств та установ Міського управління звільня-
лися від роботи у такі святкові дні (за старим 
стилем): Новий Рік, 1 січня, Богоявлення (6 
січня), Стрітення Господнє (2 лютого), Благо-
віщення (25 березня), три дні Великодня, Воз-
несіння Господнє, перший і другий день Пре-
святої Трійці, Свято Петра і Павла (9 червня), 
Святого Володимира (15 липня), Преображен-
ня Господнє (6 серпня), Успіння Пресвятої Бо-
городиці (15 серпня), Різдво Пресвятої Бого-
родиці (8 вересня), Воздвиження Христа (14 
вересня), свято Покрови (1 жовтня), Святого 
Михайла (8 листопада), Введення в храм Пре-
святої Богородиці (21 листопада), три дні Різд-
ва Христового, 1 травня, 27 лютого (річниця 
революції), субота масляного тижня, п’ятниця 
і субота страсного тижня [1, арк. 46 зв.]. 

Працівникам, стаж роботи яких у Думі чи 
Управі становив більше одного року, двічі на 
рік (перед Пасхою і Різдвом) видавалися пре-
міальні виплати в розмірі половини місячно-
го окладу. Особам, які пропрацювали менше 
одного року, преміальні також виплачувалися 
двічі на рік, однак їхній розмір був таким: за 
півроку – 50% від окладу, 3 місяці – 25% і т.д. 
Загалом, виплата заробітної плати, відповідно 
до Положення, відбувалася щомісячно 20 чис-
ла в робочий час. Якщо 20 число припадало 
на свято чи вихідний день, то виплата зарпла-
ти відбувалася напередодні.

Службовцям і працівникам, робота яких 
була пов’язана з відрядженнями, роз’їздами, 
повинні були надаватися відповідні кошти, 
розмір і порядок виплати яких встановлював-
ся окремою інструкцією Управи і вносився до 
штатного розпису. Крім коштів на проїзд, пра-
цівникам, які виїжджали за межі Києва, ви-
давалися добові, розмір яких затверджувався 
разом з їхнім окладом і штатами Управи.

Положенням було встановлено, що у ви-
падку тимчасового призупинення робіт у від-
ділі, установі чи організації Міського Управ-
ління, адміністрація/керівництво має право на 
скорочення штату службовців або їхнє переве-
дення на інші види робіт зі збереженням роз-
міру посадового окладу [1, арк. 44]. У випадку 
відмови працівника від запропонованої йому 
роботи без поважних причин, які перевіряли-
ся Змішаною комісією, він позбавлявся права 
отримувати зарплату за невідпрацьовані дні.

Крім порядку прийняття на роботу, пере-
ведення та планування робочого дня, Поло-
женням про службу встановлювалися також 
правила виплати допомоги службовцям і ро-
бітникам під час хвороби, інвалідності, вагіт-
ності або смерті. Усі працівники органів Місь-
кого Управління поділялися на дві групи: 

не застраховані від хвороб і нещасних 
випадків і такі, що не зареєстровані в лікарня-
ній касі; 

учасники лікарняних кас.
У випадку захворювання чи шкоди, за-

вданої внаслідок нещасного випадку, службов-
цям і робітникам першої групи за пропущені 
робочі дні їхня заробітна плата виплачувалася 
в повному розмірі протягом 4 місяців, а при по-
вторних захворюваннях – загалом не більше 5 
місяців протягом року. Якщо ж термін відсут-
ності через захворювання або нещасний ви-
падок становив більше 5 місяців, то за служ-
бовцем чи робітником просто зберігалося його 
робоче місце. У випадку смерті службовця чи 
робітника видавалася допомога на похорони у 
розмірі місячного окладу померлого. 

Жінки, які належали до першої групи, звіль-
нялися з роботи зі збереженням заробітної плати 
за 2 тижні до пологів і на 4 тижні після пологів. 
Вказаний термін не враховувався до щорічної 
відпустки. Правила подання заяв і довідок про 
хворобу, вагітність, пологи і смерть встановлю-
валися окремою інструкцією Управи. 

Службовцям і робітникам, які були учас-
никами лікарняних кас на момент настання 
хвороби, інвалідності, вагітності та пологів і 
у випадку смерті (друга група), виплата заро-
бітної плати відбувалася за рахунок коштів лі-
карняної каси, згідно з її статутом. При цьому 
міське управління брало на себе зобов’язання 
відшкодувати службовцеві чи робітникові по-

Свердлик З.М.



79

ловину його внеску до лікарняної каси. А в 
разі хвороби й інвалідності, крім відшкоду-
вання з лікарняної каси, службовці та робіт-
ники отримували від  міського управління до-
даткову виплату в такому розмірі, що обидва 
види допомоги в сумі становили повний мі-
сячний оклад. Така виплата відбувалася  про-
тягом термінів, передбачених статутом лікар-
няної каси, але лише за умови, якщо згоду на 
це дадуть загальні збори лікарняної каси. 

Медична допомога службовцям і робіт-
никам – учасникам лікарняних кас, надава-
лася за рахунок коштів Міського Управління 
у тих видах і нормах, які встановлювалися в 
особливій інструкції, розробленій міською 
Управою, погодженій зі службовцями і робіт-
никами і затвердженій Думою [1, арк. 45 зв.].

У Положенні про службу в Київському 
міському громадському управлінні було вста-
новлено також основні правила надання від-
пусток. Наприклад, службовці та працівники 
органів Київського Міського Управління мали 
право на щорічну відпустку зі збереженням 
заробітної плати. Термін відпустки залежав 
від тривалості безперервної роботи у Думі чи 
Управі і становив: для тих, хто пропрацював 
не менше 6 місяців – два тижні, для тих, хто 
пропрацював 1 рік і більше – один місяць. 
Відпускні гроші видавалися напередодні від-
пустки, а графік відпусток встановлювався 
відповідальними членами Управи. 

Згідно з Положенням, виконання 
обов’язків будь-якого службовця на час його 
відпустки покладалося на інших працівників 
відділу чи столу, які за це не отримували жод-
них премій чи надбавок. Однак і в надурочний 
час ці службовці не зобов’язані були працюва-
ти. У випадку, якщо розподіл обов’язків від-
сутнього службовця між рештою працівників 
був неможливий за певних обставин, то, за 
рішенням Управи, на місце відсутнього служ-
бовця могли присилатися працівники з інших 
столів чи відділів, а в окремих випадках – на-
віть спеціально запрошені тимчасові служ-
бовці та робітники [1, арк. 46]. 

Як і в будь-якій установі, в Думі та Упра-
ві м. Києва робота кожного працівника за-
вершувалася його звільненням. Саме тому 
Положенням про службу визначався порядок 
звільнення службовців та працівників. Право 

звільнення належало тим особам і установам, 
яким належало і право прийому. Відповідно 
до §35 Положення, службовці та робітники 
могли бути звільнені: 

1) у випадках, передбачених Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку і прикрі-
пленим до них табелем доган; 

2) у разі здійснення непорядних вчинків; 
3) у випадку невідповідності займаній 

ним посаді; 
4) з економічних причин (зупинка чи 

скорочення виробництва, скорочення штатів, 
скорочення посади тощо). 

Проте Положення встановлювало, що 
ніхто не може бути звільнений за участь у гро-
мадській чи політичній організації. 

Протягом 7 днів з моменту звільнення 
робітника чи службовця за першими трьома 
причинами, Союзу робітників і службовців 
надавалося право протесту такого звільнення, 
який розглядався Змішаною комісією. 

При звільненні працівника за пунктами 
1-2, розрахунок, виплата зарплати відбувала-
ся за всі відпрацьовані дні, включаючи день 
звільнення. У випадку надходження протесту 
від Союзу і до його остаточного вирішення 
Управою, звільнений працівник не з’являвся 
на роботу. При винесенні негативного рішення 
Управою на протест, розрахунок зарплати здій-
снювався за фактично відпрацьовані дні. У ви-
падку позитивного рішення, звільнений пра-
цівник міг: а) бути поновленим на тій самій 
посаді із виплатою йому зарплати на час від-
сутності; б) бути переведеним на іншу відпо-
відну посаду (або у інший відділ чи установу) 
із виплатою йому зарплати на час відсутності. 
Якщо службовець мешкав у квартирі, що пе-
ребувала у власності Міського Управління, то 
до остаточного прийняття рішення Управою 
він міг проживати в ній. Проте після звільнен-
ня йому давалося 7 днів на те, щоб звільнити 
квартиру. 

Під час звільнення за пунктами 3-4 По-
ложення про службу, службовці і робітники 
мали бути попереджені про це за два тижні, а 
розмір відшкодування їм становив: 

1) 2 тижні місячного окладу – якщо тер-
мін роботи у Міському Управлінні був біль-
шим терміну стажування або випробувально-
го терміну на 3 місяці; 
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2) 1 місячний оклад – якщо термін роботи 
був більшим за строк стажування або випро-
бувального терміну від 3 місяців до 1 року; 

3) 2 місячних оклади – отримували служ-
бовці і робітники, які пропрацювали більше 
строку стажування або випробувального тер-
міну від 1 до 3 років; 

4) 3 місячних оклади – за роботу в Місь-
кому Управлінні більше строку стажування або 
випробувального терміну на 3 і більше років. 

При звільненні працівника за власним 
бажанням той мав подати відповідну заяву за 
2 тижні до дня звільнення [1, арк. 44-44 зв.].

Таким чином, Положення про службу в 
Київському міському громадському управлін-

ні встановлювало вимоги до всіх процесів ка-
дрової роботи, а саме – прийняття на роботу, 
переведення, надання відпусток, виплата до-
помоги, звільнення. На жаль, у тексті Поло-
ження відсутні вимоги до деяких видів робіт 
з кадрами, наприклад, про порядок виходу на 
пенсію та її оформлення, про правила дисци-
плінарних стягнень. Однак це можна поясни-
ти тим, що ці питання розкриваються в інших 
нормативних документах Міського Управлін-
ня, таких як Статут пенсійної каси службовців 
та Правила внутрішнього розпорядку. 
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Предложена концепция информационного бизнеса, исследованы общие и специфические функции, 

представлено авторское видение структурно-функциональной модели информационного бизнеса и 
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A concept of business information, research general and speci c duties, given the author’s vision of 
structural and functional information business models and component information market 
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Розвиток інформаційних технологій та 
мережі Інтернет ініціювали дискусії та дослі-
дження щодо розвитку інформаційного бізнесу, 
його відмінностей та особливостей, порівняно 
з традиційними сферами діяльності.

Інформаційний бізнес, як нова техноло-
гічна база управління, у своєму розвиненому 
вигляді може бути поданий як мережа сполу-
чених між собою каналами зв’язку різноманіт-
них інформаційних структур, що акумулюють 
і постійно оновлюють інформаційні ресурси 
різних видів, виробляють інформаційні про-
дукти та послуги з метою задоволення інфор-
маційних потреб користувачів, а також мають 
розвинену систему програм, що забезпечують 
вирішення практично всіх завдань економіч-
ного та соціального управління. 

Сучасний етап розвитку інформаційно-
го бізнесу в Україні характеризується його 
оформленням як самостійної наукової дисци-
пліни. Вагомим підтвердженням цього є ґрун-
товні роботи  А.М. Грехова, О.В. Голосова,  
С.Ф. Лазарєвої, С.А. Охріменко, В.С. Плескач, 
А. В. Хорошилової, А. Хоскін га.

Мета даної статті – розробка концепції ін-
формаційного бізнесу дослідження загальних 
і специфічних функцій, побудова структурно-
функціональної моделі інформаційного бізне-
су та розгляд його основних складових.

Поняття інформаційний бізнес викорис-
товується як порівняно нова сфера підпри-
ємницької діяльності у вигляді найбільшого 
багатогалузевого комплексу зі своєю інфра-
структурою, що склалася. Його можна репре-
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зентувати як бізнес, що здійснюється в інфор-
маційній сфері економіки.

Концепція інформаційного бізнесу передба-
чає досягнення головної цілі виробника інформа-
ційних продуктів та послуг через задоволення 
конкрет них інформаційних потреб споживачів. 
Такий підхід відповідає тенденціям розвитку за-
гальної теорії менеджменту: ви робляти не те, що 
організація може виробляти, а потім збувати в 
будь-який спосіб, а виробляти тільки те, що необ-
хідно споживачеві.

Інформаційний бізнес, з одного боку, вхо-
дить в інфраструктуру всієї системи підприєм-
ницької діяльності нарівні з банками, біржами, 
виробничими підприємствами і компаніями 
тощо, з другого боку – являє собою самостійну 
сферу бізнесу, що може здійснюватися інфор-
маційною організацією, основні напрямки ді-
яльності якої може бути зведено в табл. 1.

 Таблиця 1

Напрями діяльності «інформаційної організації»

№ Зміст поняття
1 Створення власного інформаційного продукту силами своїх працівників

2 Підтримка близьких до неформальних стосунків зі своїми споживачами (надання інформаційних 
послуг на основі замовлення)

3 Створення інформаційних продуктів відповідно до специфічних вимог окремих кінцевих 
користувачів

4 Використання різних носіїв інформації, як традиційних, так і е-засобів зберігання даних, 
відповідно до прийнятої в них концепції створення БД

5 Створення інформаційних продуктів для забезпечення процесу прийняття рішень і підвищення 
якості цих рішень

6 Отримання прибутку за рахунок інформації та послуг (прирівнюються до проведених наукових 
досліджень і оплачуються замовниками)

7 Збирання і зберігання різних відомостей про бізнес, технології та ін. 
(на відміну від консультацій з питань управління)

8 Ставлення до інформації як до свого кінцевого продукту

Інформаційний ринок можна подати як 
сферу товарного обміну, де виникають та ре-
алізуються відносини, пов’язані з процесом 
купівлі-продажу, і має місце конкретна діяль-
ність з організації руху інформаційних про-
дуктів та надання послуг від виробників до 
споживачів.

Подібно до будь-якої іншої діяльності, 
інформаційний бізнес характеризується ви-
користанням ресурсів, виробничим процесом, 
випуском продукції та наданням послуг, де 
інформаційний ресурс розглядається як весь 

обсяг знань, відчужених від їхніх творців, за-
фіксованих на матеріальних носіях і призначе-
них для суспільного використання. Наслідком 
поєднання інформаційних ресурсів та інфор-
маційних технологій є створення інформацій-
ною організацією певної нової інформації або 
інформації, що подана у новій формі, тобто 
продукції у вигляді інформаційних продук-
тів і/або послуг. Визначення основних понять 
інформаційного бізнесу за Законом України 
«Про інформацію» зведено в табл. 2.
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Таблиця 2 
Основні поняття інформаційного бізнесу

№ Назва терміна Основне визначення

1 Інформаційний 
ресурс України Вся належна країні інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення 

2 Інформаційна 
продукція

Матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення 
інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, уста нов та організацій

3 Інформаційна 
послуга

Здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі 
з доведення інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх 
інформаційних потреб. 

4 Інформаційний 
продукт

Сукупність даних, сформована виробником для поширення в матеріальній або 
нематеріальній формі. Якщо він пропонується ринку з метою його придбання, 
використання чи споживання, його варто розглядати як товар, що має певні особливості

Діяльність з виробництва та обмінних 
операцій між інформаційною організацією та 
іншими елементами господарського середови-
ща є функціями бізнесу, з яких можна виділити 
загальні функції (основні та додаткові), що не 

залежать від виду підприємницької діяльнос-
ті та галузі, і, відповідно, специфічні функції, 
притаманні певній галузі. Для наочності за-
гальні та специфічні функції інформаційного 
бізнесу зведено в табл. 3. 

Таблиця 3

Загальні та специфічні функції інформаційного бізнесу
№ 
п/п Назва функції Особливості застосування

Загальні функції

1 Функція 
виробництва

Процес конверсії (перетворення), послідовна низка подій,
 під час яких ресурси перетворюються на готову продукцію

2 Функція ведення 
фінансів і обліку

Мобілізація капіталу за рахунок коштів інвесторів і/або кредиторів, накопичення доходів від 
продажу, управління використанням капіталу в межах бізнесу і поза ним

3 Функція управління 
персоналом

Відбір і прийом на роботу відповідно до потреб бізнесу. Вирішення всіх питань щодо 
використання працівників інформаційного підприємства

4 Маркетингова 
функція

Визначення потреб споживачів, ціноутворення, просування і реалізація продукції та послуг 
шляхом обміну, управління процесом обміну між підприємством та його контрагентами 

5 Функція мат.-тех. 
забезпечення

Закупівля сировини, машин, обладнання, інші поставки, необхідні для господарської 
діяльності

6  Інженерна функція Діяльність з розроблення і впровадження нових технологічних процесів або продукції з 
метою підвищення ефективності, розширення пропозиції (випуску) нової продукції

7 Підприємницька 
функція

Розповсюдження підприємницьких ідей, ініціативи, досвіду управління, що є власне 
функцією менеджменту

8 Функція зв’язків з 
громадськістю

Здійснення та управління відносинами між підприємством і громадськими 
структурами або засобами масової інформації

Специфічні функції

1 Консультаційне 
обслуговування 

Консультаційне обслуговування з питань використання технічних і програмних 
засобів 

2 Організація служби 
інф. безпеки

Консультації з питань побудови служби з надання інформ. безпеки, розробки заходів 
щодо створення контурів безпеки, пропускного режиму, встановлення сигналізації 

3 Сервісне 
обслуговування

Одним із напрямів є створення консультаційних баз даних та надання доступу до 
них каналами зв’язку

4 Лізингові операції Фінансово-торговельні операції, за яких кінцевий користувач отримує право використання 
вибраного на визначений термін обладнання, яке є власністю лізингової фірми 

5 Інші функції Страхування майна та інформації як додатковий засіб забезпечення захисту і 
збереження обчислювальної техніки, обладнання, програмних засобів і даних
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Між функціями бізнесу існують досить 
тісні та складні взаємозв’язки. Функція виробни-
цтва залежить від фінансової в частині капіталів, 
необхідних для розширення потужностей і під-
тримки поточної роботи. Функція ведення фінан-
сів та обліку потребує даних, необхідних для того, 
щоб оплатити виробничу діяльність працівників, 
заплатити постачальникам, виставити рахунки 
споживачам, вести облік наявних матеріально-
технічних запасів і фінансову звітність. 

Маркетингова функція в свою чергу за-
безпечує надійний прогноз попиту та реальні 
замовлення клієнтів на інформаційні продукти 
і послуги (ІПП), тобто на виходи операційної 
системи дає необхідну інформацію про змі-
ну потреб в ІПП і вимог споживачів до їхньої 
якості та термінів надання. Проте, маркетин-
гова функція залежить від виробничої в час-
тині надання інформації про наявність ІПП і 
можливості своєчасного виготовлення їх для 
задоволення попиту споживачів.

Інженерна функція забезпечує розвиток 
виробництва, проектування нових видів (ІПП), 
виробничих потужностей і процесів. Інженер-
на функція забезпечує отримання від виробни-
чої інформації з проблем, пов’язаних з удоско-

наленням технологічного процесу оброблення 
інформації і за можливості вдосконалення опе-
раційної системи. Функція управління персо-
налом (кадрова функція) відповідає за набір, 
відбір, адаптацію, а іноді й навчання кадрів для 
роботи в операційній системі. У свою чергу, 
операційні підрозділи повинні інформувати 
кадрову службу про кількісні та якісні потреби 
в робочій силі. 

Причинами конфліктів між сферами ін-
формаційного бізнесу може бути спільне ко-
ристування ресурсами; взаємозв’язок завдань; 
відмінності цілей та сприйняття цінностей; не-
сумісність характерів; неякісний комунікацій-
ний зв’язок тощо.

Структурно-функціональна модель ін-
формаційного бізнесу (рис 1):

1) поєднує функції, середовище та ринки 
на макрорівні;

2) включає економічні, політичні, соціально-
культурні, технологічні, фізичні (географічні) 
умови діяльності на мікрорівні;

3) охоплює безпосередньо середовище 
діяльності підприємства з інституціональною 
системою на макрорівні.

Рис. 1. Структурно-функціональна модель інформаційного бізнесу

Особливості функціонування інформаційного бізнесу



86

Усі наведені на рис.1 основні функції ін-
формаційного бізнесу передбачають взаємодію із 
зовнішніми блоками – ринками в межах макро-
середовища, що потребує досконалого знання 
особливостей роботи з інформацією економічної, 
політичної, юридичної, соціально-куль турної, 
технологічної та фізичної (географічної) галузей.

 Будучи безпосередньо пов’язаною з ін-
формаційними потребами споживачів, струк-
тура інформаційного ринку відображає можли-
вості інформаційних технологій різних років. 
Найбільш відповідна та коректна структура 
інформаційного ринку наведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура інформаційного ринку

Більшість з наведених на рис. 2 секто-
рів інформаційного ринку дуже подібні між 
собою. А саме: інформація для споживачів і 
спеціалістів, ділова інформація та освітній 
послуги представляють значний сегмент ін-
формаційних ресурсів (ІР), що відображає 
зафіксований на матеріальному носії обсяг 
знань, підготовлених для соціального вико-

ристання в суспільстві, які виступають базою 
для створення інформаційних продуктів та 
надання послуг. 

До ринку інформаційних ресурсів від-
носиться також сектор, що представляє забез-
печувальні інформаційні системи та засоби на 
цьому ринку – ринок ІПП, складові якого по-
дано на рис.3.

Палеха Ю.І.
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 Ринок інформаційних продуктів і послуг 
(ІПП) являє собою систему економічних від-
носин продуктового і грошового обігу, які ви-
никають між суб’єктами, що пропонують об-
числювальну техніку, електронні компонен ти, 
програмне забезпечення, засоби комунікації 
тощо та їхніми по купцями.

Задоволення потреб споживачів інформа-
ційних продуктів і послуг починається саме з 
обміну інформацією про певні потреби і закін-
чується обміном інформацією про можливості 
їхнього за доволення. Обмін такою інформаці-
єю відбувається завжди, незалежно від інфор-
маційних технологій, які існують чи існували 
на певний час, і які забезпе чували певну якість 
обробки інформації та проведення маркетин-
гових досліджень. 

Отже, в статті зроблена спроба відобрази-
ти авторську концепцію інформаційного бізнесу, 
викласти можливі напрями діяльності «інформа-

ційної організації», описати загальні та специфіч-
ні функції інформаційного бізнесу, побудувати 
структурно-функціональну модель інформацій-
ного бізнесу. Подана авторська порівняльна ха-
рактеристика складових інформаційного ринку.

Структура ринку інформаційних продуктів 
і послуг мусить бути безпосередньо пов’язана з 
інформаційними потребами та відбивати мож-
ливості інформацій них технологій різних років.

Більш детально суть основних категорій 
інформаційного бізнесу, його моделі, особли-
вості побудови та функції, особливості про-
ведення рекламної політики інформаційним 
підприємством, а також значення інформацій-
ного консалтингу як виду підприємницької ді-
яльності розкрито в нещодавно випущеному з 
грифом Міністерства освіти та науки підруч-
нику «Інформаційний бізнес» під авторством 
Ю.І. Палехи та Ю.І. Горбаня. 
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Кушерський А.М.

В інформаційну епоху соціальні ме-
діа стали однією з потужних, динамічних та 
швидких форм обміну інформацією. Соціаль-
ні медіа, такі як Facebook, Twitter, Pinterest та 
багато інших, застосовуються у повсякденно-
му житті більш ніж мільярдом людей, особли-
вої популярності вони здобули серед молоді. 
Мережеві продукти такого типу дозволяють 
кожному окремому користувачу інтернетом 
представляти себе, формувати власну мережу 
спілкування, а також встановлювати та під-
тримувати зв’язки з іншими. Маючи широке 
тематичне спрямування, від неформального 

спілкування до ділового та професійного, ці 
комунікаційні інструменти все глибше вхо-
дять у діяльність установ різних сфер діяль-
ності. Президентські бібліотеки США не ста-
ли винятком. 

Президентські бібліотеки США – на-
ціональні установи, чиї інформаційні про-
дукти створені для задоволення інформацій-
них потреб американської аудиторії, але їхні 
ресурси – документальна спадщина голови 
держави – надають їм можливість задоволь-
няти інформаційні потреби як національної, 
так і інтернаціональної аудиторії, враховуючи 

© Кушерський А.М.
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роль США у глобальних процесах сучасності. 
Саме це є основою широкого залучення новіт-
ніх інформаційно-комунікаційних технологій 
до роботи установ, у т. ч. і засобів мережі Ін-
тернет, таких як віртуальні соціальні мережі 
та інші мультимедійні сервіси. Актуальність 
теми дослідження зумовлена передусім тим, 
що засоби інтернет-мережі отримують дедалі 
більше визнання як засіб реалізації особистих, 
громадських, ділових і наукових досягнень. 

Метою статті є визначення, наскільки 
сучасні президентські бібліотеки США пред-
ставлені в соціальних мережах та мультиме-
дійних проектах, а також охарактеризувати 
рівень використання цих інструментів вірту-
альної комунікації в роботі структур. 

Об’єктом дослідження є веб-сторінки в 
мультимедійних сервісах, розроблені прези-
дентськими бібліотеками, що входять у струк-
туру Національного управління архівів та до-
кументації США.

Соціальні медіа – результат розвитку ін-
формаційних технологій, частина соціальної 
структури суспільства, цікавий соціотехніч-
ний об’єкт. Ступінь соціалізації Мережі значно 
збільшився у зв’язку з виникненням інтернету і 
технологій Веб-2.0, тобто коли стали реальними 
синдикація, класифікація та колективний мит-
тєвий доступ практично до будь-якої кількості 
ресурсів Мережі для необмеженої кількості ко-
ристувачів [4, 14]. Сьогодні очевиднішим стає 
те, що соціальні медіа, в усьому своєму різно-
манітті, можуть розглядатись як інструмент 
трансформування суспільства, адже останні 
орієнтовані на широку аудиторію не лише тери-
торіально, а й за сферами інтересів. Вони продо-
вжують знаходитися на піку популярності і вже 
стали об’єктом дослідження багатьох учених. У 
контексті формування комунікаційних зв’язків 
у бібліотекознавстві вони відіграють важливу 
роль у поширенні знань, стають засобом інтер-
національного обміну оперативною науковою 
інформацією, пропонують інструментарій для 
вдосконалення соціальних комунікацій, який 
наближає наукову спільноту до рівня відносин 
і взаємозв’язків, характерних для громадського 
суспільства [11, 223].

На сучасному етапі проведена значна 
кількість досліджень, присвячених проблемі 

залучення інструментарію соціальних медіа 
в роботу інформаційних установ. Зокрема, у 
дослідженні О. Мар’їної [8] соціальні медіа 
розглядаються як новітні віртуальні форми 
соціальної активності бібліотек у мережевому 
середовищі, в світлі чого автором запропоно-
вано низку рекомендацій щодо просування бі-
бліотек у сфері соціальних медіа. Особливості 
розвитку соціальних медіа в системі сучасно-
го інформаційно-бібліотечного середовища 
розглянуто в роботах В. Струнгар [11]. Ана-
ліз соціальних медіа як елементів створення 
позитивного іміджу та рекламування власних 
ресурсів та послуг представлено у роботах 
Л. Чернявської [15] та Г. Булахової [1]. Не 
менш цікавою є робота А. Вітушко, присвяче-
на загрозам, які можуть нести в собі соціальні 
медіа у питанні збереженості персональних 
даних [2]. В аспекті представлення ресурсів 
президентських бібліотек світу та докумен-
тальної спадщини президентів, так само як 
використання соціальних медіа в діяльнос-
ті голів держави, слід згадати дослідження 
Л. Галаган [3] та В. Удовика [12, 13].

Що ж власне можна розуміти під термі-
ном соціальні медіа? Відомі німецькі вчені 
Андреас Каплан та Майкл Хайнлайн визна-
чають соціальні медіа як «групу Інтернет – 
базованих додатків, що вибудовують ідеоло-
гічні та технологічні підвалини Веб-2.0, що 
дозволяє створення та обмін контенту між 
користувачами» [7, 18]. Існують різні спосо-
би класифікації соціальних медіа. За схемою 
Каплана-Хайнлайна пропонується виділяти 6 
різних типів соціальних медіа:

– спільні проекти (Вікіпедія);
– блоги (LiveJournal);
– контент-спільноти (Flickr, YouTube);
– соціальні мережі (Facebook, Twitter);
– віртуальні ігрові світи (World of Warcraft);
– віртуальні соціальні світи (Second Life) 

[7, 18-19].
У контент-спільнотах та соціальних ме-

режах можна обмінюватися не лише тексто-
вими файлами, а й зображеннями, відео та ін-
шими формами медіа. Віртуальні ігрові світи 
та віртуальні соціальні світи намагаються від-
творити всі виміри взаємодії у віртуальному 
середовищі [7, 19].

Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції...
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Соціальні мережі та сервіси, що їх під-
тримують, виявилися ефективним методом 
забезпечення відвідуваності сайтів та зворот-
ного зв’язку і, таким чином, важливою фор-
мою генерації нової суспільно значущої ін-
формації [10, 17]. Свою роль в їхній популяр-
ності відіграло й те, що людина ніби отримує 
власне «місце проживання» в інтернеті, що 
навіть близько не схоже на персональні сайти, 
поширені на зорі інтернету. 

Президентські бібліотеки США – уні-
кальні інформаційні інститути, створені для 
збереження та впровадження у науковий обіг 
документальної спадщини американських пре-
зидентів ХХ-ХХІ ст., що унаслідуються тією 
чи іншою мірою по всьому світу. Зазвичай 
президентські бібліотеки США є прикладом 
функціонування подібного роду установ, 
адже мають яскраву історію та власні тради-
ції створення та організації документальних 
фондів, що стосуються окремих періодів пре-
зидентського правління [3, 48]. Поширюючи 
свої програми, вони мають досягнути широ-
кого розповсюдження інформаційної продук-
ції, саме для цього активно використовується 
інтернет-простір. Завдяки широкому залучен-
ню до своєї роботи новітніх інформаційних 
технологій, президентські бібліотеки мають 
можливість виконувати особливу місію – за-
безпечувати користувача оперативним досту-
пом до інформаційних ресурсів і одночасно 
бути центром виховання інформаційної куль-
тури. Ураховуючи беззаперечну значущість 
документальних фондів цих структур, особли-
вої популярності на сьогодні набувають саме 
їхні онлайнові ресурси, адже відображення 
фондів президентських бібліотек в електрон-

ному вигляді дає змогу не лише підвищити 
ефективність їхнього зберігання, а й дати змогу 
більшій кількості користувачів ознайомитися з 
документально-історичною спадщиною країни 
[3, 46]. Таким чином, запровадження в роботу 
президентських бібліотек новітніх інформа-
ційних технологій стало новим етапом в історії 
їхнього розвитку, що було підтверджено у звіті 
Конгресу США 2009 р.: «За останні 20 років, 
інтернет трансформував процеси надання ін-
формації та очікування громадськості. Завдяки 
цій технології у президентських бібліотек ви-
никла можливість пришвидшити процеси на-
дання все ширшій аудиторії знань, які містять-
ся в президентських документах» [19, 30].

Сьогодні очевидним є те, щоб «не за-
губитися» у віртуальному інформаційному 
просторі, президентським бібліотекам слід 
активно заявляти про своє існування та 
власні ресурси, і не тільки через веб-сайти. 
Сайт – це офіційна сторінка бібліотеки, яка 
містить багато корисної інформації для чита-
чів, партнерів. Водночас на головній сторінці 
сучасного бібліотечного сайту містяться ікон-
ки соціальних медіа, що приводять на нього 
користувачів із соціальних мереж. Це додає ін-
терактивності бібліотеці, надає їй додаткових 
маркетингових інструментів [15, 205]. Врахо-
вуючи це, надзвичайної актуальності набува-
ють питання використання президентською 
бібліотекою інструментарію соціальних медіа 
для розвитку власних співтовариств, а також 
акумуляції взаємодії установи та користувача, 
що, в свою чергу, піднімає функціонування бі-
бліотек на новий рівень, підвищуючи рівень 
відвідуваності, взаємозв’язку, затребуваності 
інформаційної продукції тощо.

Кушерський А.М.
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Представлення офіційних сторінок у соціальних медіа

Назва установи

Президентська бібліотека-музей 
Герберта Гувера ● ●
Президентська бібліотека-музей 
Франкліна Рузвельта ● ● ● ● ●
Президентська бібліотека-музей 
Гаррі Трумена ●
Президентська бібліотека 
Дуайта Ейзенхауера ● ● ● ●
Президентська бібліотека-музей 
Джона Кеннеді ● ● ● ● ● ● ●
Президентська бібліотека-музей 
Ліндона Джонсона ● ● ● ● ● ●
Президентська бібліотека-музей 
Річарда Ніксона ● ●
Президентська бібліотека 
Джеральда Форда
Музей Джеральда Форда

● ● ●

Президентська бібліотека-музей 
Джимі Картера ●
Президентська бібліотека 
Рональда Рейгана ●
Президентська бібліотека-музей 
Джорджа Гербера Вокера Буша ● ● ● ●
Президентська бібліотека-музей 
Вільяма Клінтона ● ● ● ● ●
Президентська бібліотека-музей 
Джорджа Вокера Буша ● ●

Найпопулярнішою глобальною соціаль-
ною мережею є Facebook, що запропонував 
стороннім сайтам інтеграцію у вигляді соці-
альних плагінів – користувач на зовнішньому 
сайті має можливість натиснути кнопку Like 
(Мені подобається), Recommend (Рекомен-
дую), Comment (Коментувати) та ін. На плат-
формі Facebook працюють підприємці та роз-
робники з понад 190 країн світу, а користувачі 
щоденно встановлюють понад 20 млн додат-

ків. Створений 2004 р., вже 2007 р. мав понад 
21 млн зареєстрованих користувачів, які пере-
глядали більше 1,6 млрд сторінок на день. Та-
ким чином, сайт став невід’ємним джерелом 
інформації для своїх користувачів, оскільки 
кожен середньостатистичний користувач ре-
сурсом витрачає близько 20 хв. для перегляду 
ресурсів сайту, та дві третини користувачів за-
ходять до сайт хоча би один раз [17, 1144]. 

Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції...
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Представлення президентських бібліотек США y Facebook1

Назва установи Кількість уподобань
Президентська бібліотека-музей Герберта Гувера 4,672
Президентська бібліотека-музей Франкліна Рузвельта 12,018
Президентська бібліотека-музей Гаррі Трумена 11,822
Президентська бібліотека Дуайта Ейзенхауера 19,451
Президентська бібліотека-музей Джона Кеннеді 57,378
Президентська бібліотека-музей Ліндона Джонсона 6,182
Президентська бібліотека-музей Річарда Ніксона 8,698
Президентська бібліотека Джеральда Форда
Музей Джеральда Форда

2,817
3,763

Президентська бібліотека-музей Джимі Картера 13,000
Президентська бібліотека Рональда Рейгана 205,000
Президентська бібліотека-музей Джорджа Гербера 
Вокера Буша

112,457

Президентська бібліотека-музей Вільяма Клінтона 9,808
Президентська бібліотека-музей Джорджа Вокера Буша 215,128

1 Станом на 31 травня 2015 р.

Дослідивши контент сторінок президент-
ських бібліотек у Facebook, можемо стверджу-
вати, що вони використовуються як канали:

– спілкування з користувачами (реальни-
ми і потенційними); 

– професійного спілкування та професій-
ного розвитку; 

– надання методичної допомоги; 
– представлення інформаційного супро-

воду організації та проведення конференцій, 
семінарів, тренінгів; 

– маркетингової діяльності (залучення но-
вих користувачів, маркетингові дослідження); 

– репрезентації електронних виставок, 
путівників та керівництва (відео, аудіо); 

– інформування про нові надходження; 
– публікації новин і анонсів заходів, 

фото- і відеозвітів.
На сучасному етапі розвитку президент-

ських бібліотек важливе місце займають муль-
тимедійні сервіси. Вони дають можливість 
користувачам максимально легко завантажити 
фото-, відео- та аудіоінформацію (з мобільного 
телефону або іншого джерела) на сайт і поді-
литися нею з усім світом. Серед найбільш роз-
повсюджених можна вважати Youtube.com.

Представлення каналів президентських бібліотек США y Youtube2

Назва установи Кількість  підписників Переглядів
Президентська бібліотека-музей Герберта Гувера 431 121,415
Президентська бібліотека-музей Франкліна Рузвельта 1,109 241,202
Президентська бібліотека-музей Гаррі Трумена 293 1,370
Президентська бібліотека Дуайта Ейзенхауера 382 46,462
Президентська бібліотека-музей Джона Кеннеді 9,288 3,549,202
Президентська бібліотека-музей Ліндона Джонсона 2,715 1,224,976
Президентська бібліотека-музей Річарда Ніксона 887 255,017
Президентська бібліотека Джеральда Форда
Музей Джеральда Форда

172 35,114

Президентська бібліотека-музей Джимі Картера  - - 
Президентська бібліотека Рональда Рейгана 18,755 7,053,339
Президентська бібліотека-музей Джорджа Гербера Вокера Буша 373 31,087
Президентська бібліотека-музей Вільяма Клінтона 2,788 1,478,129
Президентська бібліотека-музей Джорджа Вокера Буша 2,641 1,298,069

2 Станом на 31 травня 2015 р.

Кушерський А.М.
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Зареєстрований 8 серпня 2008 р. офіцій-
ний канал Президентської бібліотеки-музею 
Франкліна Рузвельта [18] інтегрував у собі 
близько 200 історичних відеоматеріалів, що 
відображають діяльність 32-го Президента 
США, соціально-політичний та культурний 
розвиток країни у міжвоєнну епоху та за часів 
Другої світової війни. Поряд із цим, засоба-
ми мережі розповсюджуються матеріали, що 
відображають діяльність установи, так само 
бачимо відеофайли, розраховані не лише на 
дорослу аудиторію, а й на учнівську молодь, 
прикладом чого може стати розповсюдження 
за допомогою каналу «The Roosevelt Rap», 
ритмічної аудіовізуальної хронології найваж-
ливіших подій у житті Франкліна Рузвельта. 
Шляхом програвання ритмічної музики на тлі 
історичних фотодокументів учнів знайомлять 
з понад п’ятдесятьма фактами і подіями, що 
визначили епоху 32-го Президента США. До-
слідивши канали 13 президентських бібліотек, 
ми дійшли висновку, що цей мультимедійний 
сервіс, поряд із презентацією власне аудіові-
зуальних документальних ресурсів з власних 
фондів, дозволяє використовувати в практиці 
президентських бібліотек такі можливості, 
як огляди книг; відео- та аудіозаписи бібліо-
течних заходів; відеоекскурсії по бібліотеках; 
зйомку фільмів і роликів читачами бібліотеки; 
відео- та аудіокерівництва з використання та 
застосування (каталогів, послуг); презентації 
та рекламу.

Іншим прикладом є активне залучення 
для розповсюдження оцифрованих документів 
та фотодокументів онлайн-ресурсів типу Flickr, 
Pinterest, Instagram, створених для обміну фо-
тографіями, які дозволяють користувачам ство-
рювати та змінювати тематичні зображення та 
інші види мультимедійних колекцій, таких, як 
події, хобі та багато іншого. Як правило, пре-
зидентські бібліотеки створюють віртуальні 
дошки про себе, цікаві публікації, електронні 
публікації оцифрованих документів та матеріа-
лів президентської діяльності тощо. 

Існує значна кількість позитивних аргу-
ментів щодо використання соціальних медіа в 
роботі президентських бібліотек. Як уже гово-
рилося, вигоди включають розширення впливу 
на інформаційні процеси як у межах докумен-
тальної сфери, так і поза нею, зростання рів-

ня використання ресурсів тощо. Перевагами 
ж для співробітників є усвідомлення тенден-
цій використання ресурсів, що дає змогу про-
гнозувати подальше залучення інформаційно-
комунікаційних технологій. Поряд із цим, слід 
зазначити надзвичайно високий потенціал 
соціальних медіа в процесах поглиблення 
співпраці між працівниками президентських 
бібліотек. Комунікація між вченими прискорює 
процеси розповсюдження нових знань. Дослід-
ники, які займаються схожими проблемами, 
якщо і не всі знайомі один з одним, проте чи-
тали один одного, саме це є свідченням високої 
ролі комунікації у професійних колах.

Президентські бібліотеки є активними 
учасниками інформаційних відносин, оскільки 
пропонують інформаційно-документальну про-
дукцію, засновану на документальній спадщині 
президентів США. Документальна спадщина 
інституту президентства об’єднує всю сукуп-
ність книжково-рукописних та документальних 
архівних, бібліотечних фондів [12, 415]. Таким 
чином, інформаційним продуктом є автентичні 
президентські документи та матеріали. Тобто 
вся сукупність документальних матеріалів, або 
будь-яких відокремлених частин, створених 
або отриманих Президентом, або іншими пред-
ставниками апарату, що пов’язані з виконанням 
конституційного обов’язку Президента США. 
До цієї групи також відносяться документи, які 
мають приватний характер та інформаційні про-
дукти, які базуються на них та створенні для за-
доволення довідкових чи освітніх потреб. У ре-
зультаті, соціальні медіа ми можемо розглядати 
як один із каналів виведення інформаційних то-
варів президентської бібліотеки на інформацій-
ний ринок. Соціальні медіа за своєю структурою 
об’єднують людей різних прошарків, вікових 
груп тощо, і цим можна пояснити обрання їх як 
інструменту інтернет-маркетингу організаціями 
та установами різних сфер діяльності. Вдала 
стратегія дозволяє охопити якомога ширшу ці-
льову аудиторію, що в свою чергу забезпечить 
ефективне просунення того чи іншого товару, в 
нашому випадку – інформаційного продукту чи 
ресурсу. 

Відтак, соціальні медіа є своєрідною ре-
кламою установи, що має перспективу пози-
тивного впливу на загальний імідж президент-
ських бібліотек. Спробуємо сформулювати 
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основні переваги на користь просунення біблі-
отек через віртуальні спільноти:

– більш ширша цільова аудиторія, оскіль-
ки соціальні мережі та додатки за своєю по-
пулярністю перевищують традиційні ресурси, 
поступаючись лише пошуковим ресурсам, до 
того ж, аудиторія зростає кожен день;

– можливість отримувати зворотний зв’я-
зок від користувачів та оперативно реагувати на 
нього;

– прихована реклама, повідомлення роз-
глядаються як рекомендації. 

Сучасні соціальні медіа дають можли-
вість отримувати детальні звіти стосовно від-
відуваності, використання посилань, статей, 
поширення контенту. Відтак, співробітники 
бібліотеки мають змогу відстежувати популяр-
ність створеної віртуальної сторінки, спільно-
ти, або групи користувачів, діяльність учасни-
ків на своїй платформі (наприклад, Facebook 
Insights), а тим самим бачити, що є привабли-
вим для аудиторії, а що ні; дізнатися думку про 
той чи інший інформаційний продукт. 

Але не всі дослідники є прихильниками 
залучення соціальних медіа до роботи бібліо-
течних, архівних та музейних установ, так само 
як і президентських бібліотек. Деякі з них вва-
жають залучення соціальних мереж до роботи 
бібліотечних установ простою тривіальністю, а 
роботу з ними – марною тратою робочого часу 
співробітників, питанням порушення безпеки 
установи тощо [16]. 

У представників бібліотечної сфери скла-
лося уявлення про соціальні медіа як про вірту-
альний дозвільний простір сучасного соціуму, 
якому притаманні загальні негативні риси роз-
витку інтернет-середовища – «таблоїдизація», 
«кліповість», спрощення подання інформації, 
втрачання загальних ціннісних орієнтирів, за-
силля матеріалів негативного характеру тощо. 
Це часто стає на заваді використанню книгозбір-
нями онлайн-середовищ та соціальних сервісів, 
адже навіть віртуальний їхній образ не повинен 
ставати в ряд із негативними проявами розвитку 
суспільства. Здебільшого бібліотеки зупиняються 
на традиційних формах комунікації – створюють 
професійні бібліотечні сайти, портали. Але ре-
сурси, покликані розвивати «тісну і взаємовигід-
ну співпрацю» з користувачами та суспільними 
організаціями, розвиваються мляво, важко, часто 
закриваються і не витримують конкуренції з суто 
мережними (соціальними) проектами [5].

Водночас слід зазначити про потенційні 
загрози, які несуть у собі соціальні медіа для 
інформаційної безпеки. Активне використання 
соціальних медіа в деяких випадках наражає 
будь-якого користувача на низку ризиків, таких 
як «зламування» сторінки, хакерська атака, ви-
тік інформації, спам, зростання трафіка [2].

У результаті проблема ефективності вико-
ристання інформаційного потенціалу винятково 
важлива в умовах інформатизації суспільства. 
Вона відбиває рівень сприйняття документної 
інформації споживачами, результативність вико-
ристання інформації у тих галузях політики, гос-
подарства, культури, науки, в яких вони функці-
онують. Ефективність організації використання 
відображає результативність діяльності устано-
ви з надавання суспільству інформаційних по-
слуг. Відтак висока ефективність організації ви-
користання – це максимальне задоволення всіх 
вимог суспільства у документній інформації при 
оптимальному використанні інформаційних ре-
сурсів. Під вимогами суспільства розуміють не 
тільки ті потреби, що знайшли своє втілення у 
реальному попиті, а й потенціальні інформацій-
ні потреби, виявлені установою на перспективу.

З появою соціальних мереж та інших 
мультимедійних засобів, інтереси користу-
вачів значно трансформувалися. Пошук та 
отримання інформації все більше витісняють 
інтерес до основного призначення сервісу – 
спілкуванню та знайомств. Соціальні медіа 
покликанні полегшити процеси спілкування. 
Тенденції останніх десятиліть вказують, що 
підходи до організації роботи з користувачами 
змінюються, в першу чергу, завдяки активним 
процесам соціалізації інтернету. Президент-
ські бібліотеки, як поліфункціональні інфор-
маційні центри, не можуть нехтувати думкою 
користувача стосовної їхньої діяльності та 
результатів цієї діяльності. Нехтування цим 
може призвести до потрапляння цих установ 
на периферію інформаційних процесів і стати 
лише установами, які зберігають масив доку-
ментів, час від часу залучених у науковий обіг. 
Сучасне інформаційне суспільство вимагає 
активної інформаційної-комунікаційної діяль-
ності, тим більше від установ, що оперують 
такими значущими інформаційними ресурса-
ми. Отже, успіх кожної сучасної організації чи 
установи полягає насамперед у налагодженні 
діалогу з користувачем, як фактичним, так і 
потенційним.
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ВПЛИВ НА ЛЮДСЬКУ СВІДОМІСТЬ – ПСИХОЛОГІЧНІ ВІЙНИ

У статті розкрито деякі технології та засоби маніпулювання свідомістю, форми та методи 
проведення психологічної війни. Розглянуто сучасний стан психологічного протиборства, а також 
особливості використання інформаційного впливу. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

В статье раскрыты некоторые технологии и средства манипулирования сознанием, формы и 
методы проведения психологической войны. Рассмотрено современное состояние психологического 
противоборства, а также особенности использования информационного воздействия.

Ключевые слова: психологическая война, информация, информационно-психологическое воздей-
ствие, психологическая установка, манипуляция.

V. Grigoriev

IMPACT ON HUMAN CONSCIOUSNESS – PSYCHOLOGICAL WARFARE

The article deals with some technology and manipulation, forms and methods of social war. The current 
state of psychological confrontation, and especially the use of information in uence.

Keywords: psychological warfare, information, information-psychological in uence, attitudes, 
manipulation.

Психологічна війна з’явилася як форма 
інформаційного протиборства на певній ста-
дії розвитку засобів і методів інформаційно-
психологічного впливу і в даний час являє 
собою найбільш соціально небезпечну форму 
даного протиборства, здійснюваного насиль-
ницькими засобами і способами впливу на 
інформаційно-психологічну сферу супротив-
ника з метою вирішення стратегічних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що цій проблематиці, як у зарубіж-
ній, так і вітчизняній історіографії, присвяче-
но чимало літератури. Список авторів та праць 
налічує багато десятків. Звісно, вже є чимало 
захищених дисертацій з цієї проблематики та 
певні інтелектуальні праці таких авторів, як 
В.Г. Крисько,  В.С. Цимбалюк,  В.М. Богуш, 
С.А. Зелинський, А.І. Марущак, А.В. Маной-

ло та ін., однак така важлива тема потребує 
подальшого дослідження.

Метою даної статті є виявлення спе-
цифічних принципів ведення психологічних 
війн, дослідження використання сучасних 
технологій в інформаційному просторі, спо-
собів інформаційно-психологічного впливу на 
свідомість населення й особистість.

Під психологічною війною прийнято розу-
міти діяльність органів держави, яка здійснює 
психологічний вплив на громадян іншої держа-
ви заради досягнення своїх політичних, а також 
інших, у т. ч., і військових цілей. У повсякденно-
му розумінні психологічна війна – це стихійне, 
некваліфіковане використання засобів спілку-
вання та механізмів соціально-психологічного 
впливу одними людьми проти інших людей з 
метою підпорядкування їх собі або створення 
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сприятливих умов для свого існування і діяль-
ності [1].

Основними цілями психологічної війни є 
зміна в бажаному напрямку психологічних ха-
рактеристик людей (поглядів, думок, ціннісних 
орієнтацій, настроїв, мотивів, установок, стере-
отипів поведінки), а також групових норм, масо-
вих настроїв, суспільної свідомості в цілому.

У протиборстві держав це – створення 
інформації, яку отримує політичне та вій-
ськове керівництво протиборчої сторони і 
нав’язування їм фальшивої або беззмістовної 
інформації, позбавляє можливості правильно 
сприймати події або поточну обстановку та 
приймати правильні рішення [2].

У наш час у багатьох розвинених країнах 
здійснюється об’єднання в одне ціле сил і за-
собів психологічного впливу, призначених для 
досягнення політичних, ідеологічних і військо-
вих цілей. Цей процес набуває різні форми, за-
лежно від історичних традицій, політичних та 
економічних умов у тій чи іншій країні.

Таким чином, психологічна війна – це 
сукупність різних форм, методів і засобів 
впливу на людей із метою зміни в бажаному 
напрямку їхніх психологічних характеристик, 
а також групових норм, масової свідомості, 
суспільних настроїв у цілому.

Психологічна війна здійснюється шляхом 
застосування психологічних впливів, тобто 
впливів на людей, які здійснюються з метою 
змін ідеологічних і психологічних структур 
їхньої свідомості та підсвідомості, трансфор-
мації емоційних станів, стимулювання певних 
видів поведінки [3].

Інформаційно-психологічний вплив із ме-
тою надання впливу на психіку та поведінку 
військовослужбовців і населення супротивника 
застосовувався в збройних протиборствах у ран-
ню епоху і у війнах рабовласницьких держав.

Наприклад, у ході війни з греками Ксеркс 
активно використовував для здійснення впли-
ву на еллінів так звану «п’яту колону». У ролі 
«п’ятої колони» виступали жерці Дельфів, які 
займали персофільську позицію. Вони дово-
дили до еллінів передбачення про неминучу 
поразку. Згодом, коли греки перемогли, жер-
ці, щоб виправдатися перед сучасниками і на-
щадками, винайшли версію про «чудо», ніби-
то скоєне богами, що допомогло дельфійцям 

внести вирішальний внесок у перемогу над 
варварами [4].

До однієї з перших спроб узагальнити 
накопичений досвід щодо впливу на супро-
тивника у вигідному для себе плані можна 
віднести відомий трактат з військового мисте-
цтва китайського полководця Сунь Цзи, який 
500 р. до н. е. обґрунтував основні способи та 
методи впливу на ворога:

«розкладайте все гарне, що є в країні ва-
шого супротивника»;

«залучайте видних представників вашо-
го противника в злочинні підприємства»;

«підривайте їхній престиж і виставляйте в по-
трібний момент на ганьбу громадськості»;

«використовуйте співробітництво най-
більш підлих і мерзотних людей»;

«розпалюйте сварки і зіткнення серед 
громадян ворожої країни»;

«підбурюйте молодь проти старих»;
«заважайте всіма засобами діяльності 

уряду»;
«бороніть всіма засобами оснащення, за-

безпечення і наведення порядку в збройних 
силах»;

«сковуйте волю противника безглуздими 
піснями і музикою; знецінюйте всі традиції і 
богів ваших ворогів»;

«посилайте жінок легкої поведінки з тим, 
щоб доповнити справу розтління»;

«будьте щедрі на пропозиції та подарунки 
для покупки інформації та спільників, не еко-
номте ні на грошах, ні на обіцянках, оскільки 
вони приносять великі дивіденди» [5].

У рабовласницький період досвід веден-
ня бойових дій був узагальнений в Індії у ви-
гляді «Законів Ману», в яких поряд із чисто 
військовими питаннями викладалися моральні 
основи війни. Відповідно до однієї з рекомен-
дацій «Законів Ману» воюючої сторони, слід 
було активно «заохочувати до заколоту тих з 
військ противника, хто схильний до цього».

Подальший розвиток військового мис-
тецтва незмінно супроводжувався вдоскона-
ленням форм інформаційно-психологічного 
впливу. До II ст. відноситься використання 
такого самостійного прийому інформаційно-
психологічного впливу, як проголошення спра-
ведливого характеру війни зі своєї сторони і 
несправедливого з боку супротивника [6].

Григор’єв В.І. 
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Із приходом християнства (а на Сході – іс-
ламу), щодо психологічного впливу, значну 
роль став відігравати релігійний фактор. Осо-
бливо це проявилося в ході ідейного обґрун-
тування хрестових походів. Офіційною ме-
тою цих походів, організованих феодальними 
державами Європи і Папою Римським, було 
звільнення «Гробу Господнього» в Єрусалимі. 
Ця версія задовольняла необхідність замас-
кувати істинні загарбницькі цілі світських і 
церковних керівників, їхнє прагнення оволо-
діти легендарними багатствами Сходу. Поряд 
зі стратегічною лінією церковної пропаганди, 
вони зображували агресивні війни як війни 
священні, в ході хрестових походів відпрацьо-
вувалися прийоми, які згодом стали типовими 
для психологічної війни. До них можна відне-
сти дискредитацію супротивника шляхом по-
ширення версії про їхні звірства, розпалюван-
ня розбіжностей між державами Сходу і т. ін.

Не менш активно використовували канони 
релігії і мусульманські завойовники, що тримали 
своїх підданих у стані перманентної «священної 
війни» (джихад, газават), в ході якої догми непри-
миренності до іновірства вживалися з тактични-
ми хитрощами. Тим, кого прагнули звернути в 
мусульманство, обіцяли різні привілеї, включаю-
чи звільнення від податків або рабства [7].

У феодальний період свого розвитку 
набув метод пропагандистської фальсифіка-
ції. Зокрема, для обґрунтування претензій на 
управління частиною Римської імперії в кан-
целярії римського папи Стефана III (VIII ст.) 
був підготовлений документ про «донації» 
(дарі). У ньому подавалася як справжня версія 
про те, що ще в IV ст. папа Сильвестр зцілив 
від прокази римського імператора Костянтина, 
який перетворив недавно ще гнане християн-
ство в державну релігію. «Вдячний за виліку-
вання Костянтин підтвердив права римського 
єпископа як глави християнської церкви і пе-
редав йому верховну владу над містом Римом, 
Італією і західними провінціями імперії, а сам 
пішов у свою нову столицю Візантію (Кон-
стантинополь)» [8].

Об’єктами впливу в ході психологічної 
війни завжди є люди.

Форми психологічної війни – це способи 
реалізації психологічного впливу, що визна-
чають внутрішній зміст і зовнішні атрибути 

психологічної війни. Основними формами 
психологічної війни є усна мова, вплив друко-
ваними та образотворчими засобами, метода-
ми радіо і телебачення, в т. ч. інтернету.

Психологічні впливи поділяються на 
кілька видів, одним з яких є інформаційно-
психологічний вплив.

Інформаційно-психологічний вплив – це 
вплив словом, інформацією. Мета впливу – 
формування певних ідеологічних (соціальних) 
ідей, поглядів, уявлень, переконань; які викли-
кають у людей позитивні або негативні емоції, 
почуття і навіть бурхливі масові реакції [9].

Серед найбільш поширених прийомів пси-
хологічної війни фахівці виділяють три основні.

Насамперед, це психологічний тиск. Це 
багаторазове повторення однієї й тієї само по-
милкової тези, посилання на авторитети в по-
єднанні з різними спекуляціями (починаючи 
від спотворення цитат і закінчуючи посилання-
ми на неіснуючі джерела); маніпуляція («гра») 
цифрами і фактами для створення видимості 
об’єктивності та точності; тенденційний підбір 
ілюстративного матеріалу з акцентом на ефект 
«драматизація впливу»; застрашливі «наочні 
ілюстрації» пропагандистських поглядів і по-
зицій та інші аналогічні прийоми, розраховані 
на створення емоційного дискомфорту і ней-
тралізацію здібності людини раціонально оці-
нювати надану інформацію. Саме за такими 
принципами здійснюється подача світовими 
ЗМІ інформації про Лівію, Ірак, Іран, Сирію.

По-друге, непомітне проникнення в сві-
домість. Це реклама свого способу життя, по-
ширення «бажаних» цінностей і стандартів 
масової культури через музику, розважальні 
телепрограми, кінофільми, через моду і т. ін.

Нарешті, третій прийом – це приховане 
порушення та спотворення законів логіки. 
Сюди відносяться підміна тез, хибна анало-
гія, висновок без достатньої підстави, підміна 
причини слідством, тавтологія і т. ін. Психо-
логічна війна такого роду найбільш ефектив-
на по відношенню до малоосвічених верств 
суспільства, що не завжди здатні слухати ра-
ціональні аргументи і схильні занадто багато 
приймати на віру [10].

Як правило, інформаційно-психологіч-
ний вплив здійснюється через засоби масової 
інформації.

Вплив на людську свідомість...
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До засобів масової комунікації, крім ЗМІ 
(телебачення, преса, радіо, інтернет і т. ін.), 
відносяться також кінематограф, театр, всі ви-
довищні заходи та література, відеофільми, 
комп’ютер, різні види реклами, відео- і звуко-
запис тощо, за допомогою чого можна вплива-
ти на масову аудиторію.

Засоби масової інформації включають у 
себе розширений арсенал способів впливу на 
психіку індивіда і мас із метою впровадження 
в підсвідомість психологічних установок і фор-
мування стереотипів поведінки в несвідомій 
психіці.

На інформацію, що надходить із зовніш-
нього світу, частково впливає сама людина, а та-
кож середовище проживання, яке формує спря-
мованість її думок у спектрі певних знань.

Інформація, що надходить із навколишньо-
го світу, з часом буде перероблена із задіяних гли-
бинних шарів несвідомого, а також знаходиться 
в несвідомому архетипі та стереотипі поведін-
ки, і далі ця інформація перейде у свідомість у 
вигляді виникнення у людини певних думок і як 
результат – здійснення відповідних вчинків.

За допомогою подібного роду впливу від-
бувається психологічна обробка не окремого ін-
дивіда, а індивідів, що об’єднані в маси. Якщо 
яка-небудь інформація надходить за допомогою 
засобів масової комунікації (телебачення, кіно, 
інтернет, газети, журнали та ін.), то така інфор-
мація неодмінно цілком осідає в психіці індиві-
да. Осідає незалежно від того, встигла свідомість 
обробити хоча б частину подібної інформації, 
або не встигла. Запам’ятав індивід інформацію, 
що надходить у його мозок, або не запам’ятав. 
Сам факт наявності подібної інформації вже го-
ворить про те, що така інформація назавжди від-
клалася в його пам’яті, в його підсвідомості.

У французькій монографії «Психологічна 
війна» (1954) вказується на місце ролі преси: 
«У пропаганді йдеться вже аж ніяк не про те, 
щоб відкрито писати в газеті або говорити у 
радіопередачі, що саме, згідно з бажанням про-
пагандиста, індивід повинен думати, чому він 
повинен вірити. Фактично проблема ставиться 
так: змусити того чи іншого думати про те чи 
інше, точніше, змусити певну групу людей діяти 
певним чином. Як цього досягають? Людям не 
говорять прямо: «Дійте так, а не інакше», – але 
знаходять психологічний трюк, який викликає 

відповідну реакцію. Цей психологічний трюк 
називають стимулом. Як бачимо, пропаганда, 
таким чином, вже не має нічого спільного з по-
ширенням ідей. Ідеться тепер не про те, щоб 
поширювати ідеї, а про те, щоб поширювати 
«стимули», тобто психологічні та психоаналі-
тичні трюки, які викликають певні дії, певні 
почуття, певні містичні пориви» [11].

Таким чином, виділяють три рівні впли-
ву на психіку:

1) посилення існуючих у свідомості лю-
дей потрібних установок, ідеалів, цінностей, 
норм; закріплення цих елементів свідомості в 
світогляді і життєвих установках;

2) приватні та малі зміни поглядів на ту чи 
іншу подію, що впливає на позицію й емоційне 
ставлення людини до конкретного явища;

3) корінна, кардинальна зміна життєвих 
установок на основі повідомлення драматич-
них відомостей і незвичайних нових даних.

Реалізація перших двох установок до-
сягається за допомогою маніпулювання в 
короткий період часу, а третій рівень, що ха-
рактеризує собою кардинальну зміну уста-
новок у моделях поведінки мас, стає можли-
вим у результаті тривалого впливу на психі-
ку [12].

Ще в першій половині 1930-х рр. нацист-
ськими теоретиками пропаганди сформульо-
вано основні принципи ефективного впливу 
на маси:

– доцільність уникати складних, заплута-
них, штучних смислових конструкцій;

– увесь пропагандистський продукт по-
винен бути максимально примітивним і спро-
щеним, чорно-білим, без напівтонів;

– необхідно чітко визначити мету й орі-
єнтуватися на певні соціальні групи людей;

– необхідно гнучко реагувати на аргу-
менти опонентів і своєчасно попереджувати 
їх, не залишаючи каменя на камені від альтер-
нативних поглядів і точок зору;

– ефективним є пропагандистський про-
дукт, який впливає на емоції, а не лише апе-
лює до розуму;

– тексти повинні бути логічно продумани-
ми, але не обов’язково логічно викладеними;

– набір тез повинен обмежуватися кіль-
кома фразами, які варіюються та повторюють-
ся в різних інтерпретаціях [12].

Григор’єв В.І. 
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З огляду на вищевикладене, інформа-
ційно-психологічна безпека повинна стати 
одним із найважливіших завдань державної 
політики, тому необхідно встановлювати 
державні гарантії захисту людини від неусві-
домлюваних деструктивних інформаційних 
впливів.

Отже, психологічна війна як реальний 
політико-психологічний процес спрямована на 
підрив масової соціальної бази політичних опо-
нентів, на руйнування впевненості в правоті та 
здійсненності ідей противника, на ослаблення 
психологічної стійкості, морального духу, по-
літичної, соціальної та всіх інших видів актив-

ності мас, що знаходяться під впливом опонен-
тів. Кінцевою метою психологічної війни є по-
ворот масової свідомості та масових настроїв 
від задоволеності та готовність підтримувати 
опонентів, до невдоволення і деструктивних 
дій щодо їх. Досягнення такої мети може ви-
ражатися в різних формах: від підготовки і 
провокування масових виступів для повалення 
політичного режиму до порушення інтересу 
до соціально-політичних та ідеологічних кон-
струкцій альтернативного характеру.

Проблема безпеки в інформаційно-
психологічній сфері є актуальною і затребува-
ною в сучасних умовах.
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