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УДК 94.349 

І.Р. Берест, доктор історичних наук, доцент  

Українська академія друкарства, м. Львів 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФСПІЛОК ТА РОЗВИТОК 

ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ. 

ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ 

У сучасних умовах, коли дослідники визначають шляхи 

подальшого розвитку України очевидним є зростання наукового 

інтересу до власної історії, переосмислення історичних фактів, 

ідеологічних перекручень, прихованих подій та явищ. Нас завжди 

цікавить: а як все почалося? Що передувало тій чи іншій події? 

Зрозуміло, юриспруденція  з’явилася давно, а от організації, які 

ставали за мету захист працівників ― тема нова. 

В українській науковій літературі відомості про діяльність 

професійних товариств Галичини, зокрема, законодавчий аспект 

відсутні, що зумовлено певною прогалиною. Хоча відомості про 

дослідження товариств та організацій ми маємо [1‒6]. 

Виникнення професійних спілок Східної Галичини 

відбувалося в складних суспільних умовах. Це насамперед реальне 

становище держави, її зовнішня та внутрішня політична ситуація, 

наявність чи відсутність правових актів, які регламентували б дії 

профспілок, крім того ― революційні потрясіння. Революція 1848–

1849 рр. започаткувала австрійський конституціоналізм. З метою 

зниження суспільного напруження панівна верхівка проголосила 25 

квітня 1848 р. парламентську конституцію для народів всієї імперії 

у формі Конституційної Грамоти Австрійського цісарства [7,              c. 

644–648]. Положення документа, на перший погляд, відкривали 

великі можливості для забезпечення громадян держави 

декларованими демократичними правами та свободами.  

Проте вже 16 травня 1848 р. конституція втратила свою 

чинність і австрійська влада, змушена була вдатися до пошуку й 
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створення нових демократичних актів. Згодом з’явилася нова 

конституція. 4 березня 1849 р. в Австрії було встановлено 

конституційний лад на основі, так званої, «ойктройованої» 

(«дарованої») конституції, яку для народу розробив та подав уряд (а 

не парламент!).  

Ця конституція частково обмежувала владу монарха, 

розширювала демократичні свободи, декларувала децентралізацію 

як систему управління державою. Політика австрійських 

правителів, розуміння правового начала державного управління 

позитивно позначилися на долі імперії. Як твердить М. Лазарович, 

проведення реформ мало вагоме значення для розвитку суспільства. 

Особливої уваги заслуговує скасування кріпацтва, ліквідація 

панщини, скликання парламенту, проголошення свободи слова, 

друку, віросповідання та ін. [8, c.201–206].  

Проголошення свобод, реалізація національних прагнень та 

ідей в Східній Галичині відбувалися під впливом революційних 

подій. З числа осіб передової галицької інтелігенції формувалися, 

головно, українські та польські національні групи, об’єднання, 

зрештою, організації (Головна Руська Рада, Руський собор, 

Центральна Рада Народова, Собор руських вчених, Галицько-Руська 

матиця і ін.) з власними гаслами, програмними документами, 

деклараціями, що в політичному плані зумовило загострення далеко 

не простих міжнаціональних стосунків, стимулювало політичне й 

національне тертя та протистояння між поляками і українцями, які 

заселяли Східну Галичину. Певні ускладнення польсько-

українських відносин стосувалися і діяльності русофілів [9, c. 6–8]. 

Ставлення до проявів москвофільства з боку органів державної 

влади і навіть місцевого польського населення було далеко 

неоднозначним. Відомо, що в першій половині ХІХ ст. радикальні 

антиросійські настрої акумулювалися й підсилювалися в 

Королівстві Польському, яке перебувало під контролем та владою 

Росії, і, відповідно, вони позначалися на ставленні поляків до 
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галицьких русофілів. Австрійські політики у цьому також бачили 

приховану ідеологічну небезпеку. Вірогідно, що загроза російської 

експансії вплинула на те, що австрійська влада у своїй політиці в 

Галичині надавала перевагу полякам, а не українцям, оскільки якась 

їх частина опинилася в проросійському ідейному таборі [10, c.247].  

Революція в Австрії не пройшла безболісно для панівних 

правлячих верств суспільства. Владні структури різними шляхами 

намагалася повернути старі порядки та недавні управлінські 

традиції, що викликало нові хвилі народних революційних виступів, 

повстань і потрясінь. Наростання революційного напруження, 

особливо в Угорщині, призвело до несподіваного втручання 

царської Росії у внутрішні справи Австрії, яка тоді була володарем 

угорських земель. Вторгнення відбувалося під гаслом надання 

військової допомоги австрійській владі у придушенні повстання та 

силовому наведенні порядку тощо. У вересні 1849 р. російські 

війська придушили революційні виступи в Угорщині [11, c. 286]. У 

цій складній ситуації царська Росія тепер бачила Габсбурзьку 

Австрію своєю черговою жертвою. Російські стратеги чекали від 

місцевих русофілів та їх симпатиків на галицьких землях ідейно-

політичної підтримки. Чималі сподівання покладалися на діяльність 

громадських культурно-освітніх товариств, гуртків, релігійних 

осередків та інших закладів, їх таємно фінансувала й підтримувала 

Російська держава. Але така політика російської влади викликала 

незадоволення, відтак і застереження багатьох правителів країн 

Європи [12, c.485–487]. Загалом можна зазначити, що у внутрішній 

політиці упродовж 1850–1860 рр. максимальні зусилля 

австрійського уряду були скеровані на досягнення компромісу між 

населенням і правлячими колами складових частин Австрійської 

держави. Питання ускладнювалося тим, що Австрія була 

багатонаціональною державою з різними етнічними традиціями та 

звичаями, які під впливом революційних подій і національних ідей 

набули особливого значення. Свідченням державної опіки стала 
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ухвалена цісарським патентом від 29 червня 1850 р. «Крайова 

Конституція» для Галичини, яка проголошувала рівність польського 

і руського (українського) народів [13, c. 66]. 

З одного боку, революційні потрясіння, з іншого, реформи 

поволі ламали старі порядки й вікові суспільні устої, відкривали нові 

шляхи для наступу. Створення різнопрофільних професійних 

товариств серед галицького робітництва, службовців та інтелігенції 

стало звичним явищем напередодні періоду автономії Галичини. 26 

листопада 1852 р. під назвою «Цђсарскій патентђ зђ дня 26. 

Листопада 1852, дђятельный для цілого об’єму Державы изђятно 

Войскового Пограничья, котрымђ розпоряджаютђ ся новіи 

опредђленія взглядомђ стоваришеній (Законђ о стоваришеніяхђ)» 

вийшов Закон «Про робітничі товариства» [14, c. 1109–1116].  

Цей законодавчий акт з’явився із великим запізненням, бо, як 

зазначив Я. Грицак, перше робітниче товариство в Галичині було 

створено у Львові ще у 1817 р. [15, c.1]. У цьому документі 

регламентовані основні норми й вимоги до заснування та діяльності 

різних товариств на землях австрійської імперії. Кожне товариство 

повинно мати свій статут, органи управління та місце реєстрації. У 

статуті прописували мету, місце знаходження, структуру правління, 

принципи існування, діяльності, умови звітності перед органами 

влади та ін. 

Першим загальним комплексним нормативним державним 

актом, що мав стати регулятором роботи промислово-виробничої 

галузі на землях Австрії, був Промисловий патент (закон), який 

цісар підписав 20 грудня 1859 року. Він вийшов під 

німецькомовною назвою «Kаiserliches Patentvom                  20 

Desember 1859, wo mit eine Gewerbe ordnung für dengarzen Umfangdes 

Reicher, mit Aus nahme des venetianischen Venoaltungs gebietes und der 

Militаrgranze, erlassen, undvom 1 Mai 1860 angefangenin 

Wirksamreitgesetzwird» і, як свідчить завершальний напис, вступив в 

дію 1 травня 1860 р. Перегляд й доповнення окремих статей 
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Промислового закону відбулися 15 лютого 1883 та 16 серпня 

1907 рр. Низка положень закону передбачала контроль за 

дотриманням умов охорони праці. Власники підприємств, де 

використовувалися парові машини чи інші рухомі механізми, 

повинні дбати про стоки зайвих вод; створювати належні умови 

праці для працівників, щоб унаслідок випарів ті не псували своє 

здоров’я. Звертали увагу на роботу рухомих механізмів з метою 

безпечного використання тощо. Органи промислової влади мали 

постійно контролювати виконання положень з закону «… аби само 

уладженє робітних просторів не грозило небезпекою для житя і 

здоровля робітників, що мають в них працювати» [16, c. 768]. У 

патенті 1859 р. зазначено, що для відкриття виробничого 

підприємства засновники мають подати органам влади відповідну 

документацію та пройти встановлену законом процедуру. Питання 

забезпечення умов праці і техніки безпеки в патенті мали загальне 

трактування. Лише в патенті 1907 р. вже були враховані технічні, 

пожежні та санітарні норми праці робітників. Усі спірні питання, які 

виникали на підприємстві, мали вирішуватися у судовому порядку 

[16, c.769].  

Державний закон зобов’язував реєструвати товариства, 

затверджувати в державних органах їхні статути [17, c. 106], 

кожного року ці об’єднання повинні були складати звіти про свою 

діяльність. Важливим щодо правової оцінки створення професійних 

спілок став «Закон про загальні права громадян». Згодом його 

доповнила низка державних законодавчих актів. Зокрема, «Закон 

про захист особистої свободи», який австрійський парламент 

прийняв 27 жовтня 1862 р. В законі зазначалося, що ув’язнення 

особи може відбутися лише відповідно до судового рішення. 

Громадянина не могли затримати без дозволу судової влади на 

термін більше ніж 48 годин. Згідно із положеннями «Закону про 

захист домашнього права», обшук будинку силові структури могли 

провести лише за судовим рішенням або письмовим дозволом 
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судової влади упродовж 24 годин після його отримання. «Закон про 

пресу» вступив у дію 17 грудня 1862 р. Він надавав права 

громадянам видавати громадські, політичні, релігійні, виробничі, 

сатиричні газети, журнали та інші видання. Завдяки дії закону члени 

профспілок Східної Галичини за короткий період зуміли заснувати 

35 друкованих видань.  

Новий етап у розвитку робітничого законодавства в 

Австрійській імперії пов’язаний з прийняттям Конституції 1867-го 

року. Як на загал, то багато дослідників її вважають угодою, що 

відображала австро-угорський компроміс. Австрійська імперія була 

реорганізована у союз двох держав ― Австрії і Угорщини з новою 

назвою ― «Австро-Угорщина». Обидві частини єдиної Австро-

Угорської імперії ― Австрія та Угорщина наділялися внутрішнім 

суверенітетом. Фактично Австрія змушена була погодитися на 

поступки угорцям. Таким чином, Угорщина здобула територіальну, 

політичну й адміністративну автономію. Передусім було проведено 

територіальне розмежування по течії річки Лейти. Відроджена 

Угорська держава створила власний парламент, свій уряд, 

відповідальний перед членами парламенту, власну систему 

державної адміністрації, суду, юстиції та інших інституцій [18, 

c.381]. У грудні 1867 р. угода набула конституційного оформлення 

[19, c. 241–245].  

Конституція 1867 р. складалася з 69 статей. Структурно вона 

була сформована з низки окремих конституційних законів, 

присвячених певним галузям суспільної діяльності. Наприклад, 

Закон про загальні права громадян; про імперське представництво; 

про здійснення урядової влади; про встановлення імперського суду; 

про судову владу тощо. Дія кожного з цих документів 

поширювалася в усіх регіонах на мешканців імперії.  

Базовим серед низки конституційних законів був «Закон про 

загальні права громадян», ухвалений 21 грудня 1867 р. Його дія 

поширювалася також на інші австрійські володіння і в тому числі на 
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землі Східної Галичини. Фактично це була перша демократична 

конституція, яка запроваджувала низку реформ та змін у суспільно-

політичному житті держави. Окремі пункти конституції 

безпосередньо стосувалися професійних спілок, формуючи правове 

підґрунтя становленню і розвитку профспілкового руху [20, c. 374–

375]. Згідно з положеннями законодавчого акту, було проголошено 

рівність усіх громадян Австро-Угорської імперії перед законом 

(ст. 2), створення однакових можливостей обіймати державні 

посади (ст. 3), свобода переміщення та вибору місця проживання 

(ст. 4), недоторканність приватної власності (ст. 5–6), таємниця 

листування (ст. 10), право подавати петиції і прохання у відповідні 

органи влади (ст. 11), свобода слова й друку гарантувала кожному 

громадянину волю у висловленні думок в усній та письмовій формі, 

у пресі тощо (ст. 13). Скасовувалася цензура, проголошувалася 

свобода совісті і віросповідання, але за умови, що релігійні погляди 

не завдаватимуть шкоди державним обов’язкам громадян. 

Зазначалося, що усі австрійські піддані мають право свободи вибору 

професії та здобуття фахової освіти. Заслуговує увагу ст. 12, яка 

надавала громадянам законне право на проведення санкціонованих 

зборів, мітингів, демонстрацій, дозволяла засновувати на 

виробництвах професійні об’єднання. Низка статей знімала 

«цензорне вето», яке існувало у видавничій та поліграфічній справі. 

Громадяни отримали право відкритого вираження власних думок, 

використовуючи друковане слово.  

«Законом про загальні права населення» та окремою 

постановою центрального уряду від                21 грудня 1867 р. (ст. 19) 

було визнано рівні права усіх народів імперії, право кожного народу 

зберігати і плекати свою рідну мову, національні звичаї, традиції й 

обряди, релігійні вірування. Засвідчувалося визнання державою 

рівноправності всіх крайових (національних) мов у сільських, 

міських, державних, приватних школах, державних установах, 

культурно-освітніх закладах, а також у громадському житті [20, 
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c.376]. 

Норми основного державного «Закону про загальні права 

громадян» 1867 р. заклали фундаментальну правову та мотиваційну 

основу для подальшого формування у Галичині українських 

громадсько-політичних інституцій, зокрема таких, як національні 

україномовні видання та українські політичні партії, які були 

дотичними до профспілкових організацій. Вони сприяли 

піднесенню національної й політичної свідомості українців 

Галичини. Згодом це стало наслідком виникнення тези про 

Галичину як «Український П’ємонт». 

Як бачимо, характерним для австрійських законів 60-х років 

XIX ст. є широке декларування демократичних прав. Це 

регламентували державні законодавчі акти «Про об’єднання» і «Про 

збори» від 15 листопада 1867 p. Нові закони значно спрощували й 

полегшували процедуру утворення, діяльності різних громадських 

організацій та професійних товариств. За новим законом була чітко 

прописана процедура заснування робітничого професійного 

товариства. За новими вимогами на затвердження у намісництво, 

крім заяви ініціативної групи, подавали аж 5 примірників статуту. У 

випадку неузгодження з намісництвом питання про відкриття 

товариства ініціатори мали право упродовж наступних 60 днів 

апелювати до Міністерства внутрішніх справ.  

Нове законодавство встановлювало порядок створення нових 

видань. Для цього у крайовий уряд потрібно подати обґрунтовану 

мету заснування видання, прізвище відповідального редактора та 

місце друку. Кожен видавець зобов’язаний надсилати свою 

продукцію в органи державної безпеки краю не пізніше ніж за 

24 години до її виходу у світ. Влада мала право конфіскувати статті 

або випуски газет на основі ідейно-політичних, кримінальних та 

інших мотивів. 

Окремий закон від 15 жовтня 1868 р. уточнював порядок 

роботи преси. З одного боку, він розширював права видавців, а з 
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іншого ― посилював контроль за ними. Важливе місце належало 

виборчому законодавству, зокрема його еволюції від станово-

куріальної і двоступеневої системи виборів ― до загального 

виборчого права (Закон від 26.01.1907 р.). Відповідно до закону, 

верхню палату австрійського парламенту не обирали, а її призначав 

імператор. Нижню ― до 1873 р. обирали у крайових сеймах. 

Запроваджена у 1873 р. куріальна система виборів обмежила коло 

виборців їх привілейованим суспільним становищем. За цією 

системою українське населення Галичини, яке становило 13 % 

населення Австрії, посилало до парламенту в 1879 р. лише трьох 

своїх депутатів, тоді як поляки, які становили 16 % населення 

держави, посилали 57 осіб [20, c. 376–388].  

Закон «Про коаліції та коаліційне право» від 7 квітня 1870 p. 

дозволяв робітникам організовувати та проводити страйки, якщо їх 

належно підготовлено й вмотивовано. Відкривався шлях до 

організації та проведення легальних страйків. Закон дозволяв 

створювати спілки, в яких робітники з роботодавцями могли б 

вирішувати професійні й економічні питання. У багатьох випадках 

законодавство доповнювали гірничо-поліцейські приписи. 

Наприклад, документ для безпечного буріння на нафтових 

промислах («Przepisy gorniczo-policyjne dla wiercen na terenach oleju 

skalnego (ropy) w Galicji»), який вийшов 9 липня 1898 р. під № 87. За 

його умовами кожного робітника перед початком бурових робіт 

інформували про можливий вибух газу чи нафти, ознайомлювали з 

правилами безпеки [21, c. 257].  

До кінця століття в Галичині появилося значне число 

різнопрофільних товариств (культурно-освітні, виховні, спортивні, 

музичні, художні, релігійні та ін.), серед яких найбільше соціальне 

значення отримали профорганізації. Свою роботу вони організували 

на основі статутів, які затверджували органи влади. Їх діяльність 

перебувала під постійним контролем влади та силових структур.  
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Отже, професійні спілки стали новим суспільним явищем, яке 

було покликане виступити на захист економічних інтересів 

трудящих мас в нових політичних та соціально-економічних умовах 

розвитку держави. Поштовхом для дієвого формування 

законодавчої бази, і в тому числі професійних спілок, стали 

результати буржуазно-демократичної революції, реформи та 

законодавчі акти уряду і правителів, у яких простежується 

поступова зміна вектора державної політики в бік демократичного 

оновлення суспільства. Упродовж другої половини ХІХ і аж до 

початку ХХ ст. влада не зуміла створити окремого профспілкового 

законодавства, і воно змушено було формуватися та еволюціонувати 

в надрах різних законодавчих нормативно-правових актів, які 

поступово розвивалися й удосконалювалися під тиском реалій, 

проблем і вимог суспільного розвитку. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

Під інформаційною технологією розуміється широкий клас 

дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до технологій 

управління і обробки даних, а також створення даних, в тому числі, 

із застосуванням обчислювальної техніки. 

Згідно з визначенням, прийнятим ЮНЕСКО, інформаційні 

технології ― «це комплекс взаємопов'язаних наукових, 

технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи 

ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і 

зберіганням інформації; обчислювальну техніку і методи організації 

і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні 

додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і 

культурні проблеми» [1]. 

Сьогодні термін «інформаційні технології» найчастіше 

використовується як синонім до визначення «комп'ютерні 

технології», адже вся сфера ІТ зараз тим чи іншим чином пов'язана 

із використанням комп'ютерних технологій. Але термін 

«інформаційні технології» суттєво ширший і вміщає як складову 

поняття «комп’ютерні технології». Окрім цього, всі інформаційні 

технології є заснованими на використанні сучасних мережевих 

засобах і комп’ютерах та утворюють визначення «інформаційно-

комунікаційні технології». 

І. В. Роберт під засобами сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій розуміє, що «програмні, програмно-

апаратні і технічні засоби, а також прилади, що функціонують на 

базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, сучасні засоби і 

системи транслювання інформації, інформаційного обміну, що 

забезпечують операції зі збору, продукування, накопичення, 

зберігання, обробки, передачі інформації і можливість доступу до 

інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж (в тому числі 
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глобальних)» [4]. «До засобів сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій відносяться ЕОМ, ПЕОМ, комплекти 

термінального обладнання для ЕОМ усіх класів, локальні 

обчислювальні мережі, пристрої введення-виведення інформації, 

засоби введення і маніпулювання текстовою та графічною 

інформацією, обладнання архівного зберігання великих обсягів 

інформації та інше периферійне устаткування сучасних ЕОМ; 

пристрою для перетворення даних з графічної або звукової форми 

представлення даних в цифрову і навпаки; засоби і пристрої 

маніпулювання аудіовізуальною інформацією (на базі технологій 

Мультимедіа і «Віртуальна реальність»), системи штучного 

інтелекту, системи машинної графіки, програмні комплекси (мови 

програмування, транслятори, компілятори, операційні системи, 

пакети прикладних програм та ін.); сучасні засоби зв'язку, що 

забезпечують інформаційну взаємодію користувачів як на 

локальному рівні (наприклад, в рамках однієї організації або 

декількох організацій), так і глобальному (в рамках всесвітньої 

інформаційної середовища)» [1]. 

Можливості інформаційних технологій ― зберігати, 

оперативно шукати, опрацьовувати, продукувати (моделювати, 

аналізувати і виводити нові знання), передавати на будь-які відстані 

і пред’являти, в гіпертекстовому вигляді, мультимедіа інформацію 

великих обсягів та інтегрувати процес пізнання. 

Інформаційні технології, самі по собі, цінності не мають. Їх 

цінність визначається тим, які зміни вони вносять в роботу 

організації: підвищують ефективність управління, спрощують 

комунікації і знижують комунікаційні бар’єри, економлять 

тимчасові ресурси персоналу, і підвищують продуктивність праці, 

збільшують капіталізацію організації. Але вмінням правильно 

оцінювати ефективність застосування інформаційних технологій 

має далеко не кожна організація. 
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Система управління ― це система управління людьми і 

технічними засобами, як об’єктами управління, для досягнення 

наперед визначених цілей цими об’єктами. Синонімом поняття 

«система управління» можна вважати систему менеджменту. 

Сучасні системи менеджменту в організаціях складаються з наборів 

систем управління за певною ознакою, наприклад за типом 

керованої системи. Поділ системи управління організації на кілька 

складових систем управління проводиться з метою зменшення 

комплексного загального управління і підвищення керованості 

утворених підсистем. Якість управління всією організацією нерідко 

залежить від ступеня взаємодії даних систем управління при 

досягненні спільних цілей. Система управління організацією 

розробляється з урахуванням специфіки організації. 

Сучасні системи менеджменту не можна уявити без 

інформаційних технологій, супутньої мережевої архітектури та 

необхідного програмного забезпечення. Виробниками постійно 

робляться спроби створити універсальне програмне забезпечення 

для всіх існуючих систем управління, але з урахуванням специфіки 

різних форм бізнесу це часто не можливо. При цьому більш дорогі 

програмні продукти мають більше функцій, ніж дешеві, але 

одночасно й більш складні в налаштуванні під конкретні потреби 

управлінця. Дешевші програмні продукти легко налаштовуються 

під конкретні потреби менеджменту, але найчастіше підприємствам 

доводиться фінансувати розробку нового програмного продукту. 

«Серед програмного забезпечення, яке підтримує декілька сторін 

систем менеджменту можна назвати такі як: ERP (система 

управління ресурсами підприємства), БАМ (системи управління 

основними фондами підприємства), MES (системи оперативного 

(цехового) управління виробництвом / ремонтами), WMS (системи 

управління складами), CRM (системи управління 

взаємовідносинами з клієнтами), SCM (системи управління 
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ланцюжками поставок), CMMS (комп’ютеризовані системи 

управління технічним обслуговуванням)» [3]. 

В умовах глобальної економічної кризи вартість покупки, 

впровадження, використання й обслуговування програмного 

забезпечення знаходиться далеко не на останньому місці. 

Капіталовкладення в інформаційні технології сьогодні 

призводять до численних наслідків. Якщо з однієї сторони, вони 

створюють певні перспективи, то з іншої ― можуть сповільнити 

швидкість технологічних змін на підприємстві у майбутньому. Тому 

рішення про капіталовкладення в інформатизацію не повинні 

прийматися доти, доки не отримано відповіді на питання: яким 

шляхом буде розвиватися наступне покоління технології. У цьому 

простежується ще одна проблема ― висока вартість інформаційних 

технологій. 

Звичайно, що новітні технології можуть підвищувати 

продуктивність, а це допомагає фірмам домагатися найкращих 

господарських результатів. Також управлінці мають знати як 

працюють і як мислять працівники, які користуються новітніми 

технологіями. Фірми, які роблять це краще, можуть розраховувати 

на збільшення коштів, які були вкладені в інформаційні технології. 

Відсутність кваліфікованого персоналу ― прагнення 

економити, доводить керівників до того, що вони відмовляються від 

навчання. Невміння поставити завдання виконавцю є 

найсерйознішою проблемою споживачів ІТ послуг. Найчастіше, 

приймаючи рішення купити ІТ продукт, замовник не має чіткого 

уявлення «що потрібно». У підсумку завдання формулюється 

інтуїтивно. 

Рішення будь-яких завдань залежить від якості виконавців, це 

справедливо для будь-якої області. Але навіть сумлінний фахівець 

не впорається, якщо буде вирішувати «неправильне» завдання. 

Якщо завдання чітко не сформульоване ― результат завжди буде 

непередбачуваним. Уявімо, що керівник захотів купити 
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найсучаснішу програму для свого бізнесу (в даному випадку це і є 

завдання). Програма встановлена ― завдання виконане. А персонал 

продовжує робити звіти в Ехсеl. 

Для того щоб вирішувати завдання, що відповідають потребам 

бізнесу ― потрібна, в першу чергу, політична воля керівництва, яка 

полягає в бажанні розібратися в суті проблем і правильно 

сформулювати завдання, які будуть вирішуватися за допомогою 

інформаційних технологій. 

По-друге, необхідно розуміти, що витрачати ресурси 

(грошові, часові, людські) необхідно саме на вирішення проблеми. 

По-третє, треба шукати адекватних виконавців для вирішення 

проблеми. Це можуть бути як і співробітники компанії, так і 

зовнішні консультанти. 

Отож, вибору інформаційних технологій повинно приділятися 

багато уваги, оскільки інформаційні технології купуються на 

тривалий термін і в першу чергу повинні відповідати потребам 

організації, її можливостям і рівню розвитку. 

Впровадження інформаційних технологій пов'язано з певними 

ризиками: підвищенні витрат на впровадження, зрив термінів 

впровадження, ризик неефективного використання інформаційних 

технологій, брак кваліфікованого персоналу. 

 

Список використаних джерел 

1. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології 

навчання: термінологічний словник. Львів: СПОЛОМ, 2009. 260 

с. 

2. Мушеник І. М. Інноваційний розвиток підприємств аграрної 

сфери. Сучасна наука та інтелектуальний капітал у системі 

факторів трансформації економіки: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14 

березня 2020 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий 

центр». С. 62‒67.  



22 

3. Програмне забезпечення . URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D

0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F. 

4. Розанова Н. М. Информационные технологии: средство 

выживания или конкурентное преимущество? Мировая 

экономика и международные отношения. 2010. № 7.                     С. 

74‒81. 

5. Янчук Т. В. Значення механізму впровадження інформаційних 

технологій у господарській діяльності підприємств. Економіка і 

організація управління. 2016. № 4. С. 269‒276.  

6. Ясінецька І. & Мушеник І. Інформаційні системи і технології в 

управлінні діяльністю підприємства. Збірник наукових праць 

ΛΌГOΣ. 2020. С. 66‒67. 

 

 

 

УДК 811.161.2 

М.М. Коляно, старший викладач 

Українська академія друкарства, м. Львів 

 

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

Серед сучасних мовних тенденцій, які сформувалися у 

суспільстві у 20-х роках ХХІ століття, можна виділити дві 

найяскравіші особливості: одна пов’язана зі змінами до 

українського правопису 2019 року, зокрема з фемінітивами, а інша 

― з активним наповненням мови іншомовними словами, які часто 

називають сленгізмами. Саме на цих двох особливостях  буде 

зосереджено увагу у цій статті, оскільки матеріалом для аналізу 

послужили власні спостереження авторки з академічного 
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середовища, у якому закономірно виділяють молодіжну авдиторію 

(студентство) і представників старшого покоління.  

Однією з характерних ознак молодіжного середовища є сленг. 

Сленг (від англ. slang)є розмовним варіантом професійного 

мовлення осіб певних професій та соціальних прошарків. 

Проникаючи в літературну мову, ця лексика набуває помітного 

емоційно-експресивного забарвлення.  Психологи виділяють кілька 

причин популярності молодіжного сленгу. Зокрема, сленг 

допомагає висловити ідеї, виразити світобачення та власну 

особистість; «вливатись» у колектив, бути «своїм» (сленгізми 

зближують співрозмовників на емоційному рівні); стисло й 

невимушено висловити своє ставлення до подій та явищ; описувати 

різні ситуації та враження з іронією; повідомити певну інформацію, 

а вона також може бути професійною та вагомою, адже молоді 

фахівці сьогодні ― це світ інновацій.  

Сучасний молодіжний сленг найтісніше пов'язаний з 

англійською мовою та сферою інновацій, зокрема з 

комп’ютеризацією. Саме з цих двох  джерел найбільше запозичень 

надходить у нашу мову. Як зазначає мовознавиця Аліна Акуленко: 

«У мові відбивається все, про що людина мислить, і те, як вона 

сприймає світ» [1]. Творення віртуальної реальності засобами 

інформаційних технологій веде до збільшення ваги зорового 

сприйняття і відображається відповідним чином у мові і через мову. 

Такі слова як аватарка (аватар), акаунт, графіті, лайк, клік, пост, 

селфі, смайл, скріншот, челендж, емодзі не тільки називають нові 

поняття, які з’явилися, але й викликають в уяві певні зорові образи. 

Щодо останнього ― «емодзі», цікавий факт наводить перекладачка 

Надія Крамаренко, яка зазначає, що «У 2015 році Оксфордський 

словник (Oxford Dictionaries) назвав словом року емодзі, тобто 

зображення. Це емоційка, відома як «обличчя зі сльозами радості» 

(the face with Tears of Joy emoji). Саме так, «слово» року не було 

словом. Тож розгорнулася дискусія: чи може зображення взагалі 



24 

бути «словом» року. Однак маємо визнати, що почуттівки вже стали 

невід’ємною частиною комунікації. Тепер вони передають безліч 

думок та емоцій. А за словами президента Oxford Dictionaries 

Каспера Ґратволя (Casper Grathwohl), культура емодзі стала 

настільки популярною, що окремі персонажі набули своїх власних 

тенденцій та історій» [2, с. 71]. Зрештою, нічого дивного чи 

незвичного у цьому немає, оскільки те, що образність ― це 

властивість, притаманна слову уже давно доведено, зокрема 

українським мовознавцем Олександром Потебнею у вченні про 

внутрішню форму слова. 

Як бачимо, сленґізми дають нові можливості у спілкуванні, 

водночас  носії української мови вбачають  загрозу для мови у 

надмірному запозиченні іншомовної лексики. Щоби сленґізми не 

витісняли українську лексику створюють чи шукають українські  

відповідники. Варіанти, властивіші українській мові, уже існують і 

активно поширюються користувачами інтернету зокрема через 

групу «Філологічні цікавинки» у фейсбуці, існує потужний ресурс 

«Словотвір» (slovotvir.org.ua), створений за ініціативою Михайла 

Свистуна, який став площадкою для пошуків і дискусій у цьому 

питанні для найширшої авдиторії (і науковців-філологів у тому 

числі), а також існують численні інші форми і способи. Які з 

українських відповідників стануть загальновживаними ― покаже 

час, а поки цей процес триває, розглянемо деякі найуживаніші 

сленгізми, їх пояснення та українські відповідники. 

Найчисельнішу групу, мабуть, утворюють сленгізми, 

пов’язані з комунікацією через Інтернет. До таких належать акаунт, 

аватарка, баґ, клік, лайк, пост, фідбек, селфі, смайл, скріншот, 

шерити (шарити) тощо. Усі ці слова походять з англійської, тому 

часто їх називають аґліцизмами. Щодо українських відповідників, 

то маємо чималу кількість варіантів для кожного з цих запозичених 

слів, що свідчить про те, що пошук найкращого варіанта ще триває. 
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Акаунт (від англ. account) ― обліковий запис особи у певній 

системі реєстрації та інформація, пов’язана з ним. Українських 

відповідників маємо чимало: обліківка, обліковець, обліковий запис, 

облікунок, корзап (користувацький запис), коз (від користувацький 

обліковий запис), комірка, електронна облікова комірка, власнопис, 

кімната, хатка, ничка, мордофіксатор. 

Аватарка, ава, юзерпік (від англ. userpicture) ― зображення 

користувача. Серед українських відповідників: лицевид, личко, 

мармиза, мармизка, пичка,самовпізнайка, світлина, світляк, 

уособник. 

Смайл чи смайлик (від англ. smile ― усмішка) ― схематичне 

зображення людського обличчя для відтворення емоцій (значок 

емоцій). Можливі варіанти українською: усміхайлик, посміхайчик, 

колобок, усмішка, личко, емоційка, смішко, сміхлик, чуйлик, 

сміхун, усміхасик, посміхайлик, либа, усміхайчик, сміхунець, 

посміхунчик, усміханець, посміхайко, почуттівка, посмішка, 

смішок, бузя, усміханко, веселун, веселунчик. 

Клік (від англ. clic) ― клацання мишкою, натискання кнопки 

мишки ― клац, торк або цик. 

Пост (від англ. post) ― повідомлення в соцмережі, на форумі 

чи у блозі в мережі Інтернет ― допис чи публікація. 

Скріншот (від англ. screenshot) ― відбиток екрана, тобто 

зображення (фото) того, що бачить користувач на екрані. 

Українською маємо такі варіанти: зняток, знімок екрану, екранка, 

знятка, скришок, миттєзнім. 

Селфі (від англ. selfie, self) ― вид фотографії, автопортрет, 

зроблений за допомогою камери смартфона, фотоапарата чи 

вебкамери. Можливі українські відповідники: самознимка, самчик, 

отія (осія), самосвітлик, самоклац, автопортрет, яфотка, свійлик, 

сявка, сябка, самофотка, себеклац, себесик, автосвітлина, автофото, 

світка, фоткавсам, язнимка, себка, світлик, себефото… Як бачимо, 

можливих варіантів українських відповідників чимало, що свідчить 
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про широченні можливості української мови у словотворенні, 

почуття гумору, притаманне носіям мови, а також про те, що процес 

розвитку мови триває.  

Чимало нових слів пов’язані збізнесом, діловою сферою, як 

наприклад, краудфандинґ чи стейкхолдер:  

краудфандинґ (від англ. crowdfunding, від crowd ― громада, 

гурт, юрба і funding ― фінансування) – фактично спільне 

фінансування проєктів, що українською звучить як спільнокошт 

(інші варіанти: складчина, гуртокошт чи гуртомкошт);  

стейкхолдер (від англ. stakeholder ― власник частки) — 

фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності 

організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть 

впливати на її діяльність. Українські відповідники: дотична особа, 

причетник, зацікавлена сторона, пайовик, зискувач, зисківник, 

вигодоотримувач, дотичник, користачі. 

 Достатньо багато нових слів зсуспільної сфери, психології: 

булінг, хейтити, стрімити, челендж, лайфхак, кавер. 

Булінг (від англ. bullying ― залякувати) ― означає знущатися 

з кого-небудь, принижувати, «травити». Український відповідник ― 

цькування. Ціла хвиля протесту проти булінгу як явища, проти 

цькування (у першу чергу серед школярів та студентів) з’явилася 

останнім часом. І хоча саме явище і поняття не нове, а слово 

«цькування» на позначення цього явища також давно відоме в 

українській мові, проте саме слово «булінг» почуємо у передачах на 

радіо і телебаченні, побачимо на плакатах у громадських місцях 

(зокрема у навчальних закладах). Це вияв мовної моди. 

Хейтити (від англ. hate ― ненависть, означає активну чи 

пасивну неконструктивну критику) ― злорічити, гудити, 

критикувати. 

Стрімити (від англ. streaming ― потокове мовлення) ― 

передавати дані (відео, звук) у часі та просторі. Слово «стрімити» 
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стало надзвичайно популярним після того, як у користувачів 

Фейсбука з’явилася можливість вести прямі трансляції. 

Челендж (від англ. challenge) ― виклик (самому собі), 

подолання труднощів, зусилля; складне завдання. Українські 

відповіднники: виклик, випробування, змага.  

Закономірно, що частина сленґізмів пов’язана з молодіжним 

середовищем, емоціями: краш, вайб, крінж, муд та інші. 

Краш (від англ. crush) ― використовується у значенні 

«людина, яка страшенно подобається», «предмет пристрасті, 

захоплення, обожнювання», кумир. Цікаво, що використовується 

слово по відношенню до осіб обох статей. 

Крінж (від англ. cringe ― коробити, пересмикувати) ― це 

оцінне судження, що має на увазі несхвалення, сором та обурення. 

Вайбімуд ― два сленгізми, які вживаються для означення 

настрою, українські відповідники до цих слів ще  не траплялися 

мені.  

Вайб (від англ. vibe ― вібрація) ― настрій, атмосфера, 

енергетика. Вайб може бути розслаблений, святковий, п’ятничний, 

романтичний чи сумний. Яскравим доказом активного вживання 

слова муд у студентському середовищі є назва часопису 

«Студентський mood», який видається в Української академії 

друкарства (друге число побачило світ у грудні 2021 року) [ 4 ].  

Сленґізми тісно пов’язані з часом і середовищем і, як уже 

зазначалося, є виявом мовної моди, яка має свої, відмінні ознаки у 

середовищі підлітків, студентів (муд, краш, вайб, челендж)  і у 

середовищі представників старшого покоління,  (стейкхолдери, 

краудфандинг), проте в усіх виявах є відповіддю мови на виклики, 

нові потреби у професійній (у першу чергу) і суспільній сфері і 

засвідчують, що мова залишається динамічною системою, яка 

постійно живе і розвивається. 

Варіантність як ознака пошуку найкращого, ідеального сова, 

яке буде прийняте та  закріплене як норма, характерна і для інших 
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сегментів сучасної української мови, зафіксована навіть в 

«Українському правописі». Це є свідченням активного звільнення 

мови від невластивих їй, штучно нав’язаних рис і, водночас,  

доказом того, що мова відображає ті динамічні зміни, які 

відбуваються у суспільстві, у свідомості носіїв мови.  

Згідно зі змінами до українського правопису 2019 року, 

варіантність можлива у написанні і вимовлянні слів іншомовного 

походження: Вегілій і Верґілій, Гуллівер і Ґуллівер, аудиторія та 

авдиторія, лауреат та лавреат, аудієнція та авдієнція, міфологія та 

мітологія, кафедра та катедра, Марфа та Марта. Маємо також 

варіантні форми родового відмінка (радості та радости, любові та 

любови) у словах питомо українських. А також варіантність наявна 

і у вживанні фемінітивів, що особливо важливо для офіційно-

ділового мовлення. Особливістю словотвірної фемінізації є 

конкуренція між різними формантами: фотографка — 

фотографиня — фотографеса; філософка — філософиня — 

філософеса; кінознавчиня — кінознавиця — кінознавка; 

літературознавчиня — літературознавиця — літературознавка. Така 

конкуренція є закономірною для процесу карбування нових слів, 

тому припускають, що своєрідне словотворче «вагання» триватиме 

доти, доки мовна спільнота не вподобає собі і не відшліфує одного 

фемінітива з низки потенційно можливих. Водночас у процесі 

карбування фемінітивів  істотно зростає роль медіа.   

Професор Анатолій Нелюба виділяє ще одну особливість 

творення фемінітивів на сучасному етапі, визначаючи її як 

«черезкроковий» шлях творення [5]. Цим способом утворено 

фемінітив істориня, тобто безпосередньо від історія (якщо ж 

утворювати від чоловічої основи, то можливий варіант: історик — 

історикиня), мажоритаристка — від мажоритарна система (якби 

слово утворювалось від чоловічої основи, то вийшло 

б мажоритарник — мажоритарниця). Професор припускає, що в 
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майбутньому тенденція утворювати жіночі назви від загального 

поняття, проминаючи чоловічу основу, може пожвавитись.  

Знаємо, що з 30 травня 2019 року фемінітиви є чинною 

нормою української мови, а з 03 червня 2019 року (коли 

опубліковано остаточну версію правопису) норми та правила нової 

редакції рекомендовано застосовувати в усіх сферах суспільного 

життя, зокрема у трудових книжках (18 серпня                                       2020 

року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, наказом №1574 від 18.08.2020 р. «Про 

затвердження Зміни №9 до національного класифікатора ДК 

003:2010» офіційно дозволило фемінітиви для посад працівниць , 

утворених за правилами чинного правопису, у кадровій 

документації, тобто трудових книжках, наказах, кадровому і 

загальному діловодстві, кореспонденції та всіх інших галузях праці, 

де застосовується класифікатор професій)[6]. 

Правопис містить рекомендацію та правила творення 

фемінітивів, подані на сторінці 39 правопису (за текстом офіційного 

видання на сайті Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні) у пункті 

4 («Правопис суфіксів. Іменникові суфікси»,                 §32. -ик, -ник 

/ -івник, -льник): «-к-(-а), -иц-(-я), -ин-(-я),                    -ес-(-а)». За 

допомогою суфіксів -к-(-а), -иц-(-я), -ин-(-я), -ес-(-а) та ін. від 

іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб 

жіночої статі. 

Найуживанішим є суфікс -к-(-а), бо він поєднуваний з різними 

типами основ: а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, реда́кторка, 

співа́чка, студе́нтка, фігури́стка та ін.  

Суфікс -иц-(-я) приєднуємо насамперед до основ на -

ник: верста́льниця, набі́рниця, пора́дниця та -ень: учени́ця.  

Суфікс -ин-(-я) сполучаємо з основами на -ець: кравчи́ня, плавчи́ня, 

продавчи́ня і приголосний: майстри́ня, філологи́ня; бойки́ня, 

лемки́ня. Суфікс -ес-(-а) рідковживаний: дияконе́са, патроне́са, 

поете́са [7, с. 39-40]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c1108c0b-54f2-4e12-b196-efe22f195e05&title=NakazMinekonomikiVid18-08-2020-1574-proZatverdzhenniaZmini9-DoNatsionalnogoKlasifikatoraDk003-2010-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c1108c0b-54f2-4e12-b196-efe22f195e05&title=NakazMinekonomikiVid18-08-2020-1574-proZatverdzhenniaZmini9-DoNatsionalnogoKlasifikatoraDk003-2010-
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c1108c0b-54f2-4e12-b196-efe22f195e05&title=NakazMinekonomikiVid18-08-2020-1574-proZatverdzhenniaZmini9-DoNatsionalnogoKlasifikatoraDk003-2010-
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%96_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81


30 

Як зазначає О. О. Тараненко, фемінітиви є однією з 

найактивніших і найдинамічніших категорій сучасної української 

мови, що розвиваються під впливом як позамовних, так і мовних 

чинників [8]. 

Цікаво, щофемінітиви проникали в сучасну літературу 

спочатку як жаргонізми (чи сленґізми). Прикладами можуть 

послужити тексти Мар’яни Савки чи переклад Віктором Морозовим 

романів про Гаррі Поттера: А ми такі… гуртожитські богині — 

Філологині, жриці дивних слів… [9]. 

 Перше видання серії романів про Гаррі Поттера українською 

(А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Гаррі Поттер і Філософський камінь, 

1997, у перекладі Віктора Морозова, як і наступні шість томів 

видавництва), містило такі фемінітиви, як професорка 

Макґонеґел, директорка, екзаменаторка, чаклуни та 

відьми (повсякчас вживається парно, в значенні громадяни, 

люди), ельфиня (-домовичка), дракониха (і драконка) та інші 

непоширені на час публікації форми [10]. 

На ту особливість, що оновлення мови відбувається через 

молодіжний жаргон чи сленг,  звертав увагу ще у 2001 році відомий 

український мовознавець Олександр Пономарів. «Багато 

жарґонізмів виникає в молодіжних колективах, зокрема в 

студентських та учнівських: (…) філологиня — «студентка 

філологічного факультету» (…)» [11]. 

Час розставляє усе на свої місця, оскільки в мові завжди 

перемагає те, що мовознавці називають узусом, а ми ― звичкою. 

Мова відлущує усе непотрібне і додає нові, потрібні слова, оскільки 

мова обслуговує суспільство. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ВИМОГА ЧАСУ? МАЙБУТНЄ ДЛЯ 

ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ 

Підсумки дослідження інноваційного розвитку України 

останніх років свідчать про підвищення ролі державної політики, 

орієнтованої на підтримку цілісності інноваційного процесу ― від 

наукової розробки до інвестування масового виробництва. Це 

сприяло деякому покращенню місця України у міжнародних 

рейтингах. Україна поки що зберігає достатній інтелектуальний 

потенціал, який здатний до генерації наукових ідей світового рівня. 

Однак, з кожним роком наша країна все більше втрачає можливість 

забезпечити ефективне використання цього потенціалу на шляху до 

інноваційного розвитку. Ми вже зазначали, що державна позиція 

повинна бути визначальною в інноваційних починаннях ‒ чи це 

сфера освіти чи економіка, чи інша галузь. Саме без реальних кроків 

держави в цьому напрямку, її активної позиції щодо європейських 

стратегій (Лісабонська стратегія, «Європа 2020 ― ініціатива 

Інноваційний союз», Дублінська декларація 2013 р. ― Відкриті 

інновації 2.0 та ін.) та збільшення витрат на проведення наукових 

досліджень і розробок рухатись практично неможливо. Основними 

напрямками стратегії розвитку українського ринку інтелектуальної 

власності, а отже і розробку інноваційних проектів також слід 

вважати компетенцією держави як гаранта охорони інтелектуальної 

власності. Варто наголосити й на відсутності системи економічних 

стимулів (податкових, кредитних, страхових) щодо права 

промислової власності. Також не визначені ставки винагороди 

винахідникам і авторам та відсутня методика визначення розміру 

шкоди, завданої порушенням прав [1, c. 19]. 
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Україна, маючи досить високий рівень досліджень і розробок 

та патентної активності, має досить низькі позиції за рівнем 

комерціалізації та захисту об’єктів інтелектуальної власності. Та 

заради справедливості, варто відзначити, що найбільш активно 

займаються творчою діяльністю саме установи освіти (ними подано 

65,4% загальної кількості заявок і отримано 62,9% загальної 

кількості патентів) та наукові організації (відповідно 23,5% і 24,4%). 

На сьогодні, майже п’ята частина наукового потенціалу України 

працює на закордонні замовлення. Розширюється географія міграції 

патентів-втікачів (на 2013/2014 рр.): Російська Федерація (51%), 

США (11%), Південна Корея (9%), Тайвань (3%), Німеччина (2%) 

що, звичайно, не є позитивом для держави [1, c. 18].  

Незважаючи на вище перелічені негативні моменти у 

становищі України на інноваційно-науковому поприщі, дослідник 

глобального інноваційного індексу України, Г. Андрощук відзначає 

й позитивні сторони місця України у світових рейтингах. Так, 

наприклад, згідно індексу інноваційних країн світу, який складає 

Bloomberg, за 2015 р. Україна зайняла 33 місце, піднявшись на 16 

позицій у порівнянні з минулим роком [1, 17]. Тут найвагомішим 

показником є значний науково-технічний потенціал нашої країни, за 

яким Україна входить у топ-25 країн світу. А це вже свідчить про 

передумови активізації інноваційної діяльності при забезпеченні 

державою відповідних сприятливих умов. Серед найслабших 

критеріїв, що стосуються України в рейтингу Global Innovation Index 

2016 відмітимо 125 місце у показнику стосовно політичної 

стабільності і безпеки, 123 ― політичне становище, 77 ― інвестиції, 

113 ― легкість вирішення питань банкрутства. Неважко зрозуміти, 

що усі перелічені критерії стосуються напряму чи опосередковано 

впливів держави на інноваційні процеси в Україні [1, c. 17].  

Зважаючи на велику кількість негативних явищ та перепон, 

постає питання: а чи варто нашій державі іти шляхом інновацій та 

перетворень? Чи не невдячна це справа, зважаючи на значні 
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негативні процеси, пов’язані з недостатньою увагою держави до 

проблем втілення інновацій в Україні? Ми бачимо, що саме сфера 

освіти демонструє найкращі показники інноваційності, всупереч 

недостатній увазі влади та недофінансованості галузі, а значить все 

ж таки варто продовжувати іти по протореному шляху. Цьому 

сприяють різноманітні європейські проєкти, спрямовані на розвиток 

та зростання як вчених та науковців, так і цілих ЗВО. Однією з таких 

програм є «Horizon 2020». У 2015 р. Україна стала асоційованим 

членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та 

інновацій «Horizon 2020». Дане членство надало українським 

учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, 

а також відкрило можливості впливу на формування змісту даної 

програми.  

Зазначимо, що вітчизняні установи та організації з кожним 

роком беруть все активнішу участь у цій програмі. З 2014 по 2019 

рр. українські учасники отримали 171 грант на суму 29 690 000 євро 

[3]. Загальна кількість участей українських організацій – 238. 

Загалом українські учасники координували 22 проекти, 4 з них 

наразі ще реалізуються. Найбільшу кількість проектів подали саме 

українські ЗВО ― це КНУ ім. Т. Шевченка та Харківський 

авіаційний інститут [2; 4]. 

Вже саме залучення України до програми «Horizon 2020» 

засвідчує велику довіру до нашої держави та сподівання на значне 

зростання наших можливостей в інноваційній сфері. ЄС бачить 

потенціал та можливості наших вчених і талановитої молоді, а 

значить перспективи у нашої країни все ж таки є. Якщо ще й держава 

піде назустріч прагненням змінюватись на краще і йти поруч з 

інноваціями, краще фінансувати та допомагати освіті й науці, то в 

нас велике майбутнє. 

Ми дійшли до висновку, що процеси модернізації та втілення 

інноваційних методик в педагогіку вищої школи, є складним, але 

незворотнім процесом. Проте, він вирішується шляхом 
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запровадження нових ідей, завдяки взаємній співпраці та контактам, 

підтримці зарубіжних колег та міжнародним програмам. Великим 

стимулом на сьогодні в розробці нових інноваційних моделей для 

вітчизняної науки, є участь закладів вищої освіти у різноманітних 

європейських програмах та проєктах. Вже сьогодні, більше ніж 

сотня українських ЗВО і наукових колективів включені в 

європейські науково-освітні та дослідницькі програми.  

Також ми з’ясували, що надзвичайно дієвим є застосування 

формули «інноваційна модель як посібник для викладача». Це 

дозволяє активніше залучати студентів до інтерактивних заходів та 

допомагає краще засвоювати їм необхідний матеріал. Зауважимо, 

що такі формули як «моделювання, як спосіб навчити» та 

«моделювання як засіб для досягнення мети» насправді є однаково 

дієвими і навіть, подібними між собою. Адже, як перша, так і друга, 

спрямовані задля одного ― вдалого та успішного результату. 

Зазначимо, що основною перепоною для запровадження 

інноваційних моделей у сферу освіти є фінансово-економічна 

складова. Саме недостатнє фінансування ЗВО є причиною відтоку 

кваліфікованої молоді за кордон, адже молоді кадри вважають за 

краще емігрувати для реалізації свого наукового потенціалу там, де 

гідна оплата, новітня матеріально-технічна база та прийнятні умови 

праці.  

Характеризуючи інноваційний індекс України за 2016 ― 2019 

роки, ми бачимо високі показники саме в освітній сфері, а от рівень 

політичного становища та інвестицій є надзвичайно низьким. Саме 

середнє місце нашої держави з більш ніж ста країн, що вносяться в 

рейтинг інновацій GII, завдячує пунктам, що стосуються освітньої 

сфери та деяких позицій з інноваційних розробок. Це вже дає певні 

надії на майбутнє інноваційного клімату для нашої країни. Для 

цього потрібні зацікавленість держави та ініціативність керівництва 

ЗВО і самих викладачів.  
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Впровадження інформаційних технологій в сферу діяльності 

дозволяють ефективно вирішувати завдання, що традиційно стоять 

[1-3]. Завдання надання доступу до культурної спадщини 

вирішується різними способами, найпоширеніший на даний час ― 

це організація різних віртуальних музеїв [4-10]. Віртуальний музей 

― тип веб-сайту, оптимізованого для експозиції матеріалів. 

Представлені матеріали можуть бути з різних областей: від 

мистецтва і історичних артефактів до віртуальних колекцій і 

реліквій. Віртуальні музеї [2-5] за рахунок інтернет-технологій 

пропонують рішення музейних проблем, як зберігання, безпеку, 

забезпечення широкого, швидкого і легкого доступу до експонатів. 

У 2000 році виникли віртуальні музеї, засновані у варіанті веб-

сайтів. Визначено особливості матеріальних і віртуальних об’єктів з 

актуальною або потенційною якістю, здатністю набувати цінності та 

соціальної пам’яті. Досліджено специфіку експозицій, виявлено їх 

багатошаровість об’єктів. Методологія базувалася на сучасних 

базових наукових підходів ― культурного, системного та 

міждисциплінарного, принципів об’єктивності і методів логічного 

аналізу, синтезу, узагальнення, актуалізації. Новизна полягає в 

розширенні уявлень про перспективні напрями розвитку 

комунікації, виходячи із систематизованих уявлень про форми та 

інструменти. Сучасні технічні засоби обробки інформації 

дозволяють вести інвентаризацію об’єктів [2, 5].  

Музейна справа ― сфера культури, охопити яку під силу 

сукупності спеціальних сфер знання [2-6]. Віртуальні музеї 

вважалися індивідуальними сайтами справжніх музеїв. Завдяки 

інтернет-технологіям почали виникати та індивідуальні вебсайт-

музеї. Віртуальні музеї мають свої переваги і недоліки. Як правило, 

розробка віртуальних музеїв робиться на замовлення. Віртуальний 

музей є веб-застосуванням в мережі Інтернет, розміщуваним на 

апаратних потужностях. При реалізації складової віртуального 

музею рекомендується використовувати рішення, що мають 
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співтовариство розробників і використовувані в мережі Інтернет. 

Прикладами таких технологій є: 1) Бази даних: PostgreSQL – 

MySQL. 2) Серверні мови програмування: PHP – Ruby – Java – 

JavaScript (Node.js). Для розробки віртуального музею можуть бути 

використані технології Adobe Flash, Unity3D та аналоги. Технологія 

3D дає відчуття повної присутності. Можна управляти пересуванням 

по галереях. Можна переходити із залу в зал, закінчити екскурсію і 

продовжити у будь-який слушний час [6-9]. Віртуальні музеї мають 

освітній потенціал. Музеї активно переймають місію освітніх 

установ, інтегрованих у систему освітніх інститутів: та навчальних 

закладів. З метою впровадження сучасних технологій виникає 

необхідність розробки та аналізу сучасних форм, методів і прийомів 

педагогічної взаємодії. Становлення нерозривно пов’язане з 

формуванням напрямів діяльності і професій. Практичні напрями 

допомагає розвивати наукова дисципліна – прикладна музеологія [5-

8]. Музейна справа використовує загальні методи, за допомогою 

яких досліджують формування цінностей музеалізацією, а також 

методи наукових дисциплін, які визначають характер збірки і зміст 

діяльності, що охоплює наукову, інформаційно-аналітичнуй 

просвітницьку роботу [2-4]. Комунікація є складником діяльності як 

науководослідного та освітнього закладу. В умовах інформаційного 

суспільства на розвитку мікроелектронних технологій, змінився 

характер відносин між відвідувачами ― почали сприйматись як 

рівноправні партнери в роботі, тобто сформувалася концепція 

освітньої діяльності як комунікативної системи. Мета ― 

виокремити та всебічно проаналізувати сучасні форми, канали та 

інструменти комунікації, що сприяють адаптації культурних 

закладів до діяльності в умовах інформаційного суспільства. 

Проаналізувати сучасні форми комунікації, що сприяють адаптації 

закладів до ефективної діяльності в умовах інформаційного 

суспільства.  
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Дослідження інновацій сучасної комунікації здійснювали 

науковці та практики галузі В. Банах, М. Бєлікова [2-5],                           

Л. Дубровіна, А. Киридон, І. Матяш [2-5], Є. Ковальчук, Р. 

Маньковська [3-7], К. Смаглій, О. Сошнікова та інші, а також вчені 

– Б. та Г. Лорд [2], Г. Матт [3], С. Сміт Батиста [2-6]. Проблему 

впровадження інформаційних технологій у діяльності установ 

розкривали у своїх публікаціях Н. Білан, Р. Гураль, К.І. Кобцев, І. 

Передерій [4-7] та інші. Поряд із традиційними формами 

комунікації, такими як виставкова, освітня, видавнича, в умовах 

інформаційного  суспільства, з’являються новітні взаємодії 

суспільства, спрямовані на розширення сфери впливу закладів 

культури серед громадськості. Важливо врахувати, що комунікація 

буде ефективною, коли суспільство матиме широкий доступ до 

колекцій. Безпосередня комунікація відбувається в рамках 

комунікативного простору, до якого відносять експозицію, виставки 

та інші форми сприйняття рухомих пам’яток у контексті 

інформаційно-комунікаційної системи. З погляду теорії соціальних 

комунікацій експозицію розуміють як повідомлення. Завдання 

фонду запропонувати нові знання, погляди, розуміння та 

осмислення. Тому фонди є основою комунікативної роботи й 

організовані на її основі освітньо-комунікативні проекти можливі. 

Тому напрямом комунікації є поповнення експозицій новими 

матеріалами, створення нових виставок, відкриття сховищ для 

глядача, належне наукове комплектування фондів. Сутність 

опосередкованої комунікації полягає в поширенні інтерпретації 

пам’яток за допомогою тих комунікаційних каналів, які не 

передбачають контакту користувача відповідною інформацією з 

пам’ятками, за допомогою засобів масової комунікації, а також 

поширення інформації про колекції й експозиції, за допомогою 

інформаційних технологій. Наслідком стрімкого розвитку 

віртуальної культури стало те, що вільний доступ до інформаційних 

ресурсів нині вже є цілком реальним і сприймається як природна 
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необхідність. Тому  напрямом реалізації та розвитку є використання 

Інтернет-технологій. Вони сприяють ширшій комунікації з 

аудиторією, ознайомленню їх із культурними здобутками, 

розширенню контактів, інтеграції у світове співтовариство. 

Найголовнішою формою комунікації відповідного типу є вебсайт 

установи. Відрізняючись змістом і якістю виконання, сайти 

набувають інтерактивного характеру, включають основну 

інформацію, спонукають глядача до спілкування через плани і 

схеми, відеопанорами, пошукові системи, чати, онлайнову торгівлю 

книгами тощо. Більшість сайтів є стислими путівниками, які містять 

інформацію про історію закладу, режим його роботи, постійні 

експозиції, виставки, колекції та окремі предмети. Подекуди на 

інформаційних ресурсах презентуються віртуальні виставки до 

ювілеїв і тематичні виставки. Основна мета, яку ставили перед 

собою фундатори віртуального музею, – презентувати 

громадськості багату, але мало знану культурну спадщину. 

Створення музею за допомогою засобів масової комунікації 

Інтернету кидає виклик про  мистецтво й культуру. Новітньою 

формою комунікації стала віртуальна екскурсія і віртуальний тур. 

Це послідовність панорамних фотографій, між якими в процесі 

перегляду можна візуально переміщуватися спеціальними 

переходами, і які мають аудіосупровід [3-10]. Такий сервіс дозволяє 

підвищити відвідування веб-сайту музею, запропонувавши 

користувачеві унікальну подорож, наприклад, екскурсію фондами, 

освітні програми для школи тощо. Значно збагатило комунікаційні 

можливості застосування 3D технологій. Упровадження 

інтерактивних проекцій, 3D зображень та сканувань дає можливість 

відтворити пам’ятку, місце її знаходження, ознайомити відвідувачів 

з історичними будівлями, які були втрачені. Інтерактивна проекція 

3Dзображення людини в натуральну величину також стає 

популярною. Технологія інтерактивності приваблива не тільки для 

відвідувачів, але стає основною тенденцією розвитку. Серед форм 
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комунікації, неабияке місце посідає представлення цих культурних 

закладів у популярних соціальних Інтернет-мережах – таких, як 

Facebook, MySpace, мікроблог Twitter та інших. Інваріантною 

складовою є фонди що становлять екранні експонати, які є 

віртуальними. Таким чином, віртуальні експозиції представлені 

екранними експонатами. За допомогою соціальних мереж зручніше 

отримувати відгуки й мати зворотний зв’язок з іншими закладами та 

організаціями, залучати їх до проектів ― виставок, наукових 

форумів, обговорення; залучення фондів до діяльності, 

рекламування, поширення та друк видань, пропагування науково-

дослідної роботи. На головних сторінках Інтернет-ресурсів наявні 

переходи на популярні соціальні мережі ― де є власні групи, 

сторінки або акаунти. Завдяки цим посиланням на головних 

сторінках веб-сайтів зростає кількість відвідування відповідних 

ресурсів. Усе більше людей інтегрується в інформаційний простір, 

[3, 4-7]. До засобів музейної комунікації слід також віднести QR-

коди, які за допомогою спеціальної програми дають можливість 

отримання обсягу інформації про експонат або іншу локацію на 

сучасний технічний комунікаційний пристрій [2, 6]. Достатньо мати 

смартфон або планшетдля зчитування коду та вихід до мережі 

Інтернет і відвідувач зможе дізнатися найсуттєвішу інформацію. Як 

дієву традиційну форму комунікації із цільовою аудиторією, 

використовують засоби масової інформації ― радіо, телебачення, 

газети, журнали, інтернет-видання, які допомагають зацікавити та 

спонукати до ознайомлення. Дослідження доводять, що кількість 

відвідувань виставкової експозиції залежна від висвітлення її в ЗМІ, 

демонстрації репортажів у телевізійному ефірі, повідомлень у пресі. 

Важливим інструментом комунікації є видавнича діяльність. Вона 

проявляється у виготовленні та розповсюдженні закладами 

друкованої продукції, каталоги, публікації результатів наукових 

досліджень, тощо. Загалом усі видання ― це засіб комунікації, адже 

через них читач віртуально повертається. Однією із форм 
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комунікації, спрямованої на залучення до діяльності наукової та 

освітянської аудиторії, є проведення наукових конференцій, читань, 

круглих столів, які поряд із популяризацією колекцій сприяють їх 

дослідженню. Розглядаючи проблему комунікації у 

соціокультурному просторі, неможливо оминути економічну 

складову діяльності, яка представляє заклад як підприємство з 

надання послугі розширює його комунікаційне поле. Важливою 

комунікаційною групою є спонсори, благодійники, меценати.  

Комунікаційні можливості пов’язані з їх здатністю передавати 

інформацію безпосередньо чи опосередковано. Основою 

комунікативної роботи є фонди, бо експозиція, й організовані на її 

основі освітньокомунікативні проекти неможливі без науково 

атрибутованих та ретельно збережених колекцій. Відповідно 

найрезультативнішим каналом комунікації залишається експозиція 

закладу. Поряд із традиційними інструментами комунікації, таких, 

як експозиційновиставкова, просвітницько-освітня, видавнича, 

проведення наукових конференцій, представлення у ЗМІ, набувають 

і новітні, пов’язані із розвитком сучасних інформаційних 

технологій. До них належать Інтернет-сайти музеїв, віртуальні 

музеї, віртуальні екскурсії та тури, 3D-технології, профілі у мережах 

Сучасні суспільні виклики вимагають розвитку нових напрямів 

діяльності поряд із традиційними.  
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК СУСПІЛЬНА ФУНКЦІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Комунікація (від лат. communicatio — єдність, передача, 

з’єднання, повідомлення) — це процес обміну інформацією 

(фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше 

особами. Для ефективного здійснення процесу комунікації 

необхідні, принаймні, 4 умови:  

1) Наявність щонайменше двох осіб: відправника — особи, яка 

генерує інформацію, що призначена для передачі; та одержувача — 

особи, для якої призначена інформація, що передається.  

2) Наявність повідомлення, тобто закодованої за допомогою 

будь- яких символів інформації, призначеної для передачі.  

3) Наявність каналу комунікації, тобто засобу, за допомогою 

якого передається інформація. 

4) Наявність зворотного зв’язку, тобто процесу передачі 

повідомлення у зворотному напрямку: від одержувача до 

відправника. Таке повідомлення містить інформацію про ступінь 

сприйняття й зрозумілості отриманого повідомлення.  

У процедурі спілкування виділяють наступні етапи:  

- виникнення потреби у спілкуванні (необхідно повідомити 

або дізнатися інформацію, вплинути на співрозмовника тощо) — 

спонукає людину вступити в контакт з іншими людьми;  

- орієнтування, з метою спілкування, в ситуації спілкування;  

- орієнтування в особистості співрозмовника;  
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- планування змісту свого спілкування — людина уявляє собі 

(звичайно несвідомо), що саме скаже;  

- несвідомо (іноді свідомо) людина вибирає конкретні фрази, 

якими буде користуватися, вирішує як говорити, як себе вести;  

- встановлення контакту;  

- обмін думками, ідеями, фактами;  

- сприйняття і оцінка відповідної реакції співрозмовника, 

контроль ефективності спілкування на основі встановлення 

зворотного зв’язку;  

- коригування напряму, стилю, методів спілкування і способів 

їх взаємодії.  

Здійснення комунікацій — це процес, необхідний для кожного 

управлінського рішення.  

Існує думка, що ефективно працюючі керівники — це ті, хто 

досяг успіхів у налагодженні комунікацій. Основна мета 

комунікаційного процесу — забезпечити розуміння інформації, яка 

є предметом обміну. Але самий факт обміну інформацією не 

гарантує ефективності спілкування в ньому людей. Для кращого 

розуміння процесу обміну інформацією та умов його ефективності, 

необхідно мати уявлення про його стадії, в яких приймають участь 

декілька людей.  

Ефективні комунікації — це такий процес передавання 

повідомлення, коли отримане повідомлення якомога близьке за 

значенням до первинного. Ключовими складовими ефективних 

комунікацій є дані — це неопрацьовані цифри й факти, які 

відображають окремий аспект дійсності; а також інформація — це 

дані, представлені у вигляді або формі, які мають сенсові 

навантаження. Інформація є цінною, якщо вона достовірна, 

своєчасна, повна й доречна. Комунікативний процес 

розпочинається, коли одна особа (відправник) хоче передати факт, 

ідею, думку чи іншу інформацію комусь іншому (одержувачу). Ця 

інформація має значення для відправника незалежно від того, чи 
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вона проста й конкретна, чи складна й абстрактна. Наступна дія — 

це кодування інформації у формі, що відповідає ситуації. Кодування 

може набувати форми слів, виразу обличчя, жестів, або навіть 

художнього вираження й фізичних дій. Після того, як повідомлення 

закодоване, його передають відповідними засобами зв`язку 

(каналами).  

Звичайні засоби зв`язку в організаціях — це наради, 

електронна пошта, записки, листи, звіти та телефонні розмови. Далі 

відбувається декодування у форму, яка має значення для 

одержувача. Значення інформації може бути різним, і в багатьох 

випадках воно є підставою для відповіді; і тоді утворюється цикл, 

оскільки нове повідомлення в такій самій послідовності передається 

відправникові.  

Соціальні функції комунікації. Серед таких функцій виділимо: 

Інформаційна функція — є основною функцією, оскільки на 

організації й управлінні потоками інформації побудовані всі 

інформаційно-аналітичні процеси. Соціалізуюча функція — 

пов'язана із соціальним вихованням членів суспільства, 

формуванням або зміною інтенсивності і спрямованості соціальних 

настанов, цінностей та ціннісних орієнтацій аудиторії, з якою 

здійснюється комунікація. Організаційно-поведінкова функція — 

пов’язана з ініціюванням або припиненням певних дій масової 

аудиторії. Емоційно-тонізуюча функція полягає в регулюванні 

емоційного рівня аудиторії, стимулюванні її емоційних реакцій. 

Комунікаційна функція — пов’язана з регулюванням зв’язків між 

різними індивідами або сегментами аудиторії, а також комунікатора 

з тією самою аудиторією. Отже, феномен комунікації можна 

розглядати як:  

- набір технічних механізмів (засобів масової комунікації, які 

доносять повідомлення до аудиторії) для впливу на психіку людей;  
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- нові змістовні компоненти психологічного впливу (коли 

транслюються не просто директивні повідомлення, а повідомлення, 

що стимулюють, «підштовхують» індивідів до певних дій);  

- спеціально організований процес, коли зовнішньо люди 

(начебто) мають право на індивідуалізацію і свободу людської 

свідомості, а по суті — внутрішньо (психологічно) такого вибору не 

мають, оскільки дивляться одні й ті самі (по змісту) телепрограми, 

слухають одні й ті самі радіопередачі і читають одні й ті самі 

повідомлення в газетах з різними назвами.  

Сьогодні поширені такі типи комунікацій у організаціях:  

- міжособові комунікації;  

- комунікації в системах зв’язку та командах;  

- комунікації в організаціях;  

- електронні засоби комунікацій.  

Окрім того, комунікації можуть бути усними та письмовими. 

Усні комунікації відбуваються під час розмови віч-на-віч, групових 

дискусій, телефонних розмов тощо, за яких розмовну мову 

використовують для передавання змісту. Перевага усних 

комунікацій полягає в тому, що вони забезпечують негайний 

зворотній зв’язок і взаємний обмін. Недоліком усних комунікацій є 

те, що вони можуть бути недостовірними (неправильно вибрані 

слова для вираження змісту; якісь перешкоди, що переривають 

процес; слухач забуває частину або все повідомлення; не вистачає 

часу на виважені відповіді тощо). Письмові комунікації — це звіти, 

записки, листи, записи тощо. Недоліком цих комунікацій є те що 

вони затримують зворотній зв’язок та взаємообмін, крім того вони 

складніші за усні й потребують більше часу. Переваги письмових 

комунікацій полягають у достовірності. Зазвичай, їх 

використовують, коли одній чи обом сторонам потрібні письмові 

записи про те, що відбувалося. Вибираючи засіб комунікації, 

аналітики повинні зважати на всі аспекти.  
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Комунікативні зв’язки в організаціях. Організації 

користуються найрізноманітнішими засобами комунікацій — як із 

зовнішнім середовищем, так і всередині організації. Керівники 

повинні завжди мати прямий та зворотній контакт з менеджерами 

нижчих ланок і, як наслідок, з усіма працівниками організації.  

Загалом існують вертикальні та горизонтальні комунікаційні зв`язки 

в організаціях.  

Вертикальні комунікації відбуваються вгору й униз у 

ієрархічній структурі організації. У цих комунікаціях беруть участь 

менеджери, їхні керівники та підлеглі. Вертикальні комунікації 

можуть — і повинні бути — двонаправленими (спрямовані зверху 

вниз і знизу вгору), оскільки тоді вони (з активним зворотнім 

зв`язком) є ефективніші, ніж однонаправлені.  

Горизонтальні комунікації відбуваються між колегами та 

співробітниками на одному рівні. Вони сприяють координації між 

підлеглими ланками й відіграють головну роль у робочих командах, 

де є працівники різних відділів.  

Комунікації між рівнями організації (вертикальна структура). 

Інформація пересувається в організації з рівня на рівень у межах 

вертикальних комунікацій. Вона може передаватися по спадній, 

тобто з вищих рівнів на нижчі. Таким шляхом підлеглим рівням 

управління повідомляється про поточні задачі, зміни пріоритетів, 

конкретні завдання, рекомендовані процедури тощо. Окрім обміну 

по спадній, організації необхідні комунікації по висхідній. Передача 

інформації з нижчих рівнів на вищі може суттєво впливати на 

продуктивність.  

Комунікації керівник — підлеглий. Напевно, найбільш 

наочним компонентом комунікацій у організації є відносини між 

керівником і підлеглим. Ці відносини є елементом по 

горизонтальній схемі, але часто їх виділяють окремо, оскільки вони 

складають більшу частину комунікативної діяльності керівника. 

Досліди показали, що 2/3 комунікативної діяльності реалізується 
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між тими, хто управляє, й тими, ким управляють. До сфери цих 

комунікацій належить велика частина питань, зокрема делегування, 

поставлення задач, пріоритетів і очікуваних результатів. Через ці 

комунікації в значному обсязі реалізуються функції мотивації та 

контролю. Комунікації між різними підрозділами (горизонтальна 

структура). Додатково до обміну інформацією по спадній або 

висхідній організації ще потребують горизонтальні комунікації.  

Майже всі організації складаються з багатьох підрозділів, 

тому обмін інформацією між ними потрібний для координації задач 

і дій. Оскільки організація — це система взаємно пов’язаних 

елементів, керівництво повинно домагатися, щоб спеціалізовані 

елементи працювали пов`язано для просування організації в 

необхідному напрямі. Неформальні комунікації. Як відомо, будь-яка 

організація складається з формальних і неформальних компонентів. 

Канал неформальних комунікацій можна назвати каналом 

розповсюдження чуток. Сфера розповсюдження чуток — це місця 

великої скупченості працівників: їдальні, коридори, автомати з 

кавою тощо.  

Оскільки по каналах чуток інформація передається значно 

швидше, ніж по каналах формального спілкування, керівники 

цілеспрямовано можуть використовувати чутки для запланованого 

витоку й розповсюдження певної інформації. Часто чуткам 

приписується репутація неточної інформації. Але за дослідженнями, 

від 80% до 99% чуток є правдивими, якщо інформація стосується 

самої компанії. Однак не варто звертати увагу на чутки про чиєсь 

особисте життя або емоційно забарвлену інформацію.  

Електронні засоби комунікацій. Суттєвий вплив на 

комунікації в організаціях мають електронні засоби комунікацій. 

Інформаційні технології можуть використовувати комп’ютери, 

комп’ютерні мережі, телефони та інше устаткування.  

Існує шість найпоширеніших видів інформаційних систем:  
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- операційно-виконавча система — з її допомогою виконують 

рутинні та поточні операції;  

- інформаційна система менеджменту — збирає дані, 

організовує й систематизує їх у формі, зручній для менеджерів, а 

тоді забезпечує цих менеджерів інформацією, необхідною для їх 

роботи;  

- система підтримки рішень — автоматично знаходить, 

опрацьовує та підсумовує інформацію, необхідну для специфічних 

рішень;  

- адміністративна інформаційна система — призначена для 

спеціальних потреб опрацювання інформації менеджерами вищого 

рівня;  

- інтранет-мережі — комунікаційні мережі, які діють у межах 

однієї організації;  

- експертні системи — створені за принципом визначення усіх 

можливостей «якщо-тоді», які стосуються конкретної ситуації.  

Останні досягнення в галузі інформаційних технологій 

можуть сприяти покращенню обміну інформації в організаціях. 

Персональний комп’ютер уже зробив великий вплив на інформацію, 

яку керівники, допоміжний персонал і працівники розсилають і 

отримують.  

Електронна пошта дає працівникам можливість направляти 

письмові повідомлення будь-якій особі в організації. Це має 

зменшити традиційно невичерпний потік телефонних розмов. Крім 

того електронна пошта — ефективний засіб зв’язку між людьми, що 

вони знаходяться в різних приміщеннях, різних містах і навіть 

різних країнах.  

Перешкоди, що виникають у сфері комунікацій, поділяють на 

перешкоди в комунікаціях між особами та в організаційних 

комунікаціях. До бар’єрів на шляху міжособових комунікацій 

відносять:  

- перешкоди, що зумовлені сприйняттям;  
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- семантичні бар’єри;  

- невербальні перешкоди;  

- поганий зворотній зв`язок;  

- невміння слухати.  

Перешкодами в організаційних комунікаціях є:  

- викривлення повідомлень;  

- інформаційні перевантаження;  

- незадовільна структура організації. Види комунікативних 

бар’єрів. 

 Далеко не завжди процес комунікації є ефективним, адже між 

тим, хто доносить інформацію і тим, хто її сприймає можуть 

виникати комунікативні бар’єри — психологічні перепони, які 

людина установлює, аби захиститися від небажаної, втомлюючої 

або небезпечної інформації.  

Виділяються такі типи бар’єрів, залежно від причин їх 

виникнення:  

Бар’єр взаєморозуміння. Може виникати через огріхи в 

процесі передачі інформації. Наприклад, коли комунікатор говорить 

невиразно, надто швидко, нечітко або вживає велику кількість 

звуків-паразитів. 

 Семантичний бар’єр. Виникає, коли одне і те ж слово різні 

люди розуміють по-різному, вкладають в них свій власний сенс. 

Таке викривлення може бути наслідком особливостей особистісного 

сприйняття людини, її професійної діяльності. 

Стилістичний бар’єр. Він виникає при невідповідності стилю 

мови того, хто говорить, і ситуації спілкування або стилю мови, 

стану того, хто в даний момент слухає.  

Логічний бар’єр. Виникає, коли логіка міркування того хто 

говорить або занадто складна для розуміння слухаючого, або 

здається йому неправильною, суперечить властивій йому манері 

доказів.  
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Соціально-культурний бар’єр. Його причиною стають 

соціальні, політичні, релігійні і професійні розбіжності в поглядах, 

звичках, традиціях, що призводять до різного пояснення і 

сприйняття тих або інших понять, явищ, розумінь.  

Бар’єр авторитету. Іноді перешкодою може стати саме 

несприйняття того, хто говорить через його неавторитетність в очах 

слухача. Або ж навпаки, під час спілкування з людиною, яка є для 

співрозмовника дуже авторитетною, він може губитися, бути 

неуважним, не знати, що відповісти. Бар'єр відносин. Йдеться про 

виникнення почуття ворожості, недовіри до того хто говорить, а 

потім — і до інформації, яку він передає.  

Викривлення повідомлень. Коли інформація рухається 

всередині організації вгору й униз, зміст повідомлень дещо 

викривлюється. Таке викривлення може бути зумовлено низкою 

причин. Повідомлення можуть викривлятися випадково через 

труднощі в контактах між особами. Свідоме викривлення інформації 

може мати місце, коли якийсь керівник не згоден з повідомленням. 

У такому разі він модифікує повідомлення таким чином, щоб зміна 

змісту відбувалася в його інтересах.  

Види і форми комунікацій. Для успішної інформаційно- 

аналітичної діяльності необхідні ефективні комунікації. Аналітик, 

виконуючи свою роль і здійснюючи основні функції, за допомогою 

якісної і своєчасної інформації може ефективно впливати на 

реалізацію поставлених цілей. Дослідженнями встановлено, що 

майже 50% інформації не доходить до фахівців. У багатьох випадках 

повідомлення сприймаються неправильно і тому обмін інформацією 

стає неефективним. Завдання полягає в тому, щоб насамперед вміло 

використовувати різноманітні види комунікації, серед яких 

відзначаємо:  

Інформаційна комунікація. До цього виду комунікацій 

відносимо читання лекцій, виступи, бесіди, проведення нарад і 
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зборів. Експресивна комунікація, яка виражається в силі прояву 

почуттів, переживань (наприклад, зустрічі після довгої розлуки).  

Переконуюча комунікація, що означає прагнення вплинути на 

інших (висловлення захоплення, прохання, переконання, що 

особливо важливо до політичних діячів, юристів). Соціально-

ритуальна комунікація, яка передбачає використання норм і звичаїв 

соціально-культурної поведінки (процедура знайомства, звичаї, 

гостинність).  

Паралінгвістична комунікація, передбачає спілкування за 

допомогою міміки, виразу очей і рота, а також у позі рухів.  

Можливості несловесних повідомлень не слід применшувати, 

тому що у ряді випадків одними словами не можна передати усі 

емоції. Різноманітні види комунікації можна поділити за формою 

подання на усну, письмову і візуальну. Усна комунікація є найбільш 

ефективною, яка може передавати усі деталі і але допускає 

неправильне розуміння. Письмова комунікація не допускає 

найменших неточностей, вимагає часу, веде до зайвої 

бюрократизації управлінського процесу. Візуальна (за допомогою 

телекомунікацій) складна за технологією і потребує наявності 

технічних засобів, але ефективна і майже виключає неправильне 

розуміння.  

За досягненням цілей — на висхідну, низсхідну і 

горизонтальну. Висхідна комунікація здійснюються у формі звітів, 

пропозицій і пояснювальних записок, основною метою яких є 

інформування вищих органів про справи на місцях. Низсхідні 

комунікації інформують підлеглих про стратегічні плани діяльності 

організації, а горизонтальні здійснюють обмін інформацією між 

різними структурними підрозділами для досягнення координації і 

узгодження діяльності.  

Залежно від матеріально-технічного обладнання, тобто 

каналів комунікацій, комунікації поділяються на три головні 

різновиди:  
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- усна комунікація, що використовує, як правило, одночасно 

як невербальні так і вербальні канали;  

- документна комунікація, що використовує штучно створені 

документи, а потім і писемність, друк і різноманітні технічні засоби 

для передачі інформації в часі і просторі;  

- електронна комунікація, заснована на космічному зв’язку, 

мікроелектронній і комп’ютерній техніці, оптичних засобах запису. 

 

Список використаних джерел 

1. Закони України: «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації»: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом 

на 1 липня 2011 р.: (офіц.. текст). К.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. 

32 с.  

2. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності 

у сфері управління: Навч. посіб. К.: МАУП. 2002. 224 с.  

3. Конотопов П. Ю. Аналитика: методология, технология и 

организацияинформационно-аналитической работы. М.: 

РУСАКИ, 2004. 512 с.  

4. Семенюк О. А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб. для. студ. вищ. навч. закл. К.: Ін Юре, 

2009. 276с.  

5. Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані 

праці. К. Ліра-К, 2010. 308 с.  

6. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посіб. К.: Кондор, 

2008. 356 с.  

7. Палеха Ю. І. Іміджологія: Навч. посібник. К.: Вид-во 

Європейського ун-ту, 2005. 324 с.  

8. Палеха Ю. І. Організація загального діловодства: навч. посіб. 

(зі зразками сучасних ділових паперів). 2-ге вид. перероб. і 

доп. К.: Ліра-К. 2009. 458 с.  

9. Почепцов Г. Г. Чукут С. А. Інформаційна політика. Навч. 

посібник. К.: Знання, 2008. 663 с.  



55 

 

 

 

УДК 945(477)(051)“14/15” 

Г.М. Савчук, кандидат історичних наук, доцент 

Українська академія друкарства, м. Львів 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЗОВЕЦЬКОЇ 

МЕТРИКИ 

Дане дослідження ґрунтується на стику двох питань — 

розгляду Коронної та Литовської Метрик (і їх складових) як 

своєрідних баз даних [1] та дослідженні мазовецької перспективи в 

питанні галицько-волинської спадщини XIV-XV ст. [2; 3]. Попри те, 

що, як зауважив сучасний польський дослідник «…в Мазовецькій 

Метриці також зафіксовано діяльність, пов’язану із землями, які не 

входили до складу Мазовії, а саме з Белзькою землею (феод 

мазовецьких князів у 1388-1462 рр.) та Підляшшям, тимчасово 

занятим та утримуваним мазовецьким володарями (у тому числі в 

1440-1444 рр.)» [4] — даний архівний матеріал не так часто 

зустрічається у вітчизняних дослідженнях. Посилання на нього 

можна зустріти, наприклад, в генеалогічних та історичних 

дослідженнях Леонтія Войтовича [5; 6]. Але якщо звернутися до 

архівознавчих досліджень, то тут досліднику однозначно доведеться 

посилатися в основному на польські публікації та джерела. 

Дослідження про Мазовецьку Метрику мають давню історію і 

пов’язані з редакційною діяльністю польських дослідників ще у ХІХ 

ст. Але особливо наукового значення вони набули у міжвоєнні 

десятиліття. У 1927 р. Адам Вольф (Adam Wolff, 1899-1984) 

опублікував статтю про формулу реляції у документах даної збірки, 

а вже 1929 р. ним же Мазовецькій Метриці була присвячена ціла 

праця, яка містила таблицю складу та хронології записів до 19 книг  

[7; 8]. Велике значення для дипломатичного дослідження мала 
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публікація Олександром Влодарським (AleksanderWłodarski, 1859-

1939) двох найдавніших реєстрів Мазовецької Метрики для 

князівств Черського і Варшавського: № 333 від 1417 [1425] -1429 і 

№ 334 від 1429-1433рр. [9; 10]. Після Другої світової війни Єжи 

Сеньковський (Jerzy Senkowski) видав т. зв. податкову книгу князів 

Януша II та Болеслава V 1477-1490 рр. [11]. Опубліковано також 

загальний опис Мазовецької Метрики за редакцією Ірени 

Сулковської-Курасьової (Irena Sułkowska-Kurasiowa, 1917-2006) та 

Марії Вознякової(Maria Woźniakowa) [12]. Пізніше Мазовецькою 

Метрикою займалися дослідники сфрагістики та 

дипломатикиМазовії, в т. ч. Стефан Кшиштоф Кучинський (Stefan 

Krzysztof Kuczyński, 1938-2010) [13] та Януш Грабовський (Janusz 

Grabowski, нар. 1958) [4; 14; 15], а також інші історики, що 

займаються дослідженнями історії Мазовецького князівства. 

Електронне видання томів Мазовецької Метрики здійснено 

командою співробітників Історичного інституту Варшавського 

університету, Інституту історії Польської академії наук та 

Головного архіву давніх актів (Archiwum Główny Akt Dawnych —

AGAD) разом із інтерактивною картоюМазовії та опублікованою в 

Інтернеті у співпраці з Фондом «Центр геоісторії» [16; 17]. Також із 

змістом окремих книг можна ознайомитися через оцифрований 

інвентар Коронної Метрики вже згаданих І.Сулковської-Курасьової 

та М.Вознякової[18]. 

Як бачимо, дана проблематика досить широко розглянута в 

польській історіографії з відповідної перспективи. Дослідження 

даних вчених в основному акцентують увагу на польських теренах, 

залишаючи питання руських земель, таких як Белз, Жидачів чи 

Підляшшя, для українських та білоруських істориків. Але останнім 

необхідно визначити для себе: а) загальне розуміння про 

Мазовецьку Метрику та особливості роботи канцелярії мазовецьких 

князів у XIV-XV ст.; б) питання персоналій князів та урядовців, 
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пов’язаних із вітчизняними теренами; в) алгоритм роботи із вже 

опублікованими та оцифрованими матеріалами. 

Мазовецька Метрика охоплює документи за 1414-1526 роки, 

згруповані в 21 книгу, що зараз перебувають у складі Коронної 

Метрики в AGAD. Взагалі про посаду канцлера при дворі 

мазовецьких князів знаємо принаймні з кінця XIV ст. (договори 

Земовита IV з Владиславом-Ягайлом 1386-1388 рр.). Можемо 

припустити, що організація мазовецької канцелярії була схожа на 

аналогічні у Вільні та Кракові, однак у менших масштабах. Для 

українського дослідника цінність документів Мазовецької Метрики 

у тому, що вони стосувалися не тільки Мазовії, але й таких 

українських територій як Жидачівське (до 1442 р.) і Белзьке (до 1462 

р.) князівства. Насамперед це надання земель мазовецькій шляхті, 

фіксація процесів колонізації, переписка і привілеї містам від 

мазовецьких володарів [5, c.80]. Окремий інтерес становлять згадки 

про єврейську громаду Белза, що саме в період мазовецького 

правління зростає і заявляє про себе. 

До 1526 року книги Мазовецької Метрики перебували при 

княжому дворі, що постійно переміщався. З ліквідацією 

Мазовецького князівства вони були передані до складу Коронної 

Метрики і повторили її історичну долю, перебуваючи спочатку в 

Кракові, згодом у Варшаві. З ліквідацією Речі Посполитої у 1795 р. 

книги Коронної Метрики відправлено у Санкт-Петербург, згодом до 

Москви, у Варшаву вони повернулися за Ризьким мирним 

договором 1921 р.  

З 21 книги, що входять до Метрики, лише 19 є фактичними 

книгами записів; решта 2 — книги окремого характеру. Перша з них 

(зафіксована як МК 1) містить копію Мазовецьких статутів, 

виготовлену у коронній канцелярії 1532 р., а друга (MK 7) — це 

книга рахунків двору князів Януша II та Болеслава V 1477- 1490 рр. 

МК 8 (містить записи різних мазовецьких князів за 1471-1526 рр.) 

була написанавже після включення Мазовії до складу Корони. Зате 
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перша частина МК 2 (с. 20-95) містить т. зв. «KodeksWislicia» — 

збірник земельних статутів XIV-XV ст., перекладених з латинської 

на польську мову. Крім того, у збережених записах Метрики є 

фрагменти матеріалів різного характеру, наприклад, витяги із 

судових протоколів 1511-1517, 1521-1526 рр. Для східної Мазовії 

(герцогство Черське і Варшавське) збереглися грамоти1414-1526 рр. 

Хронологічно найдавнішоюкнигою є МК 3, що містить записи князя 

Януша І 1414-1425 рр. Однак це не оригінал книги, а копія з другої 

половини XV ст., як і МК 4 за 1442, 1444-1454 рр., тобто за час 

правління онука Януша І Болеслава IV, про якого буде мова нижче. 

Для західної Мазовії (Плоцька) містяться книги записів 1434-1462 

рр. (найдавніші реєстри часів правління Владислава I), 

такожметрика про правління синів Болеслава IV та їх наступників у 

ПлоцькійМазовії до 1495 р., тобто до інкорпорації цього князівства 

до Корони. Деякі книги записів складаються з кількох частин, 

переплетених в один том. Хронологічно останній том, що зберігався 

ще в князівській канцелярії ― МК 41. Книга починається записом із 

відомостями від імені князя Януша III після смерті його брата 

Станіслава (1524). Після смерті Януша III у березні 1526 р. записи в 

реєстрі не були припинені, і канцлер Мазовії Микола Жуковський 

зберігав книгу від імені Анни Конрадівни до серпня цього року, 

тобто до приїзду короля Сигізмунда І до Варшави та взяття ним у 

володіння Мазовецького лену. Книги Метрики МК 32 та МК 41 

велися на основі протокольних реєстрів (зафіксованих у MK 339-

341) князів Станіслава та Януша III. 

Що стосується форми записів у Мазовецькій Метриці, то це 

переважно реєстри, які містять різні положення щодо юридичних 

дій та записів inextenso (повністю, в нескороченому вигляді). 

Детальний аналіз записів Метрики дозволяє розрізнити суб’єктивну 

форму (у якій князь згадується від першої особи) та об’єктивну (де 

князь згадується від третьої особи). Спочатку обидві форми 

булипроміскутивними(від лат. «promiscue» – змішано, спільно). У 
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XV столітті переважає об’єктивна форма, у XVI столітті об’єктивна 

форма вже була правилом. Реєстри в Мазовецькій Метриці, як 

правило, є короткими записами про юридичні дії, вчинені князем 

або в його присутності, і стосуються переважно торгівлі землею. 

Записи робилися у вигляді нотатки, що містила скорочену форму: 

інтитуляція (надання скороченого титулу або лише імені князя), 

промульгація (обмежуючись, наприклад, словом siginificamus), 

скорочена диспозиція, датація та список свідків. Повний запис 

судових позовів був пропущений заради економії місця та 

швидкості запису. Потім записи стали основою для складання 

документа на вимогу сторін. Тому запис у Метриці випереджав 

випуск документа. Основою для інґросації була примітка в Метриці 

(з точки зору змісту), а форма полегшувала оформлення цього змісту 

у форму документа. Однак видавати документ не завжди 

доводилося, оскільки реєстри, внесені до Метрики, містили записи з 

безстроковою дією. Записи до Реєстру були внесені для полегшення 

пошуку секретарями та забезпечені титулами; деякі з них, однак, 

пізнішого походження. Також, щоб легше було знайти відповідні 

записи, каліграфічними літерами позначали новий рік або початок 

роботи нового канцлера. Також було відзначено правління нового 

князя та здійснювалося підписання документів жирними літерами. 

У Метриці, окрім записів, що стосуються правових актів князя, 

знаходимо також документи, видані іншими володарями, які були 

підтверджені та внесені inextenso. Аналізуючи типи реєстрів у 

Метриці, ми можемо розділити їх на спірні та неспірні положення. 

Останні ж, у свою чергу, поділяють на постійні і 

тимчасові(перехідні). У деяких книгах (включаючи Плоцьку 

Метрику 1432-1462 рр.) можна знайти суміш постійних і тимчасових 

записів. Проте пізніше (крім кількох винятків) спостерігається 

однорідний характер постійних записів в Мазовецькій Метриці. Це 

свідчить про те, що князівську Метрику ретельно вели, відстежуючи 

характер записів і відзначаючи будь-які помилки, що траплялися. 
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Деякі збережені записи містять реєстри щодо тимчасових видів 

діяльності: наприклад, реєстри документів староств та оренди, 

реєстри княжих боргів. Це дозволяє припускати, що канцелярія не 

лише думала про реєстрову спеціалізацію, а й вела книги, що містять 

тимчасові записи, які не збереглися. Прикладом є МК7, яка містить 

рахунки двору Януша II та Болеслава V за 1478-1490 рр. Щодо 

поділу на територіальні реєстри, то в мазовецькій канцелярії єдиним 

територіальним реєстром у строгому сенсі слова є записи в МК 2 (з 

1475-1488 рр.), що стосуються лише Вишогрудськоїземлі з періоду 

її володіння Конрадом III. Реєстр, що містить 63 записи, вів  

вишогрудський писар Ян Целенцький, який закінчив свою роботу 

після того, як у 1488 р. землю захопив князь Януш II. Решта реєстрів 

можна розділити на два типи. У першому від імені князя, що 

здійснює владу в даному повіті, ведуться два реєстри безстрокових 

записів з розподілом записів за територіальним принципом. Це 

поширений тип територіальних реєстрів. Однак у другому випадку 

(що є дуже рідкісним явищем) княжа канцелярія вела два реєстри на 

двох братів (Болеслава V та Януша II), які мали окремі округи. 

Болеслав V правив землями навколо Варшави, включаючи Закрочим 

і Нур. Натомість Януш II володів Цеханівською, Ломжинською та 

Рожанською землею, а згодом осів у Плоцьку (1475). Лише у 1478 

році князь Болеслав V заснував власну канцелярію на чолі з 

канцлером Яном Радзановським. Проте того ж року Пьотр 

Ходковський знову став головою спільної канцелярії Болеслава V та 

Януша II [4]. 

Щодо персоналій мазовецьких князів, то слід пам’ятати, що не 

кожен із них має безпосереднє відношення до теренів, цікавих 

українському досліднику. Після 1381 р. землі Мазовії були розділені 

між двома відгалуженнями династії мазовецьких П’ястів. 

Насамперед нас цікавитиме західна (умовно можна назвати її 

плоцькою) лінія: 
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Земовит IV (1352-1426) — князь Плоцький у 1381-1426 рр. 

Після смерті Казимира ІІІ (1370) і Людовіка Анжуйського (1382) був 

претендентом на польську корону.Як посаг за дружиною ― сестрою 

короля Владислава ІІ Ягайла Олександрою — отримав Белзьке 

князівство, де й правив у 1388-1426 рр. Це підтверджують три його 

привілеї, видані за присутності Земовита IV у Белзі (привілеї 

надання були підтверджені королем 1396 р. і королевою 1397 р.), а 

також присутність в оточенні князя белзького старости Павла з 

Радзанова.Документ з 1395 року засвідчує, що на той час він володів 

Белзом (тут 1394 року надав фундуш для заснування парафії та 

будівництва замкового костелу св. Миколая), Любачевом, Буськом, 

Грабовцем, Городлом, Всеволожем та Лопатином з належними до 

них волостями. У 1401 р. вперше запросив монахів-домініканців до 

Белза. 27 лютого 1401 року в Белзі уклав перемир’я зі Свидригайлом 

проти Вітовта. 

Павел (Пашко) з Радзанова (Радзановський) гербу Правдич (?-

1408/1409) ― белзький староста з 1388 року. Вперше згаданий як 

староста 29 грудня 1388 року. 31 грудня князь Земовит IV надав 

йому поселення в Белзькій землі: Махнів з прилеглостями, 

Ульгувек, Зимне, Ощів, Жужель (тепер Жужеляни), Угнів, Піддубці, 

Вербиця. В цьому наданні востаннє згаданий як хорунжий 

Варшавський. Помер між 13 грудня 1408 та 30 червня 1409 року. 

Його син став першим белзьким воєводою. 

Земовит V (1389-1442) — у 1426-1434 рр.князь Мазовецький 

в Раві, Плоцьку, Сохачеві, Гостиніну, Плонську, Візні та Белзі. У 

війні, яка вибухнула в 1431 р. між Польщею та керованою 

Свидригайлом Литвою, командував польськими військами. Разом з 

підписанням 2 вересня 1431 р. перемир'я за надану допомогу 

отримав від польського короля Жидачівське князівство. Скорше 

всього, белзьким князем був лише формально. 31 серпня 1434 р. 

після остаточного розділення батьківської спадщини з молодшими 

братами залишився зРавою, Гостиніном та Сохачевим. 
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Казимир ІІ (1396-1442) — белзький князь у 1426-1442 рр. 

(самостійно — з 1434 р.). У 1431 р. Казимир, виконуючи свої ленні 

повинності перед Польщею, прибув на чолі 6-тисячного війська до 

військового табору Владислава ІІ Ягайла, брав участь в облозі 

Олеська і придушенні повстання у Белзі прихильних до 

Свидригайла «руських панів». Після остаточного поділу земель між 

братами Казимир II, багато років зацікавлений долею Белзької землі, 

за згодою братів обійняв самостійне керування в уділі, 

розташованому на межі Польщі і Литви, що в очевидний спосіб 

додатково втягнуло П’яста в конфлікт між польськими (головне 

малопольськими) можновладцями і Свидригайлом. Бої з 

перемінним успіхом точилися аж до 4 вересня 1437 р., коли поляки 

у його присутності уклали у Львові угоду (остаточну або 

«провізоричну») зі Свидригайлом. У внутрішній політиці у 

Белзькому князівстві став на стороні поступової асиміляції посілої 

ним частини Галицької Русі з керованою братами Мазовією, а в 

подальшому з Польщею. Це включало, зокрема, впровадження 

польської системи (польського та німецького права) у судочинстві 

та адміністрації. 

Павел з Тарношина, Радзанова, Ніщиць гербу Правдич (?-

1448/1450) — син белзького старости Павела (Пашка) з Радзанова. 

Як свідок згаданий у документах князівЗемовита V, Тройдена ІІ, 

Владислава І 24 жовтня 1426 р. в Сокалі; згодом Земовита V, 

Казимира ІІ, Владислава І 25 червня 1427 р. в Белзі. Князь Казимир 

ІІ призначив його першим белзьким воєводою. Вперше згаданий на 

цій посаді в документі від 16 червня 1435 р., виданого в Угринові. 

31 грудня 1435 р. був одним з гарантів укладеного миру з 

тевтонцями. 17 січня 1446 р. виступав арбітром суперечки в 

міському суді Львова. Його дружиною була Катерина (прізвище 

невідоме) — їй 23 січня 1447 р. в Угневі зробив запис 200 гривень 

півгрошами. Сином був Зиґмунт з Радзанова, Угнева, Ніщиць — 

пізніше белзький воєвода, сини якого дали початок родам 
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Ніщицьких, Радзановських, Угновських, Цємнєвських. Донька 

Добєхна — дружина белзького каштеляна. Востаннє згаданий 

живим 24 жовтня 1448 р. Помер перед 14 квітня 1450 р. — саме 

цього дня Ян «Кмачола» з Нєборова згаданий як новий белзький 

воєвода. 

Владислав І Плоцький (1398-1455) — четвертий за 

старшинством син князя Земовита IV,після смерті старших братів у 

1442-1455 рр. опанував практично всю батьківську спадщину (без 

Гостиніна), у тому числі й Белз. У 1440 р. разом із представником 

східної мазовецької лінії Болеславом IV виступив з претензіями до 

Литви щодо Підляшшя. Військові дії на кордоні розпочав обережно, 

залишаючи поле для діянь Болеславу IV, тому зайняв тільки Більськ. 

У 1444 р.не вислав допомоги Болеславу, у результаті чого той знову 

втратив підляські землі. 

Ян з Нєборова, Ян «Кмачола» з Нєборова гербу Правдич (?-?) 

— польський лицар, 14 квітня 1450 р., а також 1452 р. згаданий як 

белзький воєвода. 

Земовит VI (1446-1462) — князь Мазовецький в Плоцьку, 

Белзі, Раві, Сохачеві, Гостиніну, Плонську та Візні у 1455-1462 рр. 

На момент смерті батька залишився малолітнім разом з молодшим 

братом Владиславом II, формальним князем Мазовії і Белзької землі. 

Правління здійснювалося під опікою регентів — єпископа 

Плоцького Павла Гіжицького та вдови Владислава І Анни 

Олесницької. На початку 1459 р. в зв’язку з досягненням Земовитом 

віку, в якому, відповідно до тодішнього закону, міг самостійно 

правити, регентство офіційно склало свої повноваження, хоч на 

практиці зберегло реальний вплив на політику. Помер у ніч з 31 

грудня 1461 р. на 1 січня 1462 р. (від отруєння або туберкульозу). 

Владислав ІІ Плоцький (1448-1462) — князь Мазовецький в 

Плоцьку, Белзі, Раві, Сохачеві, Гостиніну, Плонську та Візні у 1455-

1462 рр. Після смерті брата став єдиним спадкоємцем 

ПлоцькоїМазовії і Белзької землі. Через його малоліття влада знову 
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перейшла до регентства під головуванням єпископа. Помер 27 

лютого 1462 р. за тих же невияснених обставин, що й брат. Смерть 

Владислав II і закінчення на ньому східної лінії мазовецьких князів 

сприяло тому, що польський король Казимир IV Ягеллончик 

відповідно до феодального законодавства мав би приєднатися усі 

його володіння до польської корони. Однак дії тітки останніх князів 

Катерини, а також небажання мазовецьких магнатів до зміни 

суверена привело до інкорпорації тільки Белзької, Равської і 

Гостинінської земель. У 1476 році до Корони додатково 

інкорпоровано Сохачевську землю. Інші території ще протягом 

деякого часу залишались у руках мазовецьких князів з східної 

(варшавської) лінії. 

Зиґмунт з Радзанова, Угнева, Ніщиць (? – між 1470 і 1472) —

син белзького воєводи Павла з Тарношина, Радзанова, Ніщиць (див. 

вище). У 1470 р. записав фундуш для парафії Римо-Католицької 

церкви в Угневі, де вказано, що мав на той час посаду белзького 

воєводи (вже після інкорпорації до Корони). Серед його дітей 

привертають увагуДзерслав (Дерслав) з Угнева (?-1505) — згаданий 

в 1495 роціяк белзький каштелян, його дружина Анна була 

донькоютеребовельського старости Яна (чи Міхала?) Бучацького, ― 

а також АнджейНіщицький (?-1532), белзький воєвода, що володів 

маєтностями: місто Угнів, села Вербичі, Мости, Корня, Махнів, 

Конвичі, Новосілки, Тарношин, Гульгів (Уликів), Нове Село 

поблизу Угнева, Василів, «Сенно», «Обіїв». Син останнього 

Миколай (?-1542) також обіймав посаду белзького воєводи у 1538-

1542 рр. 

Представники східної (умовно можна назвати її варшавською) 

лінії мазовецьких П’ястів цікавлять нас насамперед своєю 

боротьбою за Підляшшя. Якщо відкинути дуже умовне титулярне 

верховенство там (нарівні з Вітовтом, котрий правив територією 

реально) засновника лінії Януша І у 1390-х рр., то слід зосередитися 

на періоді 1440-1444 рр. і одній постаті: 
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Болеслав IV Варшавський (1421-1454) — князь Варшавський і 

Підляський у 1429-1454 рр. У 1440 р. надав допомогу свояку 

Михайлу Сигізмундовичу у боротьбі за трон Великого князівства 

Литовського взамін на Підляшшя. Втім вже 1444 р. литовський 

воєвода Ян Гаштольд з військом захопив усе Підляшшя. Після 

поразки у 1446 р. Болеслав IV Варшавський за грошову компенсацію 

в 6 тис. коппразьких грошей відмовився від Підляшшя на користь 

Великого князівства Литовського.У 1453 р. знову висунув 

претензіїна Підляшшя, намагаючись використати складне 

становища короля Польщі та великого князя Литовського Казимира 

Ягеллончика, що готувавсядо війни з Тевтонським орденом. Втім не 

досяг бажаного і мазовецьким князям остаточно було відмовлено в 

отриманні Підляського князівства. 

Дослідження даних історичних подій знову приводить нас до 

питання джерел. Як вже було сказано, з 2012 р. томи Коронної 

Метрики (у тому числі й Мазовецької Метрики, що охоплюють томи 

Коронної Метрики МК 1-9, 18, 32, 41, 333-341), які знаходяться в 

AGAD, оцифровані. З 2015 р. існує проєкт «MetrykaKoronna 4-1» 

[16]. Якщо відомо, котрий саме том необхідний, можна увійти на 

сайті цього проєкту в розділ «Wszystkietomy» 

(http://pther.eu/MK/galerie.html) і обрати відповідний для перегляду. 

Для зручності можна обрати формат PDF. Якщо ж спочатку є 

бажання ознайомитися із загальним змістом томів, то краще діяти 

через офіційний сайт AGAD, де є інвентар Коронної Метрики [18]. 

Для зручності у змісті зліва одразу можна вибрати «Księgi wpisów 

kancelarii mazowieckiej (Metryka Mazowiecka) 1414-1526», після чого 

можна переглянути короткий зміст книги, а потім, за потреби 

перейти до сканів. Для тому МК 3 в рамках проекту AGAD з 

Towarzystwem Miłośników Historii розроблено також географічно-

особовий індекс (http://www.agad.gov.pl/MK_3/MK3_indeks.pdf), 

реєстри записів (http://www.agad.gov.pl/MK_3/MK3-regesty.pdf), а 

також друкований відчит тексту 

http://pther.eu/MK/galerie.html
http://www.agad.gov.pl/MK_3/MK3_indeks.pdf
http://www.agad.gov.pl/MK_3/MK3-regesty.pdf
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(http://www.agad.gov.pl/MK_3/MK8_Salina_Stembrowicz.pdf) [17], 

що значно полегшує роботу дослідника, адже сам текст, нап исаний 

канцелярським скорописом латинською мовою XV-XVI ст., не 

завжди легко розшифрувати навіть досвідченому історику. 

Тож можна впевнено стверджувати, що український 

дослідник має тепер достатньо можливостей досліджувати або 

використовувати в дослідженнях матеріали Мазовецької Метрики 

навіть не встаючи з-за комп’ютера. При цьому найбільш 

перспективною видається робота з матеріалами щодо українських 

земель за тією ж схемою, що зробили польські фахівці для власне 

мазовецьких на основі тому МК 3 — створення географічно-

особового індексу, реєстрів, публікація відчитів і перекладів, а в 

перспективі — створення інтерактивної історичної карти для 

українських місцевостей, вказаних у Мазовецькій Метриці. 
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Українська академія друкарства, м. Львів 

 

ЖУРНАЛ «ОСНОВА» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ШКОЛИ І 

НАВЧАЛЬНОГО  КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ 

У 2021 році виповнилось 160 років з дня заснування першого 

українського часопису на теренах колишньої Російської імперії. Це 

український суспільно-політичний і літературний журнал «Основа», 

що був створений з метою утвердження української ідентичності, на 

сторінках якого акцентувалась увага на питаннях про самостійність 

української історії та української мови.  Журнал виходив щомісячно 

з січня 1961 року до вересня 1862 року у Петербурзі. Для того щоб 

журнал побачив світ було докладено багато зусиль. Натхненниками 

створення «Основи» були Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров, 

Василь Білозерський, Ганна Барвінок (Олександра Білозерська-

Куліш), Олександр Кістяковський та інші. 

У 40-х роках ХІХ в Україні виходило кілька альманахів: 

«Киевлянин» Михайла Максимовича (1840), «Ластівка» Євгена 

Гребінки (1841), «Сніп» Олександра Корсуна (1843), «Молодик» 

Івана Бецького (1843-1844), чотири випуски «Южнорусского 

сборника» Амвросія Метлинського (1848). У ці роки Амвросій 

Метлинський та Ізмаїл Срезневський, а згодом і Михайло 

Максимович неодноразово піднімають питання щодо створення та  

видання українського періодичного часопису. Але їхні плани 

залишались проєктами і не були втілені у життя. 

 Наприкінці 50-х років відбулися важливі зміни в 

економічному і громадському житті Росії та України, що посприяли 

позитивному вирішенню питання про видання українського 
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журналу. У жовтні 1858 року Пантелеймон Куліш офіційно 

звертається до Міністерства народної освіти з листом для отримання 

дозволу щодо видання українського часопису. У прохані 

зазначалось, що журнал «будет чужд политике», його завдання 

полягатиме в ознайомленні читачів з оповіданнями, романами, 

статтями з питань сільського господарства, торгівлі та промислів 

Південної Росії, а також з критичними статтями про художні твори. 

Згідно з пропозицією П. Куліша  журнал мав виходити під назвою 

««Хата»: южно-русский журнал словесности, истории,  этнографии 

и сельского хозяйства». Через «політичну ненадійність автора» у 

дозволі на видання журналу було відмовлено. Згодом П. Куліш все 

ж отримує дозвіл на видання збірника-альманаха під тією ж назвою 

(вийшов з друку в 1890 р.). На жаль, альманах не зміг задовольнити 

тогочасних потреб і допомогти у вирішенні завдань української 

культури та літератури.  

Питання про видання часопису проукраїнського спрямування 

актуалізувалося щодня і його не можна було відкладати. Тому 

невдовзі вийшов новостворений журнал, який після значних дебатів 

отримав багатозначну назву ― «Основа». Видання у 1861 році 

журналу «Основа» було важливою подією в культурному і 

політичному житті України. Шлях до випуску журналу був довгим і 

складним, а початки його закладалися ще у 30-х роках ХІХ ст. і були 

пов`язані з активною діяльністю одного з діячів української 

культури Ізмаїла Срезневського, який видавав альманахи, збірники 

(«Украинский сборник», «Запорожская старина»), на сторінках яких 

друкувались окремі твори українських письменників. Редактором 

«Основи» став Василь Білозерський. Журнал адресувався доволі 

широкій читацькій аудиторії, цікаву інформацію для себе могли 

почерпнути люди з різним рівнем освіти.  

Цільове призначення часопису «Основа» полягало не лише в 

тому, щоб знайомити читачів з життям краю, публікувати художні 

твори, а  й відкрити для українських письменників, науковців та 
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інших діячів дорогу до читача. В «Основі» публікувались твори 

художньої літератури, літературна критика і публіцистика, рецензії, 

праці з історії, мовознавства, бібліографії, спогади, дорожні нотатки 

та ін. У розділі «Кобзар», що є структурною частиною усіх випусків 

журналу,  вперше було опубліковано сімдесят раніше невідомих 

творів Тараса Шевченка. На сторінках «Основи» також вперше були 

надруковані окремі художні твори Леоніда Глібова, Степана 

Руданського, Пантелеймона Куліша, Олекси Стороженка, Якова 

Кухаренка, історичні праці Миколи Костомарова, Павла 

Житецького та інших відомих діячів української культури. 

Редакція журналу прагнула надати можливість публікуватись 

усім «мислячи» людям, допомогти їм оприлюднити праці історичні, 

економічні, етнографічні, «относящиеся  к народу, который говорит 

языком южно-русским и к самой почве, на которой он утвердил свое 

существование» (1861, № 1, с. 6). «Основа» ― це перший 

український літературно-науковий журнал, головною метою якого 

було сприяння розвиткові національного руху і національного 

самопізнання. Великою заслугою П. Куліша було вдосконалення 

українського правопису, основні норми якого вчений почав 

застосовувати у своїх публікаціях на сторінках «Основи».  

На час виникнення і розгортання діяльності журналу припадає 

особливо напружена боротьба, пов’язана з ліквідацією кріпацтва і 

вибору пріоритетів у подальшому розвитку країни. З номера в номер 

друкувались в «Основі» нариси, дописи, листи, в яких правдиво 

замальовувалось становище пореформеного селянства. Особливу 

увагу приділяв журнал питанням промисловості і торгівлі в Україні. 

Друкувались історичні, етнографічні, фольклорні, географічні 

розвідки.  

Значна частина публікацій «Основи» стосується питань, 

пов`язаних з освітою та культурою. У першому номері журналу 

зазначалось, що ««Основа» будет внимательно следить за 

действиями общества и распоряжениями правительства на пути 
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народного образования и сообщать обо всех явлениях жизни, 

полезных или вредных просвещению, на всем пространстве южно-

русского края» (1861, № 1, с. 4). Матеріали освітянського 

спрямування на сторінках «Основи» можна умовно поділити на 

кілька груп. Основну частину відомостей про стан освіти в 

тогочасній Україні знаходимо в розділі «Вісті». У розділі 

публікується інформація,  що надходила з різних куточків України, 

про відкриття нових і діяльність уже діючих шкіл, про матеріальне 

забезпечення шкіл, про склад учнів і рівень їх підготовки тощо. Уже 

в першому номері «Вісті про Полтаву» починаються з того, «що 

найбільше лежить коло нашого громадського серця, в чому 

найбільший вжиток для народу вбачаємо, що робить людей і 

розумними, і добрими, і правдивими – се б то грамота і школи» 

(1861, №1, с. 318). Далі автор замітки О. Переходовець подає 

інформацію про те, які навчальні заклади діяли в Полтаві протягом 

1859-1860 рр., хто у них навчався. Так, для хлопців існували гімназії, 

кадетський корпус, духовна школа чистописців, школа пана Таксіса, 

німецька, єврейська школи; дівчата мали змогу отримати освіту в 

інституті для панночок, «приютах», численних приватних школах. 

Функціонувала також при місцевій тюрмі недільна безплатна школа, 

де навчались діти і дорослі. Разом з тим автор наголошує на 

недостатній кількості сільських шкіл та неграмотності селян: «у 

Полтавській губернії на 130 селян доводиться один тільки 

письменний». 

У численних повідомленнях «З г. Борзни (Черниговской 

губернии)» (1861, № 1), «Из Ананьева (Херсонской губернии)» 

(1861, № 1), «Из Лубен (Полтавской губернии)» (1861, № 5), «Із 

Твердохлібов Кременчугского уезда» (1862, № 1), «З Полтави» 

(1862, №1), «Из г. Тарщи (Киевской губернии)» (1862, №4), «Из г. 

Броварь (Бессарабской области) (1862, № 6), «Из Борисполя» (1862, 

№ 6) замальовується піднесено-урочистий настрій, з яким 

громадськість сприймала відкриття нових шкіл. Констатується 
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інформація про збільшення сільських і церковних шкіл: «Школы, 

заводимые тепер у нас в каждом селении и почти при каждой церкви 

и, главное, по одному бескорыстному усердию лиц, вызывающихся 

учить, - дело почти новое» (1862, № 1, с.61). Але відкриття таких 

навчальних закладів не всюди зустрічали з ентузіазмом, хоча 

віддавати в них дітей на науку селянам було простіше і дешевше. Це 

пояснювалось тим, що часто після трьох років навчання у 

«казенних» училищах, які функціонували в повітах, «некоторые из 

учеников этих училищ буквально не умели еще разобрать 

посторонней книжки» (1862, № 1, с. 63). Очевидно, низький рівень 

знань частково можна пояснити тим, що навчання в школах велось 

російською мовою, і більше селянських дітей та «школа мучила, як 

учила». Не вміючи читати українські книжки, учні, вийшовши зі 

школи, через кілька років відвикали від читання, забували й те, чому 

їх навчали в школі. Тому загальна маса населення залишалась 

неосвіченою. Шаблонно-догматичними були зміст навчання та його 

основні засоби. Про це йдеться в статті «Другий лист в Дударів» 

(1861, № 11‒12, с. 107): «можна і церковне читати, навчившись по 

гражданському, а то наче наперекір тобі, усе псалтирі та часословці 

― а дальше а ні же! Ще й то учать по старому, так, що з цілої сотні 

вибереться хіба тільки 7‒8, що дійдуть пуття, а останні й так підуть, 

з чим прийшли. Чом не введуть нової методи та рідної мови?», ― з 

болем запитує автор. 

Не сприяли заохоченню до здобуття освіти і різноманітні 

чутки, скажімо, про те, що освічених дівчат «забиратимуть на 

царицині фабрики, а хлопців у москалі». Щоправда, нігілістичне 

ставлення до навчання та освіти не було для того часу визначальним; 

у багатьох селах дітей радо віддавали на навчання. «Мы верим, что 

дело в них поведенное без оригинальности, но с усердием, с 

сознанием всей великости дела, с любовью к народу – и главное еще 

― с умением взятся за дело, заставит крестьянина рано или поздно 
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полюбить от души школу», - читаємо в статті «Із Твердохлібов 

Кременчугского уезда» (1862, № 1, с. 65). 

Зі сторінок «Основи» можна отримати  і  детальну 

характеристику діяльності окремих навчальних закладів. Так, у 

статті «Про Полтавську жіночу гімназію», автор, що підписався 

«Житель Полтави», висловлює глибоку тривогу з приводу 

майбутньої гімназії і закликає різні верстви населення посприяти її 

зміцненню та подальшому існуванню. Редакція часопису 

зобов`язувалась навіть відправляти пожертви на користь навчальних 

закладів, що потребували  допомоги. Конкретні повідомлення про 

пересилання таких пожертв за призначенням опубліковані 

практично у кожному номері  журналу. Пізнавальною є стаття 

«Ясная-Поляна»: Два слова о новом явлении в деле народного 

воспитания», в якій інформується про те, що «известный повести-

писатель граф Л. Толстой, завел у себя в имении Ясной-Поляне, 

народную школу, сам ею заведывает и даже почти исключительно 

один обучает бывших своих крестьян» (1861, № 8, с. 122). 

Наводяться виписки з програми діяльності школи графа Толстого, 

повідомляється про видання журналу «Ясная-Поляна», що буде 

складатись з двох окремих випусків: «Школа Ясной-Поляны» і 

«Книжки Ясной-Поляны». 

У звіті про стан Полтавського жіночого училища за 1861 рік 

(1861, № 1, с. 58‒71) описані події, що передували відкриттю 

училища, подається позитивна характеристика його засновників. 

Наводяться витяги зі статуту училища, цікаві відомості щодо його 

фінансових справ, перераховуються дисципліни, які читаються, 

іспити, що здають учні. 

На сторінках «Основи» публікуються також ретроспективні 

матеріали. Історичні матеріали з ХVІІ ст. про поодинокі міста і села 

свідчать про існування при кожній парафіяльній церкві школи, де 

дяки-бакалаври не тільки давали шкільну освіту дітям, але й дбали 

про позашкільні культурні розваги та освіту для дорослих. У 1862 
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році на сторінках журналу О. Лазаревський на підставі матеріалів 

архіву колишньої малоросійської колегії подав статистичні дані про 

кількість шкіл у кожному з семи полків Гетьманщини в 1740‒1747 

роках. Ця кількість шкіл досить значна: наприклад, Полк 

Ніжинський мав 217 шкіл, Полк Лубенський ― 172 школи, Полк 

Чернігівський ― 154, Полк Переяславський ― 119 шкіл і т.д. 

Українське населення Лівобережжя протистояло централістичній 

політиці Катерини ІІ й організовувало з власної ініціативи і на власні 

кошти школи для навчання дітей. Через Катерину ІІ закріпачене 

селянство підупало духом, старі школи занепали, а нові 

створювались та «приживались» з великими труднощами. Сам уряд 

організовував школи лише у «казенних» селах. У поміщицьких 

селах могли організувати навчання самі поміщики. Створювались 

всі умови, щоб український народ не мав можливості здобувати 

освіту. У першій половині ХІХ ст. шкіл було мало, до того ж вони 

були московськими, чужими за духом нашому народові. Високий 

відсоток «укінчених» (тих хто завершував навчання) давав рецидив 

неграмотних (1861, № 6, с. 62‒62).  

Оскільки освітньо-шкільна проблематика була органічно 

притаманна часописові «Основа», то закономірними є окремі 

публікації, присвячені навчальним книгам. У виданні друкуються 

огляди навчальних книг, рецензії на окремі з них. Привертає увагу 

«Заметка о грамматике г. Кулиша, изданной в 1857 году в 

Петербурге». Її автор П. Горницький зазначає, що ця «книжеца 

просмотрена духовною и светскою цензурою, и предназначена для 

простолюдинов и для людей не получивших школьного 

образования» (1861, № 1, с. 328). Особливу похвалу в граматці 

Куліша заслуговують «замечательные статьи, из которых она 

составлена, превосходный язык, каким она написана». Автор  

розмірковує над читацькою адресою видання, аналізує різні ціни на 

граматку, порівнюючи їх з платоспроможністю окремих верств 
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населення, які «в книжные лавки не ходят и из больших городов 

книг не выписывают» (там же, с. 330). 

У розділі «Бібліографія» журналу за січень 1862 року 

опублікована оглядова стаття «Наські Граматки». У ній 

аналізуються видання декількох тогочасних Граматок – їх зміст, 

оформлення, спосіб подання матеріалу. Автор, ставлячи себе на 

місце дитини, робить об’єктивні зауваження щодо оформлення 

граматок; наводить цікаві приклад із життя, радить як привернути 

увагу дітей до вивчення азбуки, до занять наукою. У цьому ж 

випуску «Основи» в рубриці «Современная южнорусская летопись» 

надруковано огляд підручників, які можуть стати помічниками на 

шляху до знань для дітей та дорослих. Серед них виділяється 

«Українська граматка» Іллі Деркача. Редакція повідомляє читачів  

про три інші граматки: «Граматку» Пантелеймона Куліша, 

«Южнорусский букварь» Тараса Шевченка та «Домашню науку» 

Каленика Шейковського. На жаль, ця інформація дуже лаконічна і 

не дає чіткого уявлення про дидактичні особливості і змістові 

характеристики книг, їх пізнавальну цінність. Щоправда, про 

призначення і порівняно низьку ціну «Южнорусского букваря» 

Тараса Шевченка можна довідатись з його листа до Михайла Чалого 

від 04.01.1861 р.: «Посилаю вам на показ 10 примірників мого 

«Букваря», а з контори транспортів ви получите 1000 примірників. 

Добре було б, якби можна розпустити його по повітових та сільських 

школах… Я чув і читав, що високопреосвященний Арсеній 

(київський митрополит ― О. Стадник) дуже возревновав о сільських 

школах і скаржиться, що не друкують дешевих букварів. Покажіть 

йому мій «Буквар»…». 

Багатим фактичним матеріалом наповнена рубрика 

«Гимназическая переписка, изданная бывшим инспектором 

татаровской гимназии Линейкиным» (1861, №4, с. 5).                                  

З опублікованих листів постає правдива картина життя, навчання, 

взаємовідносин учнів і викладачів гімназії. Їх зміст дозволяє 
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поринути в атмосферу, що панувала в гімназії, познайомитися з 

відгуками учнів та їх родичів, знайомих, інспекторів про тогочасне 

виховання. 

Змістовними є публікації узагальненого характеру, що зрідка 

трапляються в часописі «Основа». Так, наприклад, у статті 

«Училища, образовавшиеся на юг в последнее время»  описується 

історія виникнення і заснування перших шкіл на півдні України, 

наводяться цікаві відомості про недільні школи. До речі, думка про 

ці «в высшей степени полезные для образования школы»  виникла в 

1859 р. у в Києві  в стінах університету св. Володимира і належала 

відомому професорові, діячеві на ниві народної освіти Платону 

Павлову. 

До цієї ж групи можна віднести ряд статей Михайла  

Лазаревського під назвою «Современная Южнорусская летопись», в 

яких аналізується діяльність шкіл, училищ. Серед них: «Народные 

школы и участие в них духовенства» (1862, № 1), «Неудавшийся 

проэкт Черниговской женской гимназии» (1862, № 1), «Школы» 

(1862, № 3), «Необходимость устройства действительно народных 

училищ» (1862, № 3). М. Лазаревський висловлює свою думку щодо 

значимості різних видів шкіл, училищ, висловлює оцінку рівня 

знань, що одержують учні в цих навчальних закладах, вносить 

конкретні пропозиції щодо удосконалення системи освіти.  

Отже, протягом 1861‒1862 років в «Основі» було надруковано 

багато матеріалів (заміток, статей, художніх творів), що давали 

можливість знайомитись з особливостями шкільного життя. Стара 

сільська школа, гімназія, методи виховання і викладання, 

побудовані на рабській покорі учня, формалізм у викладанні, тілесні 

покарання рішуче засуджувались авторами публікацій часопису. Від 

критики старої школи діячі «Основи» перейшли до конкретної 

практичної роботи. Вони розгорнули активну діяльність стосовно 

організації народних шкіл для того, щоб охопити навчанням якомога 

більше учнів, як дітей, так і дорослих; складати і видавати книжки 
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для шкільної науки та для народу. «Основа» не лише піднімала, 

акцентувала, загострювала увагу на  питаннях «у справі народної 

освіти», а й активно втілювала у життя важливі проєкти в цій галузі.   
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ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
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В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА 

 

Ми часто ставимо питання про те, якими необхідними 

знаннями і навичками повинні володіти спеціалісти вдокументно-

інформаційній діяльності в сучасних умовах. Сьогодні 

роботодавцям потрібні т.зв. синтетичні фахівці, які володіють і 

технікою, і технологіями роботи з документами. Це зазначають і 

наші закордонні колеги, причому основними вимогами до 

представників цієї сфери діяльності, зокрема документознавців, є 

унікальні та затребувані в сучасних умовах знання та вміння, що 

відрізняють їх від ІТ-фахівців.У теперішній ситуації в умовах 

жорсткої конкуренції необхідна швидка перебудова знань і навичок. 

На вимоги до професійної підготовки впливають і змінні 

процеси в сучасному діловодстві. Однією з ключових змін, що 

позначилася на долі професії, стала поява величезного комерційного 

сектору, який у даний час і створює основний масив документів у 

нашій країні. Першочерговим завданням залишається вирішення 

багатоаспектної проблеми документного забезпечення управління, 

за допомогою якого процеси документування, організації 

документів та документообігу повинні мати впорядкований 

характер. 

Проблеми запровадження в Україні електронного документа 

та електронного документообігу досі залишаються актуальними. 

Вони набувають політичної та економічної ваги у зв’язку з 

розширеним використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, упровадженням систем електронних платежів, 
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електронної торгівлі, управління тощо. Незважаючи на те, що 

електроннідокументи – це реальність, в якій ми живемо вже досить 

давно (спочатку цебули документи на машинних носіях, потім – 

електронні документи), «повноцінного вивчення електронного 

документа в документознавстві як обʼєкта дослідження не відбулося 

і властивості такого документа системно з позицій 

документознавства описані ще слабо. Основна причина криється в 

цифровий природі електронного документа» [1, c.11]. 

Безперечно, eлектронний документ самою своєю появою 

зобовʼязаний створенню та використанню в управлінні сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних систем, 

до яких належить і система електронного документообігу. Введення 

е-документа зажадало його визначення, а також ідентифікації його 

сутності: що ж таке е-документ? Це особливий тип документа чи 

тількийого форма, чи це документ лише на машинному носії? 

Аналізуючи ситуацію, що склалася у вирішенні цієї проблеми 

ще наприкінці XX ст., М.В. Ларін зазначав, що термін «електронний 

документ» виник з появою персонального компʼютера як документ, 

наділений новими, відмінними від традиційних, характеристиками, 

але відповідного визначення не зʼявилося. Не було єдиного поняття 

і за рубежем [2]. Враховуючи нерозривний звʼязок появи е-

документа з сучасними технологіями, найбільш поширеним є досвід 

дослідження цього терміначерез вивчення особливостей технології 

роботи з е-документами, а такожелектронного документообігу. Так 

зʼявиласянизка визначень, в яких знайшли відображення 

особливості носія і формально-логічної структури документа та інші 

технологічні характеристики, але всі вони виявилися 

слабозастосованими для сфери управління документами [3]. 

Важливо, що перед організаціями, які використовують е-

документообіг, постає низка питань технічного, організаційного і 

юридичного характеру: чи можна повністю позбутися від паперу і 

перевести всю документацію в електронний вид? Чи можна 
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знищити паперові документи після того, як вони були 

відскановані?Чи можна зберігати інформацію на сторонньому 

сервері (т.зв. зовнішнє зберігання) або ж для її зберігання повинні 

використовуватися виключно ресурси організації? Як забезпечити 

збереження документів при зміні форматів? 

Паперовий документ – це неминучі труднощі поновлення, 

редагування, розповсюдження, незручний пошук та уcкладнений 

доступ до великих обсягів інформації. У роботі з такими 

документами їх розмноження, пересилання, редагування, пошук 

займають більшу частину часу. Е-документ позбавлений цих 

недоліків. 

Е-документообіг – це не просто переведення в байти та біти 

інформації з паперу. Він має свої закони, а такожяк позитивні, так і 

негативні сторони. Водночас скасувати його вже неможливо, він 

впроваджується ширше, що означає необхідність знати його основні 

принципи та особливості – яким чином він організуєтьсяі як 

взаємодіяти каналами документообміну з державними органами, які 

контролюють. 

Е-документи легко обʼєднуються та формують бази даних і 

знань. Питання тільки в тому, наскільки складно змінити традиційну 

паперову систему на електронну. Сьогодні активно триває перехід 

до змішаного документообігу, а це означає, що фахівці у галузі 

документно-інформаційних комунікацій добре знають, як 

працювати з папером, і ці знання потрібно використовувати в роботі 

з е-документами. Для організації роботи з паперовим документом 

необхідне його багаторазове копіювання, передавання в різні 

структурні підрозділи, проведення спеціальних нарад і узгоджень, 

що забирає багато часу. Паперовий документ поступово стає видом, 

що «вимирає», який необхідно зберігати і захищати в резерваціях.  

Питання стоїть не про те, щоб автоматизувати роботу з 

документами. Активно змінюються ділові процеси, йде 

перерозподіл функцій у роботі з документами, відбувається перехід 
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до змішаного, а не суто е-документообігу. Збільшення обсягів 

інформації зумовлює виникнення потреби в отримуванні, 

опрацюванні та збереженні документів у більшій кількості, ніж 

раніше. Традиційні методи роботи з документами стають 

малоефективними. Така ситуація ставить завдання організації 

нового, т.зв. ідеального діловодства, яке буде працювати не 

тількина власне вдосконалення, а буде реально сприяти підвищенню 

ефективності діяльностіорганізації. 

Що є основним в оцінці системи діловодства? На це питання 

можна дати просту відповідь: ця система повинна виконувати ті 

функції, для яких вона задумана. Документи повинні створюватися 

в потрібний час, у потрібному місці та в потрібниймомент бути під 

рукою. У цьому полягає призначення системи діловодства, у цій 

площині лежать і основні критерії її оцінки. Як зауважує A. Сокова, 

«ідеальним» діловодством слід вважати не те, де задіяно більше 

техніки або розроблено більше уніфікованих форм, а те, яке, 

забезпечуючи роботу організації (установи), допомагає їй, не дає 

збоїв, не створює додаткових труднощів» [4]. 

Одне з перших завдань на шляху створення ідеального 

діловодства – це уточнення базового поняття. Діловодство – це 

галузь діяльності, що забезпечує документування й організацію 

роботи з документами. Одна з його проблем – це створення е-

документа і організація е-документообігу. Повний 

циклбезпаперового документообігу на практиці створити поки що 

не вдалося. Практикоюпідтверджується необхідність 

довготривалого зберігання традиційних паперових документів. 

Ідеальне діловодство має базуватися на паралельному 

функціонуванні електронних і паперових документів, які містять 

ідентичну інформацію. 

Вітчизняні та зарубіжні документознавці (Т.В. Кузнецова, 

М.В. Ларін, А.М. Сокова, А.В. Ширстов, Б.І. Кремер, М.В. Бельдова, 

Г.Г. Воробйов) розробили низку критеріїв раціоналізації 
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діловодства та організації документообігу, коли «раціоналізацію» 

розглядають як комплекс заходів щодо логічного впорядкування 

документних процесів з метою подолання хаотичності, 

неузгодженості, розбалансованості, некваліфікованості, 

суперечливості, надмірності тощо. 

Сформульовані вченими критерії є ідеальною призмою 

оцінювання реального стану справ в установі, організації, на 

підприємстві. Йдеться, передусім, про оперативність руху 

документів (швидкість, уникнення невиправданих затримок); 

оптимальність форми і змісту документів з точки зору їх головних 

функцій; цілеспрямованість (уникнення зворотного руху 

документів, спрямованість документів до безпосередніх виконавців 

без зайвих інстанцій); максимальна автоматизованість, ритмічність 

і безперервність руху документів; пропорційність завантаження 

інформаційних каналів руху документів (уникнення 

перевантаження одних каналів і недовантаження інших); гнучкість і 

здатність системи перебудовуватися відповідно до зовнішньої 

кон’юнктури тощо. 

Ключовим для організацій, підприємств, установ різної 

організаційно-правової форми є питання дотримання відповідних 

сучасним умовам єдиних норм і вимог щодо організації системи 

документного забезпечення їх управлінської діяльності. 

Ефективність діяльності залежить від раціональної організації 

діловодства. Кeрування документними процесами (далі – КДП) є 

однією із складових управління, яке полягає в організації повного й 

точного документування, у використанні механізмів контролю за 

обсягом і якістю створених документів, у спрощенні діяльності зі 

створення, накопичення та передавання документів, у зберіганні 

всієї документації згідно з вимогами. 

КДП складається з чинників, які дозволяють досягти 

ефективності «документної» діяльності і сприяти розвитку 

організації. 
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Як показує теоретико-практичний досвід й усталена практика, 

що раціональна організація КДП має бути розроблена під триєдиним 

кутом зору і передбачає організацію системи і процесів КДП; повне 

і точне документування діяльності організації, упровадження 

уніфікованих систем управлінської документації; раціональну 

роботи з документами [5, с.45]. 

Із збільшенням обсягу документів процес контролювання 

руху службових документів є також важливим. Незаплановані і 

неконтрольовані документні процеси можуть завдати шкоди 

комунікаціям, знизити ресурси організації. Правильна технологія 

КДП може допомогти організації досягти якісно стабільного рівня 

контролю. Насамперед, КДП може покращити такі процеси: 

 збільшити продуктивність (за допомогою веб-браузера і 

клієнтського/сервісного доступу можна отримати миттєвий доступ 

до основної інформації у всій організації); 

 скоротити витрати (використовуючи можливості зберігання 

електронних даних через функції архівації, можна уникнути витрат, 

пов’язані з побічними та юридичними проблемами фізичного 

зберігання паперових документів); 

 здійснювати рівномірний доступ до інформації (незалежно 

від форми, в якій зберігається документ, уся важлива ділова 

інформація доступна приєднаним організаціям через Інтернет-

мережу); 

 керувати всією інформацією (усі типи файлів у логічних 

угрупованнях та індексах поєднані і, таким чином, можуть бути 

зафіксовані в центральному електронному сховищі); 

 раціоналізувати бізнес-процеси (документи можуть 

надходити через складні бізнес-процеси, скорочуючи кількість 

помилок і витраченого часу);  

 здійснювати швидкий доступ до інформації. Чимала база 

даних має систему посилань за допомогою мета-тегів (призначені 
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для надання структурованих метаданих про веб-сторінки), що 

дозволяє діловоду знаходити потрібну інформацію за кілька секунд; 

 продивлятися інформацію в точному вигляді. Документи 

проходять процес перевірки, що гарантує безумовну точність даних;  

 керувати ризиками відповідальності. При створенні 

документів застосовуються правила зберігання документів, і ризик 

порушення скорочується завдяки застосуванню правил зберігання 

автоматизованих юридичних документів. 

Для організації контрольза використанням службових 

документів у документній системі – це засіб безпеки. Він гарантує, 

що зі службовими документами працюють лише користувачі з 

відповідним дозволом та повноваженнями. Ступінь контролю за 

доступом та документування користування залежать від характеру 

діяльності та службових документів, у результаті якої їх було 

створено. 

Для відстеження користування службовими документами і 

(або) їх руху застосовують різні технології. Щодо е-документів, то 

системи для таких документів мають розроблятися таким чином, 

щоб ці документи залишалися доступними, автентичними, 

достовірними та придатними для користування за будь-яких змін у 

системі. Це може бути переміщування у звʼязку із застосуванням  

іншого програмного забезпечення. Чим більший обсяг документів, 

тим складнішими стають процеси опрацювання, тим більшою стає 

необхідність у застосуванні програм автоматизації е-

документообігу. 

Незважаючи на те, що на ринку України існує тривалий час 

понад 50 програмних засобів автоматизації е-документообігу 

систем, в останні роки більшість віддає перевагу провідним 

інформаційним продуктам, наприклад, Megapolis. Документообіг 

(Софтлайн), OPTIMA-WorkFlow (Optima), Док Проф (Ситроникс), 

Дело (Електронні офісні системи), MasterDOC (Банкомсвязь) 
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«БОСС-Референт», LotusNotes та ін., кожна з яких має своє 

відповідне функціональне призначення. 

Наприклад, система OPTiMA-WorkFlow дає можливість 

повнофунціональної маршрутизації і надає засоби опису сценаріїв 

руху документів, забезпечує контроль додержання вимог технології 

роботи з документами, виконання доручень, динамічну 

модифікацію форми і змісту облікових даних і процедури реєстрації, 

повноцінний контроль версій документа, здійснює роботу з будь-

якими електронними об’єктами, а також забезпечує індивідуальне 

налаштування інтерфейсу робочого місця 

Програма автоматизації електронного документообігу 

«Documentum» є доволі ефективною, що дозволяє не тільки 

керувати документами організації на всіх етапах життєвого циклу, 

але й виконувати завдання комплексної автоматизації різних бізнес-

процесів, забезпечуючи звʼязок різних інформаційних систем між 

собою. Перевагами програми є реалізація спільної роботи з 

документами, розподіл прав доступу, розсилання документів, 

регламентоване і динамічне визначення маршрутів проходження 

документів, архівне зберігання документів, пошук за їх атрибутами. 

Щодо ефективного КДП, то тут про себе заявив такий 

програмний продукт, як MoReq – комплекс нових вимог до системи 

е-документообігу в системі КДП. MoReq 2 (Model Requirements for 

the Management of Electronic Records) фокусується на 

функціональних вимогах до керування е-документами або е-

документообігу за допомогою автоматизованих систем е-

документообігу. Розробники програмного продукту ставили перед 

собою мету домогтися його універсальності, тому MoReq не містить 

ніякої національної специфіки і легко адаптується для застосування 

в будь-якій країні, причому термінологія і система її понять такі, що 

зрозумілі як документознавцю, так і ІТ-фахівцеві. Робота над 

специфікацією MorRq почалася з 2000 року. Остаточний варіант 

Європейської специфікації MoReq 2 «Типові вимоги до 
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автоматизованих систем електронного документообігу» був 

затверджений Європейською комісією на початку 2008 року [6]. 

Специфікація складена таким чином, щоб бути придатною як у 

державному, так і в комерційному секторі в організаціях, які мають 

намір впровадити автоматизовану систему е-документообігу 

(АСЕД) або які бажають оцінити можливості систем, які 

використовуються ними.  

MoReq 2 – це комплекс типових вимог до систем е-

документообігу, уперше перекладений російською мовою 2008 

року. Збірка містить 716 вимог до керування е-документами і 

розділена на 12 модулів – модуль системи класифікації і організації 

справ, керування доступом і безпеки та ін. Її основне завдання 

полягає в тому, щоб допомогти організаціям, які усвідомили 

необхідність впровадження СЕД, у формулюванні всіх завдань, які 

система повинна вирішити, і виборі на цій основі найбільш вдалого 

продукту. MoReq 2 – це документ із вимогами до систем 

документообігу, певний стандарт СЕД. MoReq 2010 був серією 

описів вимог до підготовки е-документів.Особливістю MoReq 2010 

є те, що розробники представляли продукт як оригінальну новацію, 

т.зв. модульну структуру: усі вимоги виділені в окремі блоки 

(модулі), що дозволяє краще підлаштувати їх під специфіку роботу 

конкретної організації.  

У MoReq 2010 можна виділити низку вельми цікавих і 

перспективних тенденцій: 

1) відмова від централізованої моделі зберігання. MoReq 2010 

допускає існування альтернативних моделей зберігання – таких, 

наприклад, як управління записами «на місцях» (документи, що 

мають статус записів, зберігаються в тому додатку, в якому вони 

були створені, але керування ними здійснюється за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів); 

2) здатність без обмежень взаємодіяти з іншими системами і 

додатками. Сьогодні міграція контенту з однієї ECM-системи в іншу 
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є досить складною процедурою. Використання єдиної схеми могло 

б дозволити всім ECM-систем «говорити однією мовою», що 

особливо важливо у час швидкої зміни технологій і форматів; 

3) спрямування на сервісно-орієнтовану архітектуру 

(переваги хмарного зберігання інформації); 

4) модульність і гнучкість: MoReq 2010 володіє гнучкою 

структурою, завдяки якій можна легко пристосувати до реалій 

різноманітних організацій. 

Але чимало критичних оцінок специфікацій із серії MoReq 

пов’язано із складністю термінології. У стандарті MoReq чітко 

пояснюється подібність і навпаки між двома типами систем 

на ринку програмного забезпечення: інформаційними системами 

(EDMS, documentmanagement) і системами електронного 

документообігу (ERMS, recordsmanagement). 

В основі MoReq 2010 лежить протиставлення двох типів 

об’єктів: document і record.   

Об’єкту типу document характерні особливості: (1) він 

виступає як підтвердження подій минулого, сьогодення, 

майбутнього; 2) він може бути «пристосований» до змін; (3) має 

структуровану форму.   

Об’єкт типу record має такі властивості: (1) він виступає як 

підтвердження подій минулого; (2) він не піддається змінам; (3) він 

може не мати структурованої форми.  

Для роботи з об’єктами двох різних типів потрібні різні 

підходи і методи. 

Брак і критика щодо застосування MoReq 2010 

обґрунтовується причиною фінансового характеру.MoReq 2010 

спочатку претендував на статус загальноєвропейських, але на 

європейському ринку EC домінують американські транснаціональні 

компанії, багато в чому керуються у своїй діяльності стандартом 

DoD, розбіжності якого з MoReq 2010 cуттєво відчутні. 
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Сьогодні автоматизація роботи з документами стає частиною 

цифровізації сучасного діловодства, яке безпосередньо служить 

документному забезпеченню управління. За рахунок структуризації 

та цифровізації роботи з документами можна отримати наступні 

переваги: оперативний доступ до інформації, необхідної для 

прийняття управлінських рішень незалежно від того, чи надійшла 

вона щойно або вже давно здана до архіву; швидке визначення 

завдань для співробітників, виходячи з документів із контролем 

виконання та ін. Автоматизація робочих процесів з допомогою 

цифрових інформаційно-комунікаційних інструментів дозволяє 

прискорити обробку інформації та прийняття рішень, посилити 

ступінь прозорості, виключити багато рутинні процедури, 

підвищити продуктивність праці, знизити собівартість товарів та 

послуг, зробити їх доступнішими для населення.  

У перспективі автоматизація має охопити всі рівні – від 

виробництва до споживання. Створення цифрової інфраструктури 

та формування цифрового простору з інноваційними технологіями 

забезпечує єдину цифрову мережу передачі інформації; високі 

показники доступності та надійності; стандартизовані процедури 

керування мережею; швидкий, ефективний та гнучкий доступ до 

поточної і архівної інформації; можливість створення нових бізнес-

процесів, послуг та інші інформаційні технології, що дозволяють 

переводити послуги в електронний формат; запроваджувати 

системи цифровізації управління організацією, що призводить до 

ефективності вирішення поставлених завдань та прийняття рішень 

щодо управління; автоматизувати робочі процеси за допомогою 

цифрових інформаційно-комунікаційних інструментів – усе це 

дозволяє прискорити обробку інформації, посилити ступінь 

прозорості, уникнути багатьох монотонних процесів, підвищити 

продуктивність праці. 

Цифровізація – новий тренд, який прийшов на зміну 

інформатизації та компʼютеризації. Він ґрунтується на цифровому 
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поданні інформації. Цифровізація, як новий етап розвитку 

інформаційних технологій, потребує розвитку та підвищення 

гнучкості центрів обробки інформації [7, c. 27].  

З позицій формування і подальшого розвитку сучасного 

діловодства трансформується і підготовка документознавців-

організаторів діловодства, що супроводжується переосмисленням 

мети, змісту і структури освітнього процесу. Проникнення нових 

інформаційних технологій у цю сферу створює передумови для 

оновлення навчання майбутніх спеціалістів. Це призводить до 

перегляду кваліфікаційних характеристик фахівців щодо 

електронного документообігу.  

Як слушно зауважуютьдослідники, технологічна революція 

призвела до того, що зникли професії, які були раніше невідʼємною 

частиною управління документами. Практика показує, що «хлібні» 

керівні посади дедалі частіше обіймають фахівці з технічною 

освітою і на них важко «пробитися» випускникам, зокрема 

діловодам, які часто не володіють необхідними знаннями і навиками 

на необхідному рівні. Однією з характеристик є готовність студентів 

до використовування сучасних інформаційних технологій у 

професійній діяльності.  

Наприклад, управлінський рівень дозволяє студентам як 

майбутнім спеціалістам-документознавцям працювати не тільки з 

технологіями отримання, зберігання, передачі, обробки та аналізу 

інформації, але і розширює професійний дослідницький 

інструментарій. Формування професійної компетентності фахівця в 

галузі е-документообігу можливетільки при виконанні професійних 

завдань у навчальній діяльності. 

Відтак, oсвітньо-професійна підготовка сучасного фахівця з 

документно-інформаційної діяльності передбачає не лише 

засвоєння певної сукупності знань, але й уміння застосувати їх на 

практиці. Головними сферами застосування умінь та навичок 

студентів є діловодство в установах та організаціях, документне 
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забезпечення управління, документне забезпечення кадрової 

роботи, організація інформаційної діяльності архіву або архівного 

підрозділу установи, бібліотеки, аналітична обробка та оптимізація 

інформаційних потоків в організації тощо.  

Найчастіше студент-практикант має справу саме з 

діловодством та документообігом в установі, організації або на 

підприємстві, які мусить не лише описати, але й проаналізувати: 

виявити й змоделювати його структуру, викрити недоліки та 

запропонувати низку заходів щодо раціоналізації та оптимізації.  

Одним із найскладніших етапів роботи, передусім, із 

психологічної точки зору, є етап ознайомлення. Молодий фахівець 

повинен скласти уявлення про нього як чітко структуровану систему 

з елементами, що формують вертикально і горизонтально 

розташовані звʼязки, ієрархічні і трансієрархічні, прямі і зворотні. 

Подібні завдання дослідники радять виконувати за допомогою таких 

методів, як «включене» спостереження, опитування працівників, 

опис процесів i фактів, хронометраж і моделювання. Зрештою, 

емпіричне вивчення обʼєкта має перейти у створення «моделі 

системи», тобто відтворення обʼєкта в інтелектуальній схемі, що 

надасть змогу встановити, наскільки ефективно функціонує 

система, спрогнозувати розвиток тих чи інших тенденцій, 

оптимізувати досліджувані процеси. 

Складним етапом роботи для практиканта буде провести 

аналіз документообігу в установі. Для цього, передусім, необхідно 

визначитися з класифікаційними ознаками документів, за якими 

відбуватиметься їх аналіз: вхідніии – вихідні – внутрішні; паперові 

– електронні; документи, виконання яких контролюється – не 

контролюється; документи на різних стадіях роботи з ними: робочі 

проєкти документів – документи на узгодженні, візуванні та 

затвердженні – документи, підписані відповідальною особою, що 

набули юридичної сили та ін. 
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Загалом, параметром аналізу документообігу може бути будь-

яка класифікаційна ознака або всі разом, усе залежить від мети і 

завдань дослідження: що потрібно дослідити, які тенденції 

виявити, що потрібно оптимізувати й раціоналізувати. 

Чималу роль у дослідженні мають маршрути потоків 

документів, які варто описати і подати у виді схеми, формулюючи 

при цьому такі питання як: звідки починається (початок маршруту); 

куди спрямовується (кінець маршруту); через які інстанції 

проходять (рух маршрутом); функції – місце документа в потоці; 

тривалість маршруту (відстань, час); кількість діловодних операцій; 

кількість задіяних в організації руху документів працівників. 

Треба наголосити, що в міру занурення в досліджуване 

середовище документознавець не повинен забувати про свою роль 

прискіпливого аналітика, що має помічати і систематизувати 

недоліки. Згодом на підсумкового етапі дослідження зауважені 

недоліки допоможуть розробити програму оптимізації, розуміючи 

під цим терміном кореляцію між формою та змістом (документа або 

процесу); задачами управління та інформаційно-документним  

забезпеченням; зовнішніми та внутрішніми інформаційними 

потоками тощо. 

Безумовно, поступово формується власний перелік 

проблемних ситуацій, що виникають у діловодному процесі. Проте 

орієнтовний перелік може містити, наприклад, такі проблеми: 

незадовільний стан локальної нормативно-методичної бази 

організації діловодства та документообігу в установі, нерозроблені 

локальні нормативні документи, які регламентують роботу з 

документами в установі;незадовільне інформаційне забезпечення 

управління, невчасна подача інформації на той рівень, на якому 

приймаються управлінські рішення; невчасне виконання 

документних робіт, повернення документів на доопрацювання; зрив 

маршрутів документних потоків (причини, фактори); громіздкість 

управлінської системи і служби ДЗУ (документного забезпечення 
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управління); дублювання документів за функціями, надмірна 

кількість візувань на одному документі; логічність/нелогічність 

діловодних процесів, надмірна кількість узгоджень та засвідчень 

зайвими реквізитами (з обґрунтуванням типу «про всяк випадок» або 

«так прийнято», «так треба» або «усі так роблять» і т.п.); 

наявність «надлишкових» документів, що не виконують 

управлінські та оперативні функції, а існують завдяки 

бюрократичній інерції та традиціям в установі (різноманітні 

журнали зі збором підписів «для галочки», виконання яких ніхто не 

контролює, оскільки їхнє існування обумовлене нормативними 

документами, що давно вийшли з оперативного обігу); «зайве» 

документування окремих управлінських і робочих ситуацій (їх 

можна вирішувати шляхом усних розпоряджень чи інформувань – 

різні «пояснювальні», «службові» записки та звіти з дрібʼязкових 

приводів); відсутність чи наявність інформаційно-пошукової 

системи (карткова, електронна, ніяка), витрати часу та інших 

ресурсів на пошук документів у системі; паперовий та електронний 

безпаперовий документообіг; співвідношення між ними в установі, 

тенденції і прогнози, економічна доцільність тощо. 

Список проблемних ситуацій може бути збільшено, 

скорочено, змінено. Усе залежить від проникливості, 

прискіпливості, аналітичності студента-практиканта, від того, чи 

зможе він подолати в собі страх перед системою, щоб наважитися її 

критикувати. Молодий дослідник має бути готовий до 

випробування: бюрократична система намагатиметься його 

асимілювати, притлумити реформаторські задуми, приголомшити 

своєю ірраціональністю, а часом і абсурдністю. 

Тому очевидно, що роботодавці потребують сьогодні молодих 

спеціалістів із більш «сучасною» базою знань, які б могли внести 

нові ідеї-пропозиції щодо вдосконалення своєї функціональної 

діяльності, які володіють знаннями про сучасні техніки у цій сфері і 

технологіями.  
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У ситуації закладів вищої освіти, які готують таких фахівців у 

відповідній галузі, передусім потрібна взаємодія з потенційними 

роботодавцями, щоб постійно відстежувати, які спеціалісти їм 

потрібні. Доцільно взяти на озброєння систему підготовки фахівців, 

яка вже пройшла багаторічну апробацію у ЗВО нашої країни. 

Навчання за кожниміз напрямків визначає майбутній роботодавець. 

Але для цього потрібно знати ринок праці за спеціальністю та 

можливість змінювати програму навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ АВТОРСЬКОГО 

ПРАВА В УКРАЇНІ 
 

Авторське прaво надає aвторам та іншим творцям 
інтелектуaльних творів (літерaтура, музика, мистецтво) певні прaвa, 
згідно з якими вони мaють можливість дозволяти або забороняти 
протягом певного обмеженого періоду чaсу ті або інші види 
використaння їх творів. У широкому розумінні aвторське прaво 
включає в себе як охорону влaсне aвторськогопрaвa, так і охорону 
суміжних з авторським прaв, а сaме: прaвaвиконaвців на їх 
виконaння; прaвa виробників фоногрaм на їх фоногрaми і прaвa 
організацій ефірного мовлення на їх радіо- і телевізійні програми. 
Відповідно до стaтей 199, 201 глaви 15 Цивільного кодексу Укрaїни 
результати інтелектуaльної, творчої діяльності та інші об’єкти прaвa 
інтелектуальної діяльності створюють цивільні прaвa і обов’язки, а 
aвторство, свобода літературної, художньої, нaукової і технічної 
творчості є особистими немaйновими блaгaми, які охороняються 
зaконом [1]. 

Зaкон Укрaїни «Про aвторське прaво і суміжні прaвa» у статті 
8 визначає перелік об’єктів авторського права [2]:  

1. Об’єктами aвторського прaвaє твори у гaлузі нaуки, 
літерaтури і мистецтвa, а сaме:  

1) літерaтурні письмові твори белетристичного, 
публіцистичного, нaукового, технічного aбо іншого 
хaрaктеру (книги, брошури, стaтті тощо);  

2) виступи, лекції, промови, проповіді тa інші усні твори;  
3) комп’ютерніпрограми;  
4) бaзи даних;  
5) музичні твори з текстом і без тексту;  
6) дрaмaтичні, музично-дрaмaтичні твори, пaнтоміми, 

хореографічні та інші твори, створені для сценічного 
показу, та їх постановки;  

7) aудіовізуaльні твори;  
8) твори образотворчого мистецтва;  
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9) твори aрхітектури, містобудування і сaдово-пaркового 
мистецтвa; 

10) фотогрaфічні твори, у тому числі твори, виконaні 
способами, подібними до фотогрaфії;  

11) твори ужиткового мистецтвa, у тому числі твори 
декорaтивного ткaцтвa, керaміки, різьблення, 
ливaрства, з художнього склa, ювелірні вироби тощо;  

12) ілюстрaції, кaрти, плaни, креслення, ескізи, плaстичні 
твори, що стосуються геогрaфії, геології, топографії, 
техніки, aрхітектури та інших сфер діяльності;  

13) сценічні обробки творів, зaзнaчених у пункті 1 
цієїчaстини, і обробки фольклору, придатні для 
сценічного показу;  

14) похідні твори;  
15) збірники творів, збірники обробок фольклору, 

енциклопедії та aнтології, збірники звичaйних даних, 
інші складені твори зaумови, що вони є результaтом 
творчої прaці за добором, координацією або 
упорядкуванням змісту без порушення aвторських 
прaв на твори, що входять до них як складові частини;  

16) тексти переклaдів для дублювання, озвучення, 
субтитрування укрaїнською та іншими мовaми 
іноземних aудіовізуaльних творів;  

17) інші твори.  
Зa цим Зaконом охороні підлягають всі твори, зaзнaчені у 

чaстині першій цієї стaтті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як 
зaвершені, так і не зaвершені, незaлежно від їх признaчення, жaнру, 
обсягу, мети (освітa, інформація, реклaмa, пропaгaндa, 
розвaгитощо). Передбaчена цим Зaконом прaвовa охоронa 
поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється  
нa будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, 
системи, способи, концепції, відкриття, нaвіть якщо вони 
вирaжені,описані, пояснені, проілюстровaні у творі.  

Ст.9 передбaчaє охорону авторського прaвaі на чaстину твору: 
чaстина твору, яка може використовувaтися сaмостійно, у тому 
числі й оригінaльнa назва твору, розглядається як твір і 
охороняється відповідно до цьогоЗaкону. 
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За ст.10 не є об’єктом aвторського прaвa: а) повідомлення про 
новини дня або поточні події, що мaють характер звичайної прес-
інформації; б) твори нaродної творчості (фольклор); в) видaні 
оргaнaми державної влaди у межах їх повновaжень офіційні 
документи політичного, зaконодaвчого, aдміністрaтивного 
хaрaктеру (зaкони, укaзи, постaнови, судові рішення, держaвні 
стандарти тощо) та їх офіційні переклaди; г) держaвні символи 
Укрaїни, держaвні нaгороди; символи і знаки органів державної 
влaди, Збройних Сил Укрaїни та інших військових формувaнь; 
символікa територіaльних громaд; символи та знаки підприємств, 
устaнов та організaцій; д) грошові знaки; е) розклади руху 
трaнспортних зaсобів, розклaди телерадіопередaч, телефонні 
довідники та інші аналогічні бaзи дaних, що не відповідaють 
критеріям оригінaльності і нaякі поширюється прaво sui-generis 
(своє рідне прaво, прaво особливого роду). Проекти офіційних 
символів і знaків, зaзнaчених у пунктaх «г» і «д» частини першої цієї 
стaтті, до їх офіційного зaтвердження розглядaються як твори і 
охороняються відповідно до цьогоЗaкону [2]. 

В Україні реєстрацію авторських прaв та видaчу свідоцтв було 
покладено з грудня 2010 року до 19 трaвня 2017 року на Держaвну 
службу інтелектуальної влaсностіУкрaїни, a відтепер нa 
Міністерство економіки Укрaїни, зокремa, на Депaртaмент 
інтелектуальної влaсності, що проводить нaступні види реєстрaції:  

А) Реєстрaція авторського прaвa: 
- реєстрація aвторського прaвa нa твір; 
- реєстрaція aвторського прaвa роботодaвця на 

службовий твір.  
Б) Реєстрaція договорів, які стосуються прaвa aвторa на твір: 

- реєстрaція договору про передачу (відчуження) 
мaйнових прaв на твір; 

- реєстрaція договору про передачу виключного прaвa 
на використання твору; 

- реєстрaція договору про передaчу невиключного 
прaвa нa використання твору.  

Документи, що потрібні для реєстрації авторського прaвa та 
договорів, які стосуються прaвa aвторa нaтвір, подaються до 
депaртaменту інтелектуальної власності Міністерствa економіки 
Укрaїни зa таким переліком:  
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А. Зaявкa на реєстрацію авторського прaвa на твір повиннa 
містити:  

1) зaяву (викладену укрaїнською мовою, що склaдається 
за встaновленою формою); 

2) примірник твору; 
3) документ, що зaсвідчує фaкт i дaту оприлюднення  

твору (за нaявності); 
4) документ aбо копію документa про сплaту збору за 

підготовку до реєстрaції авторського прaвa, або копію 
документa, що підтверджує нaявність пільг; 

5) документ про сплaту збору за оформлення i видaчу 
свідоцтвa (подається після одержaння aвтором 
письмового рішення про реєстрацію авторського 
прaвa на твір) або копію документa, що підтверджує 
нaявність пільг; 

6) довіреність, оформлену в устaновленому порядку, 
якщо зaявка подається довіреною особою [3].  

Б. Зaявкa на реєстрацію авторського прaвa роботодaвця на 
службовий твір, крім перерaхованих вище матеріaлів, повиннa 
містити ще й документ, що підтверджує, що виключне мaйнове 
прaво нa службовий твір нaлежить роботодaвцю (відповідно до ст.16 
Зaкону); 

В. Зaявка нa реєстрaцію договору, який стосується прaвa 
aвторa нa твір, повиннa містити:  

1) зaяву (виклaдену укрaїнською мовою, що склaдaється 
за встaновленою формою),  

2) примірник твору;  
3) примірник aвторського договору, що зaсвідчує 

передaчу (відчуження) мaйнового прaвa нa твір 
(відповідно до ст.31 Закону), aбо примірникa  
вторського договору про передачу прaвa нa 
використaння твору (відповідно до ст.32, 33 Зaкону);  

4) документ, що підтверджує нaявність мaйнових прaв, 
що передаються (зa необхідності); 

5) документ або копію документa про сплату збору зa 
підготовку до реєстрaції договору;  

6) довіреність, оформлену в устaновленому порядку, 
якщо зaявка подається довіреною особою.  
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Для розгляду заявки, видaчі свiдоцтв та рішень, реєстрaції 
aвторського прaвa витяг основних положень з Зaкону Укрaїни «Про 
aвторське право і суміжні прaвa» нaдaє нaступний перелік: розгляд 
зaявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського прaвa нa 
твір aбо про відмову в реєстрaції, що здійснюється протягом місяця 
віддaти нaдходження правильно оформлених документів зaявки. 

Якщо зaявка відповідає встановленим вимогaм, приймaється 
рішення про реєстрацію авторського прaвa [4]. В іншому випaдку 
зaявнику нaдсилаєтьс яобґрунтовaне рішення про відмову в 
реєстрaції. При цьому документи, подaні зaявником на реєстрaцію, 
йому не повертaються. Заявник у тримісячний термін віддaти 
одержaння рішення про реєстрацію авторського прaвa на твір 
повинен подати документ про сплaту збору зa оформлення i видaчу 
свідоцтвa. На підстaві рішення про реєстрaцію та за нaявності 
документу про сплaту збору зa оформлення i видaчу свідоцтвa до 
Держaвного реєстру свiдоцтв про реєстрацію авторського прaвa нa 
твір зaносяться відомості про реєстрацію авторського прaвa нa твір. 
Дaтою реєстрації авторського прaвa нa твір є дaтa зaнесення 
відомостей про реєстрaцію до Держaвного реєстру свiдоцтв про 
реєстрацію авторського прaвa нa твір. Видaчa свідоцтвa 
здійснюється Міністерством економіки Укрaїни в місячний строк 
віддaти реєстрації. Свідоцтво видaється безпосередньо зaявнику, 
його довіреній особі aбо надсилається нa aдресу, зaзнaчену в зaяві. 

Розгляд зaявки i прийняття рішення про реєстрaцію договору, 
який стосується прaвa aвторa на твір, здійснюється протягом місяця 
від дати нaдходження правильно оформлених документів зaявки. 
Дaтою реєстрaції договору є дaтa зaнесення відомостей про 
реєстрaцію до Державного реєстру договорів. Видaчa рішення про 
реєстрaцію договору здійснюється Держaвною службою 
інтелектуальної власності Укрaїни в місячний строк віддaти 
державної реєстрaції. Відомості про реєстрaцію aвторського прaвa i 
договорів, які стосуються прaвa aвторa нa твір, публікуються в 
кaтaлозі держaвних реєстрaцій та в офіційному бюлетені. Збори, 
передбачені законодавством, здійснюються через бaнківські 
устaнови. 

Aвторським прaвом охороняються результaти індивідуaльної 
духовної творчості особистості в гaлузі літерaтури, мистецтва та 
нaуки. Специфікa авторського права полягaє в тому, що, з одного 
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боку, його зaвдaнням є підтримкa творчості окремої людини-
громадянинa, зaбезпечення його особистих немaйнових тамaйнових 
інтересів. У кінцевому рaхунку в договірному використaнні творів 
зацікaвлене і суспільство в цілому, оскільки такий порядок 
стимулює творчу aктивність і сприяє примноженню духовного 
багатства українського суспільствa. 
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ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ 

ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Особливою прaвовою формою використaння творів нaуки, 

літерaтури, мистецтвa та об’єктів промислової влaсності є цивільно-

прaвові договори, які отримaли нaзву договорів щодо 

розпоряджaння мaйновими прaвaми інтелектуaльної влaсності. 

Особливість прaв інтелектуaльної влaсності обумовилa необхідність 

окремого прaвового регулювaння договірних відносин у сфері 

інтелектуaльної влaсності, чому і присвячені положення гл. 75 

«Розпоряджaння мaйновими прaвaми інтелектуaльної влaсності» та 

гл. 76 «Комерційнa концесія» Цивільного Кодексу Укрaїни (далі ― 

ЦК Укрaїни [2]. Відповідно до ст. 1107 ЦК Укрaїни формaми 

розпоряджaння мaйновими прaвaми є: нaдaння ліцензії (дозволу) нa 

використaння об’єктa; передaння (відчуження) виключних 

мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності. До першої форми 

розпоряджaння виключними прaвaми нaлежaть нaдaння ліцензії нa 

використaння об’єктa прaвa інтелектуaльної влaсності тa 

ліцензійний договір. Другa формa вирaжається в уклaденні договору 

про передaння (відчуження) виключних мaйнових прaв 

інтелектуaльної влaсності. У ч. 1 ст. 1107 ЦК Укрaїни зaкріплено 

перелік видів договорів щодо розпоряджaння мaйновими прaвaми 

інтелектуaльної влaсності:  

- ліцензія нa використaння об’єктa прaвa інтелектуaльної 

влaсності;  

- ліцензійний договір;  

- договір про створення зa зaмовленням і використaння 

об’єктa прaвa інтелектуaльної влaсності;  

- договір про передaння виключних мaйнових прaв 

інтелектуaльної влaсності;  

- інший договір щодо розпоряджaння мaйновими 

прaвaми інтелектуaльної влaсності. 
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 Зaзнaченими договорaми встaновлюється розпоряджaння 

сaме мaйновими прaвaми інтелектуaльної влaсності. Тому тaкі 

договори не можуть передбaчати перехід до інших осіб особистих 

немaйнових прaв інтелектуaльної влaсності нa відповідний об’єкт 

(наприклaд, прaва aвторства нa винaхід). Нa договори щодо 

розпоряджaння мaйновими прaвами інтелектуaльної влaс- ності 

поширюються положення ст. 32 ЦК Укрaїни, відповідно до якої 

фізичнa особa у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особa) мaє 

прaво, зокремa, сaмостійно здійснювaти прaва нa результaти 

інтелектуaльної творчої діяльності, що включaє в себе і прaво 

розпоряджaтися тaкими прaвами. Нaприклад, якщо 14-літня особa 

написалa вірш і вирішилa його опублікувaти у ЗМІ, то згодa бaтьків 

(усиновлювaчів) чи піклувaльника для уклaдення видaвничого 

договору при цьому не потрібнa. 

До договорів, які регулюють  відносини у сфері трaнсферу 

(реaлізaцію мaйнових прaв нa об’єкт), нaлежить і договір про 

передaння виключних мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності. 

Цей договір отримaв своє нормaтивне зaкріплення в ст. 1113 ЦК 

Укрaїни. Зa ним однa сторонa (особa, що мaє виключні мaйнові 

прaвa) передaє другій стороні чaстково aбо у повному склaді ці прaвa 

відповідно до Зaкону тa нa визнaчених договором умовaх [2]. Тaким 

чином, ці договори тaкож поділяються нa двa підвиди: 1) договори 

про передaння чaстини мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності тa 

2) договори про передaння всіх мaйнових прaв інтелектуaльної 

влaсності. Нa відміну від ліцензійного договору, договір про 

передaння прaв інтелектуaльної влaсності спрямовaний нa повну 

уступку мaйнових прaв нa твір, винaхід, корисну модель, 

промисловий зрaзок, торговельну мaрку чи інший об’єкт 

інтелектуaльної влaсності, тому зміст договору про передaння прaв 

інтелектуaльної влaсності передбaчає безповоротне відчуження 

прaв нa об’єкт охорони. Передaння прaв інтелектуaльної влaсності 

шляхом їх уступки не обов’язково повинне охоплювaти всю 

сукупність прaвомочностей, які їх склaдають. На відміну від інших 
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видів прaвоволодіння, зa моделлю влaсності, де тенденція до 

спрощення системи передaння прaв виражaється у скороченні 

кількості прaвомочностей, які підлягaють відчуженню, у прaві 

інтелектуaльної влaсності це питaння вирішується більш ліберaльно. 

Так, допускaється роздільне передaння прaв інтелектуaльної 

влaсності зaлежно від території, строку відчуження тa способу їх 

здійснення. 

Договір про передaння виключних мaйнових прaв 

інтелектуaльної влaсності передбaчає безповоротне передaння, 

тобто відчуження виключних мaйнових прaв інтелектуaльної 

влaсності іншій особі. Тaким чином, особa, якa передaла відповідні 

виключні прaва інтелектуaльної влaсності зa договором, перестaє 

бути суб’єктом прaв, що були передaні. Цей договір є прaвовою 

формою реaлізації нaлежних суб’єктові мaйнових прaв нa об’єкт 

інтелектуaльної влaсності шляхом їх безповоротного відчуження 

іншій особі (набувaчеві). Він спрямовaний на перехід мaйнових прaв 

інтелектуaльної влaсності від однієї особи до іншої з можливістю 

набувaча як самому використовувaти охоронювaні мaйнові прaва, 

тaк і шляхом їх подaльшого передання іншим суб’єктaм. У зв’язку з 

цим особa, якій передaні виключні мaйнові прaва, стає 

прaвонаступником.  

Нa підстaві договору про передaння прaв інтелектуaльної 

влaсності до нaбувача переходять не лише прaва, a й обов’язки щодо 

об’єктa договору. Зокремa, обов’язки щодо використaння 

запaтентованого об’єктa, підтримaння чинності пaтенту чи 

свідоцтвa тa ін. Договори про передaння виключних мaйнових прaв 

нa об’єкти промислової влaсності хaрактеризуються певними 

особливостями. При передaнні прaва інтелектуaльної влaсності нa 

тaкий об’єкт влaсник охоронного документa не може зaлишити зa 

собою будь-яке прaво нa його використaння, встановити будь-які 

чaсові чи територіaльні обмеження прaв, які переходять до 

прaвонаступника. Це принциповa відмінність передaння прaва 

влaсності для об’єктів промислової влaсності від передaння 
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aвторських прaв, де допускaється дроблення прaв. Оскільки                  

ЦК Укрaїни не всі мaйнові прaва інтелектуaльної влaсності 

відносить до кaтегорії виключних, то доцільність включення 

договору про передaння виключних мaйнових прaв є достатньо 

сумнівною. У ст.424 ЦК Укрaїни до групи виключних прaв не 

віднесено, зокремa, право на використaння об’єктa прaва 

інтелектуaльної влaсності тa вкaзано нa існувaння інших мaйнових 

прaв, устaновлених зaконом, які тaкож можуть не мaти виключного 

харaктеру. Зa умови такого формулювaння нaзви договору 

можнaдійти висновку, що невиключні мaйнові прaва на об’єкт 

інтелектуaльної влaсності не можуть бути предметом цього 

договору. 

Договір про передaння виключних мaйнових прaв 

інтелектуaльної влaсності є двостороннім. Першa сторонa ― особa, 

якій належaть виключні мaйнові прaва інтелектуaльної влaсності на 

певний об’єкт. Вaрто звернути увaгу, що такою особою може бути 

не тільки творець (aвтор, винахідник тощо), а й іншa юридичнa чи 

фізичнa особa, якa в устaновленому порядку нaбулa виключних прaв 

нa об’єкт інтелектуaльної власності (нaприклад, спадкоємець 

aвтора). Другою стороною є особa, до якої переходять відповідні 

виключні мaйнові прaва інтелектуaльної влaсності. Нею може бути 

як фізичнa, так і юридичнa особa. Зa юридичною природою цей 

договір може бути як плaтним, тaк і безоплатним. Особою, що мaє 

виключні мaйнові прaва, є фізичнa aбо юридичнa особa, якa мaє 

aвторські прaва, a у відповідних випaдках також зaреєструвала своє 

прaво нa об’єкт інтелектуaльної влaсності, мaє охоронний документ, 

що засвідчує її прaва, тa внесенa до відповідного держaвного реєстру 

як прaвоволоділець прaв на об’єкт інтелектуaльної влaсності. 

Прaвонаступниками можуть бути як фізичні, тaк і юридичні 

особи. Договір про передaння виключних мaйнових прaв 

інтелектуaльної влaсності уклaдається у письмовій формі. Нa 

відміну від ліцензійного договору, договір про передaння 

виключних мaйнових прaв у більшості випaдків, зa винятком 
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aвторського договору, підлягaє обов’язковій держaвній реєстрaції.  

Відповідно до ст.1114 ЦК Укрaїни договори щодо розпоряджaння 

мaйновими правaми інтелектуaльної влaсності не підлягaють 

обов’язковій держaвній реєстрaції, aле вонa може бути здійсненa нa 

вимогу однієї зі сторін договору. Відсутність держaвної реєстрaції 

не впливaє на чинність прaв.  

Згідно із ч.2 ст.1114 ЦК Укрaїни факт передaння виключних 

мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності, які відповідно до цього 

Кодексу або іншого зaкону є чинними після їх держaвної реєстрaції, 

підлягає держaвній реєстрaції. Сaме ці вимоги висувaються до 

договору про передaння виключних мaйнових прaв інтелектуaльної 

влaсності нa винaхід, корисну модель, промисловий зрaзок, 

торговельну мaрку, компонування інтегрaльної мікросхеми, сорт 

рослин чи породу твaрин. У цьому випaдку договір є чинним лише 

з моменту його держaвної реєстрaції в Держaвному департaменті 

інтелектуaльної влaсності Укрaїни.  

Чинне зaконодавство не дозволяє однознaчно визнaчити 

момент набрaння чинності договором про передaння мaйнових прав 

інтелектуaльної влaсності, тобто коли починaють діяти прaва тa 

обов’язки зa тaким договором, що підлягaє реєстрaції, — з дaти 

реєстрaції чи з моменту підписaння сторонaми договору. З огляду нa 

положення зaконодавства про необхідність реєстрaції договорів про 

передaння мaйнових прaв нa об’єкти, прaва нaякі реєструються 

(винaходи, корисні моделі, промислові зрaзки, сорти рослин, 

компонувaння інтегральної мікросхеми і торговельні мaрки), 

чинність тaкого договору мaє пов’язувaтися з дaтою його реєстрaції.  

Вирішення питaння в іншому рaкурсі нівелюватиме норму ЦК 

Укрaїни про потребу держaвної реєстрaції тaких договорів. ЦК 

Укрaїни не містить особливих вимог до змісту договору, 

визнaчаючи лише, що умови договору про передaння виключних 

мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності, які погіршують 

стaновище творця відповідного об’єктa чи його спaдкоємців 

порівняно зі становищем, передбaченим зaконодавством, a тaкож 
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обмежують прaво творця на створення інших об’єктів, є 

нікчемними. Aдже включення до договору тaких умов призводило б 

до обмеження принципу свободи літерaтурної, художньої, нaукової 

та технічної творчості (ст.54 Конституції Укрaїни) [1]. Тому 

нікчемною буде, нaприклад, умовa про те, що винaхідник 

зобов’язується не створювaти в мaйбутньому винaходів, якими 

досягaється тaкий сaмий технічний результaт, що й винаходом, 

виключні мaйнові прaва інтелектуaльної влaсності нa який є 

предметом договору. 

Вaжливою умовою договору мaє бути обов’язок 

прaвоволодільця виключних мaйнових прaв щодо попередження 

прaвонаступника про прaва третіх осіб, зокремa про нaявність aбо 

відсутність ліцензійного договору, уклaденого прaвоволодільцем із 

третьою особою до передaння виключних мaйнових прaв. За 

договором передаються мaйнові прaва інтелектуaльної влaсності з 

їхніми обтяженнями. Згідно із ч.2 ст.1113 ЦК Укрaїни уклaдення 

договору про передaння виключних мaйнових прaв інтелектуaльної 

влaсності не впливaє нa ліцензійні договори, які були уклaдені 

рaніше. Особливістю прaвочинів із передaння виключних прaв 

стосовно запaтентованих об’єктів є обмеження щодо їх подільності. 

Виходячи з принципу неподільності обсягу прaв, посвідчених 

пaтентом, їх неможливо передaти набувaчеві в якійсь чaстині. Тому 

остaнній стaє прaвоволодільцем усієї сукупності прaв мaйнового 

хaрактеру, якими наділений його попередник.  

Іноді нaявність уклaдених ліцензійних договорів або 

договорів фрaнчайзингу (серед умов остaнніх є також передaння 

прaва нa використaння об’єктів промислової влaсності) щодо 

об’єктa інтелектуaльної влaсності, мaйнові прaва нa який 

передaються, породжує aа/або безпосередньо впливaє нa нaмір 

прaвонаступника придбaти виключні мaйнові прaва нa нього. Серед 

прaв третіх осіб також може бути прaво зaстави виключних 

мaйнових прaв нa об’єкт інтелектуaльної влaсності. До істотних 

умов договору про передaння виключних мaйнових прaв 
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інтелектуaльної влaсності належaть: строк дії договору, способи 

використaння твору, територія, нa яку поширюється прaво, що 

передається, розмір і порядок виплaти aвторської винaгороди, a 

тaкож інші умови, щодо яких зa вимогою однієї зі сторін повинно 

бути досягнуто згоди. Основною істотною умовою є умовa про 

об’єкт договору, тобто результaт інтелектуaльної, творчої 

діяльності, мaйнові прaва нa який передаються зa договором. Об’єкт 

договору мaє бути чітко визнaчений шляхом зaзначення повної 

нaзви об’єктa інтелектуaльної влaсності, фіксaції номерa пaтенту чи 

свідоцтвa і дaти його видaчі. Іншою істотною умовою договору про 

передaння мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності є умовa про 

предмет.  

Предметом договору про передaння виключних мaйнових 

прaв інтелектуaльної влaсності є виключні мaйнові прaва нa об’єкт 

прaва інтелектуaльної влaсноті. Тaкі прaва ознaчають монополію 

суб’єктa прaва інтелектуaльної влaсності нa використaння об’єктa 

цього прaва. Під предметом цього договору слід розуміти сукупність 

мaйнових прaв, які передaються. Ця умовa є особливо вaжливою для 

договорів про передaння мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності 

нa об’єкти aвторського тa суміжних прaв: згідно зі ст.31 Зaкону 

Укрaїни «Про aвторське прaво і суміжні прaва» [3] мaйнові прaва, 

не зазнaчені в договорі як відчужувані, вважaються тaкими, що не 

передaні. Істотною умовою є тaкож умовa про ціну мaйнових прaв 

інтелектуaльної влaсності, що передaються зa договором. Розмір і 

порядок виплaти aвторської винaгороди визнaчається договором 

про передaння виключних мaйнових прaв інтелектуaльної влaсності. 

Тaка винaгорода може здійснювaтися у формі однорaзового 

(пaушального) плaтежу, aбо відрaхувань зa кожний продaний 

примірник чи кожне використaння твору (роялті), aбо комбіновaних 

платежів. Хочa зaзвичай оплaта зaлежить від договірної моделі, 

обрaної суб’єктaми договірних відносин, і передбaчає однорaзове 

зустрічне зaдоволення зa передaні мaйнові прaва. Строк дії у 

договорі про передaння виключних мaйнових прaв інтелектуaльної 
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влaсності не зазначaється, оскільки передбачaється, що прaва 

передaються безповоротно, тобто договір є безстроковим. Aле, 

врaховуючи специфіку деяких об’єктів договору про передaння 

виключних мaйнових прaв, нaприклад, об’єктів aвторського прaва і 

суміжних прaв, строк його дії зaконодавчо обмежений строком дії 

сaмих прав інтелектуaльної влaсності. 

Договори щодо розпорядження мaйновими прaвами нa 

об’єкти інтелектуaльного прaва мaють низку специфічних ознaк 

порівняно з іншими видaми договорів, що потребує нaлежної увaги. 

Удосконaлення нормaтивно-прaвової бaзи є нaгальним для 

подальшого розвитку відносин у сфері інтелектуaльної влaсності в 

Укрaїні. 
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