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У статті розглянуто основні етапи становлення та розвитку системи підготовки наукових 

кадрів в галузі документознавства та архівознавства в Україні. На підставі бібліографічної 

інформації, представленої на веб-сайтах Українського інституту науково-технічної і економічної 

інформації, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, здійснено кількісний та якісний аналіз 

захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня зі спеціальності «Документознавство, 

архівознавство».  
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Наукова спеціальність «Документознавство, архівознавство» затверджена на початку ХХІ 
сторіччя. Проте, за короткий проміжок часу вона зазнала суттєвих змін: перехід до нової галузі 
науки та отримання нового шифру, прийняття одразу двох паспортів спеціальності, відповідно до 
яких встановлюються дві галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені. На наш погляд, 
вивчення цієї трансформації через кількісні та якісні показники процесу підготовки науковців з 
документознавства та архівознавства в Україні є актуальним питанням. Визначення тематики 
дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальністю «Документознавство, архівознавство», 
динаміки їх захисту, установ, в яких він відбувався, та інше окреслює перспективні напрями 
документознавчих та архівознавчих досліджень. 

У сучасній історіографії документознавства питання становлення та розвитку наукової 
спеціальності «Документознавство, архівознавство» знайшло відображення у публікаціях 
В. Бездрабко, С. Кулешова, Н. Кушнаренко, І. Матяш, А. Соляник [1]. Автори характеризують умови 
виникнення спеціальності та нагальність її затвердження, висловлюють своє ставлення до процесу 
віднесення спеціальності до галузі науки «Соціальні комунікації», аналізують паспорти 
спеціальності з шифром 07.00.10 та 27.00.02, визначають напрями дисертаційних досліджень з 
документознавства та архівознавства. Кількісно-якісний аналіз захищених в Україні дисертацій за 
спеціальністю «Документознавство, архівознавство» представлений у статті Л. Філіпової «Сучасні 
дисертаційні дослідження зі спеціальності «Документознавство. Архівознавство» в Україні: деякі 
підсумки», яку дослідниця опублікувала у науково-практичному журналі «Вісник Книжкової палати» 
в 2014 р. Хронологічними межами цього аналізу є 2008–2013 рр. Вважаємо, що для відтворення 
цілісного уявлення процесів становлення, сучасного та подальшого розвитку наукової спеціальності 
«Документознавство, архівознавство», персонального вкладу у формування системи підготовки 
наукових кадрів в галузі документознавства та архівознавства, необхідно вивчити повний часовий 
проміжок – від дати включення до переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти 
дисертацій до сьогодення. В нашому дослідженні цей період датується з жовтня 2002 р. до першої 
половини 2015 р. 

Метою статті є характеристика основних етапів розвитку наукової спеціальності 
«Документознавство, архівознавство», а також кількісно-якісний аналіз захищених дисертацій з 
шифрами спеціальності 07.00.10 та 27.00.02. Зауважимо, що до переліку кваліфікованих наукових 
робіт не включено дисертації, в яких розглядались проблеми документознавства та архівознавства, 
але захист відбувався у спеціалізованих радах за іншими спеціальностями.  

Поява наукової спеціальності «Документознавство, архівознавство» була ініційована 
співробітниками Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
(далі – УНДІАСД). У 1998 р. вони розробили проект «Концепції підготовки та післядипломної освіти 
кадрів для архівних установ України» [2]. Автори концепції вважали доцільним введення 
спеціальностей «Архівознавство» і «Документознавство» до номенклатури спеціальностей Вищої 
атестаційної комісії України (ВАК), відкриття спеціалізованої вченої ради з правом проведення 
захистів дисертацій за цими спеціальностями. 

Важливою подією стало затвердження Постановою президії ВАК від 9 жовтня 2002 р. № 9–11/9 
паспорта спеціальності 07.00.10 «Документознавство, архівознавство», розробником якого був 
колектив науковців УНДІАСД (керівник – завідувач відділу документознавства інституту, доктор 
історичних наук, професор С. Кулешов) [3]. Формула спеціальності за паспортом визначає галузь 
науки як ту, що вивчає сутність, закономірності, засоби та форми функціонування документа в 
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оперативному та архівному стані документально-інформаційних систем і комунікацій як в 
історичному, так і в сучасному соціокультурному процесі [4].  

Поява паспорта спеціальності зробила можливим підготовку наукових кадрів із 
документознавства та архівознавства, проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук. У 2003 р. на базі УНДІАСД відкрито спеціалізовану вчену раду 
К 26.864.01, одним з напрямів діяльності якої було прийняття до розгляду та проведення захисту 
вищезазначених дисертацій за спеціальністю 07.00.10 «Документознавство, архівознавство» [5]. 
Саме з шифром 07.00.10 захист дисертаційних досліджень відбувався з 2004 р. до другого 
кварталу 2008 р, що наочно представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Дисертації, захищені за спеціальністю 07.00.10 «Документознавство, архівознавство» 

№ 
з/п 

Тема Автор 
Установа, в якій 

проведено  
захист, рік 

1. Науково-методичні засади комплектування 
державного архіву (на прикладі Державного 
архіву м. Києва) 

Купченко  
Віра 
Петрівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2004 

2. Переліки документів у діловодстві: історія, 
класифікація, концептуальні та методичні 
засади підготовки 

Сельченкова 
Світлана 
Вікторівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

3. Використання інформаційних ресурсів 
Національного архівного фонду України: 
науково-методичні засади, напрями та форми 
(1993–2004 рр.) 

Юдіна 
Лариса 
Миколаївна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

4. Керування документацією за кордоном: 
історія, законодавство, теоретичні основи та 
технології 

Антоненко  
Ірина 
Євгенівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

5. Документальні фонди музеїв Київщини: 
історія формування, склад, організація, 
використання 

Діденко 
Людмила 
Михайлівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

6. Архівні ресурси України в глобальній 
інформаційній мережі: види, доступ, 
перспективи 

Кисельова 
Алла 
Анатоліївна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

7. Культура діловодства в сучасних установах 
України: становлення, технологія, організація, 
керування 

Палеха 
Юрій 
Іванович 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

8. Музичний документ: визначення поняття, 
класифікація та методика описування (на 
прикладі архівної спадщини композитора 
Ю. С. Мейтуса (1903–1973)) 

Тупчієнко-
Кадирова  
Люція 
Георгіївна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

9. Нормативне та науково-методичне 
забезпечення організації діловодства в 
Україні у другій половині XX – на початку XXI 
століття 

Загорецька 
Олена 
Михайлівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2005 

10 Розвиток інноваційних технологій у 
формуванні інформаційних архівних ресурсів 
України (1991–2003 рр.) 

Сукало 
Алевтина 
Миколаївна 

НБУВ 
(м. Київ), 
2005 

11 Формування та розвиток документальних 
колекцій у складі фондів одеських музеїв 
(1825–2003 рр.) 

Солодова  
Віра 
Владленівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2006 

12 Веб-сайт обласної державної адміністрації 
України як документально-інформаційна 
система: засади функціонування, структура, 
зміст 

Чекмарьова 
Любов 
Олександрівна  

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2008 

13 Документаційне забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування в Україні: 
сучасний стан та перспективи розвитку 

Петрова 
Ірина 
Олександрівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2008 

Отже, упродовж з 2004 р. – до початку другого кварталу 2008 р. захищено 13 дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – 
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документознавство, архівознавство, з яких 4 стосувалися питань архівознавства, а 9 були присвячені 
документознавчій проблематиці. Більшість дисертацій, а саме 12 з 13, були захищені в УНДІАСД, 1 
дисертація була захищена в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (далі – НБУВ). У 
географічному аспекті всі 13 дисертацій були захищені у м. Києві. За хронологічним показником 
найбільш результативним виявився 2005 рік, в цілому: 2004 рік – 1 дисертація, 2005 рік – 9 
дисертацій, 2006 рік – 1 дисертація, 2008 рік – 2 дисертації. Актуальними питаннями, яким присвячені 
дисертаційні дослідження цього періоду, стали: вивчення процесів пов’язаних з документуванням 
управлінської інформації та організації роботи зі службовими документами як в Україні, так і за 
кордоном; нормативно-правове регулювання цих процесів та розкриття їх сутності в історичному 
контексті; дослідження конкретних видів документів та інформаційних архівних ресурсів. Науковими 
керівниками здобувачів ступеню кандидатів наук були доктори історичних наук, професори Г. Боряк, 
С. Кулешов, І. Матяш, М. Слободяник, Ю. Корольов. За кількістю більшість дисертацій захищено під 
керівництвом С. Кулешова та І. Матяш (по чотири дисертації). Цей показник свідчить про становлення 
наукової школи С. Кулешова (документознавча) та наукової школи І. Матяш (архівознавча).  

На початку 2007 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 
1718 «Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь» на 
шпальтах «Бюлетня Вищої атестаційної комісії України» було опубліковано проекти наукових 
паспортів спеціальностей, за якими пропонувалося проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукових ступенів кандидата й доктора наук і присвоєння вчених звань у галузі «Соціальні 
комунікації». Розробником виступив науково-педагогічний колектив Харківської державної академії 
культури – В. Шейко (керівник групи розробників), М. Дяченко, М. Каністратенко, О. Кравченко, 
Л. Стародубцева, О. Гаврюшенко, Л. Тишевська, О. Тортика, С. Потрашков, В. Ряполов [6, с. 247]. 

Результатом плідної роботи стало включення у 2008 р. спеціальності «Документознавство, 
архівознавство» до нової галузі науки «Соціальні комунікації», відповідно й зміна шифру 
спеціальності – 27.00.02. Проте, цікавим фактом стало затвердження двох паспортів спеціальності 
«Документознавство, архівознавство»: перший дозволяє захист дисертаційних досліджень із 
соціальних комунікацій, а другий – з історичних наук. Формула спеціальності за першим паспортом 
(умовне перерахування) – галузь науки, яка вивчає теорію, процеси та форми функціонування 
документа в оперативному та архівному стані документально-інформаційних систем і комунікацій, 
за другим – галузь науки, яка вивчає сутність, закономірності, процеси та форми функціонування 
документа в оперативному і архівному станах в історичному аспекті [7]. 

За період з другого кварталу 2008 р. до першої половини 2015 року за спеціальністю 27.00.02 – 
документознавство, архівознавство було захищено 29 дисертацій, з них 6 на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. Перелік останніх представлений у таблиці 2. 

Відповідно до показника «установа, де проведено захист» 5 дисертацій з 6 були захищені в 
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – НАКККіМ), а 1 в НБУВ. Саме 
НАКККіМ першою розпочала проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук із соціальних комунікацій [8, с. 51]. У географічному аспекті всі 6 дисертацій були 
захищені у м. Києві. За хронологічним показником 3 дисертації було захищено у 2011 р. та 3 
дисертації було захищено в 2012 р. 

Таблиця 2 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій, 
захищених за спеціальністю 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» 

№ 
з/п 

Назва Автор 
Установа, 

де проведено 
захист, рік 

1. Комунікаційна система документаційного 
забезпечення управління вищим навчальним 
закладом 

Якимюк 
Юлія  
Петрівна 

НБУВ 
(м. Київ), 
2011 

2. Навчальна документація в інтегрованому 
інформаційно-комунікаційному просторі вищого 
навчального закладу 

Шелестова  
Анна  
Миколаївна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2011 

3. Нормативно-правові акти в комунікаційному 
середовищі сучасної України 

Вилегжаніна 
Маріанна  
Вадимівна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2011 

4. Документально-інформаційне забезпечення 
туристичної галузі в Україні: соціально-
комунікаційний аспект 

Матвієнко  
Анатолій  
Тихонович 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2012 

5. Документаційне забезпечення системи 
управління якістю на промисловому підприємстві 

Кудлай  
В’ячеслав  

НАКККіМ 
(м. Київ), 
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Олегович 2012 
6. Керування документацією в органах управління 

культурою України: соціально-комунікаційний 
аспект 

Добровольська 
Вікторія  
Василівна  

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2012 

Тематика захищених дисертацій вказує на те, що фахові інтереси більшості здобувачів 
наукового ступеню кандидата із соціальних комунікацій спрямовані на дослідження комунікаційної 
системи конкретної галузі. Чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 
соціальних комунікацій було захищено під науковим керівництвом доктора історичних наук, 
професора М. Слободяника, одна дисертація під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, 
професора Л. Філіпової, одна дисертація під науковим керівництвом доктора історичних наук, 
професора С. Кулешова. Після затвердження нового шифру спеціальності «Документознавство, 
архівознавство» (27.00.02) захищено 22 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук, що наочно 
представлено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, захищених за 
спеціальністю 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» 

№ 
з/п 

Назва Автор 
Установа, 

де проведено 
захист, рік 

1. Система керування електронною документацією у 
Федеративній Республіці Німеччина (1990–2006 
рр.) 

Рудюк 
Володимир 
Вікторович 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2008 

2. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з 
Чехословацької Республіки: історія переміщень та 
опрацювання в Україні (1945–2007) 

Боряк 
Тетяна 
Геннадіївна  

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2008 

3. Архівна спадщина  
М. Ф. Біляшівського (1867–1926): склад, зміст та 
історико-культурна значущість 

Примак 
Алла  
Федорівна 

Центр 
пам’яткознавства 
НАН України і 
Укр. т-ва охорони 
пам’яток історії та 
культури 
(м. Київ), 
2009 

4. Архівний портал ЮНЕСКО: засади створення, 
структура, інформаційний ресурс 

Кравцова  
Олена 
Анатоліївна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2009 

5. Вторинна документальна інформація з історії 
України в бібліографічних посібниках і архівних 
довідниках 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. 

Політова 
Олена 
Аркадіївна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2009 

6. Організація діловодства в органах державної 
влади Чернігівської губернії (1802–1856 рр.) 

Леміш  
Наталія 
Олександрівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2009 

7. Аудіовізуальні документи як джерела інформації 
та організація користування ними в державних 
архівах України 

Ємельянова 
Тетяна 
Олександрівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2010 

8. Організація архівної справи в Польщі  
(1945–2005 рр.) 
 

Мельник  
Ростислав 
Ігорович 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2010 

9. Підготовка документознавців для сфери 
державного управління в Україні  
(1995–2008 рр.)  

Дубова  
Світлана 
Володимирівна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2010 

10. Архівні інформаційно-пошукові системи: 
розширення пошукових можливостей (1991–2008 
рр.) 

Збанацька 
Оксана 
Миколаївна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2010 

11. Архівні фонди музейних установ гуманітарного 
циклу Всеукраїнської Академії наук в 1920–1930-х 
рр. ХХ ст.: формування, склад і зміст документів 

Іващук 
Леся 
Анатоліївна 

НБУВ 
(м. Київ), 
2010 

12. Розвиток системи комплектування і обліку Корчемна НБУВ 
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рукописних фондів бібліотек України та створення 
сучасних інформаційних ресурсів (1918–2009) 

Ірина 
Степанівна 

(м. Київ), 
2010 

13. Становлення і розвиток документознавства в 
Україні  
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) 

Бездрабко 
Валентина 
Василівна 

НБУВ 
(м. Київ), 
2010 

14. Документальні ресурси краєзнавчих досліджень 
Поділля (1991–2010 рр.) 

Климчук 
Людмила 
Вікторівна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2012 

15. Державна політика України у сфері діловодства 
(1917–2010): основні риси і напрями 

Сокур  
Людмила 
Анатоліївна 

НАКККіМ 
(м. Київ), 
2012 

16. Архів Львівського університету у другій половині 
ХІХ – першій половині ХХ ст.: історія формування 
та функціонування 

Осередчук  
Ольга 
Анатоліївна 

НБУВ 
(м. Київ), 
2012 

17. Організація діловодства в дворянських 
депутатських зібраннях на території України 
(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) 

Гаращук  
Тетяна 
Степанівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2012 

18. Електронне документознавство в Україні: сутність 
наукового напряму, історія формування, 
перспективи розвитку 

Ковтанюк 
Юрій 
Славович 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2012 

19. Нормативне та науково-методичне забезпечення 
діловодства в Україні у 1920–1930-х роках 

Сальнікова 
Наталія 
Валеріївна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2012 

20. Сучасна архівна термінологія в Україні Зозуля  
Світлана 
Миколаївна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2012 

21. Дослідницька діяльність Української філії науково-
дослідного інституту планування і нормативів при 
Держплані СРСР в м. Києві: економічні та 
інформологічні напрями документознавчих 
досліджень 

Горєва 
Вікторія 
Володимирівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2012 

22. Українські документально-інформаційні ресурси у 
віртуальному просторі Канади: структура, 
інформаційне наповнення та методика пошуку 

Вінтонів 
Христина 
Михайлівна 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2014 

23. Організація та діяльність Земського архіву у Львові 
(1919–1933 рр.) 

Доліновський 
Володимир 
Іванович 

УНДІАСД 
(м. Київ), 
2014 

Важливою подією упродовж другого кварталу 2008 – до першої половини 2015 р. у контексті 
захисту дисертацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство став захист 
докторської дисертації Валентини Василівни Бездрабко. Її дослідження є вагомим внеском у 
розвиток історичного документознавства.  

У цей період до наукових установ, в яких проходив захист дисертацій (УНДІАСД – 10 
дисертацій, НБУВ – 4 дисертації, НАКККіМ – 8 дисертацій), долучився Центр пам’яткознавства НАН 
України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (захищено 1 дисертацію). За 
географічним аспектом всі 23 дисертації були захищені у м. Києві. За хронологічним показником 
найбільш результативним виявився 2012 рік, в цілому: 2008 рік – 2 дисертації, 2009 рік – 4 
дисертації, 2010 рік – 7 дисертацій, 2012 рік – 8 дисертацій, 2014 рік – 2 дисертації. Склад наукових 
керівників дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 
27.00.02 – документознавство, архівознавство збільшився – це доктори історичних наук, професори 
І. Войцехівська, Л. Дубровіна, Т. Ківшар, С. Кулешов, І. Матяш, М. Слободяник, М. Щербак, доктор 
педагогічних наук, професор О. Матвієнко, кандидати історичних наук, старші наукові співробітники 
О. Загорецька та Н. Христова, кандидат історичних наук, доцент О. Виноградова. 

Актуальною стала тематика дисертацій, присвячених історії архівної справи та діловодства, 
становленню та розвитку документознавства в Україні, проблемам електронного 
документознавства, формуванню архівної термінології тощо. 

Незважаючи на стабільність процесу розвитку наукової спеціальності «Документознавство, 
архівознавство» в цілому, активізації потребує підготовка наукових кадрів в галузі 
документознавства та архівознавства за паспортом спеціальності, який дозволяє захист дисертацій 
із соціальних комунікацій. Тематика дисертаційних досліджень, на наш погляд, повинна 
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враховувати запити сучасного суспільства, яке прагне розвиватись в інформаційному напрямі, 
проставляючи акценти на модернізації документно-інформаційного забезпечення управління, 
використанні мультимедійних комунікацій. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ, АРХИВОВЕДЕНИЕ» В УКРАИНЕ 
В статье рассмотрены основные этапы становления и развития системы подготовки 

научных кадров в области документоведения и архивоведения в Украине. На основании 

библиографической информации, представленной на сайтах Украинского института научно-

технической и экономической информации, Украинского научно-исследовательского института 

архивного дела и документоведения, Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, 

осуществлен количественный и качественный анализ защищенных диссертаций на соискание 

ученой степени по специальности «Документоведение, архивоведение». 

Ключевые слова: Украина, документоведение, архивоведение, диссертация, научная 

специальность. 

Iryna Petrova, Yulia Tkach 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPECIALTY «DOCUMENT 

MANAGEMENT AND ARCHIVING» IN UKRAINE 
The basic stages of formation and development of the academic training in the field of «Document 

management and archiving» in Ukraine are investigated in the present article. The quantitative and 

qualitative analysis of the completed Ph. D. and doctoral theses in candidacy for a degree in the field of 

«Document management and archiving» is conducted on the basis of bibliographic information provided 

on the websites of the Ukrainian Institute for Scientific, Technical and Economic Information, Ukrainian 

Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping, Vernadsky National Library of Ukraine. 
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