246
АРХІВНА

СПРАВА ЗА КОРДОНОМ

УДК 930.25:005]:378(100)

В. В. БЕЗДРАБКО*

ЗАРУБІЖНИЙ АРХІВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ: ПОХОДЖЕННЯ, ЗМІСТ,
ПЕРСПЕКТИВИ
Висвітлено чинники виникнення й тенденції еволюції архівного менеджменту за кордоном. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку
зарубіжного архівного менеджменту як наукової і навчальної дисципліни. Зауважено на його особливостях як навчального курсу у системі архівної освіти
країн Європи та Америки.
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Останнім часом архівна спільнота активно обговорює питання реформування галузевої освіти. Це зумовлено багатьма чинниками, зокрема змінами національної освітньої системи та її змісту відповідно
до положень відомої Болонської конвенції 1999 р.; інформатизацією і
зростанням ролі інформаційних наук у суспільному житті; світовими
глобалізаційними процесами, які торкнулися сфери надання освітніх
послуг тощо.
Порушене питання актуалізувалося також у зв’язку із триванням обговорення нових проектів галузевих стандартів вищої освіти зі
спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (бакалавр, маґістр), запропонованих Науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України наприкінці 2016 – на початку 2017 рр.1
Стандарт вищої освіти за призначенням і сферою застосування завжди
сприймається як підмурок для розбудови навчальної спеціальності.
Саме тому легковажити з нормативним документом не варто. Попри
загальність положень згаданих проектів з очевидним тяжінням до
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інформаційного менеджменту важливе значення має формування рівнозначних можливостей для розвитку всіх варіацій спеціальності, що
відповідають ключовим її напрямам: інформаційному, бібліотечному
та архівному. За інших умов втрачаються сенс існування самого стандарту і, найголовніше, засади повноцінного й багатогранного розвитку
спеціальності. Залишається сподіватися, що авторам проектів не забракне часу на етапі обговорення врахувати раціонально вмотивовані
й логічно обґрунтовані побажання колег, за яких буде збережено один
з основоположних принципів сучасної освіти – толерування життєдайних традицій і відкритість перед перспективними новаціями.
Реформування архівної освіти в Україні актуалізувалося ще в
1990-х роках на тлі відомих суспільно-політичних подій, пов’язаних
із розпадом СРСР. Відтоді єдиний вищий навчальний заклад, що займався загальною і спеціальною підготовкою архівістів – Московський
державний історико-архівний інститут, автоматично отримав статус закордонного вишу, а перед вітчизняною освітою постало питання формування національної системи підготовки кадрів для архівної сфери
та керування документаційними процесами. З’явилася низка важливих
публікацій, у т. ч. і стратегічного значення, які вказали на актуальність розв’язання нагальних проблем галузевої освіти2. Спільним для
них були потужні пропагандистські сигнали про значущість професії
архівіста для суспільства, держави, особи, а також доведення необхідності змін. Тоді ж активно обговорювався зміст архівної освіти, орієнтири якої “виставили” історичні факультети класичних університетів,
модернізувавши її за рахунок впровадження нових дисциплін. Із-поміж
таких чільне місце в підготовці архівістів рівня маґістра і спеціаліста
з кінця 1990-х років посів архівний менеджмент, або менеджмент
архівної справи, провідники якого дієво сприяли його конституюванню та розвитку як навчальної й наукової дисципліни. Час, що минув
відтоді, дає підстави зробити певні висновки, поділитися враженнями
від поширення та апробації новаторських курсів у національній системі
архівної освіти. Проте для глибшого розуміння ситуації з архівним менеджментом, на нашу думку, варто вдатися до зауваг про зарубіжний
досвід розбудови керування архівами, аби відкрити нові аспекти бачення й, відповідно, розв’язання давно відомої теоретичної і практичної
проблеми – модернізації архівної сфери, та освітньої підготовки тих,
хто в ній задіяний професійно. То що ж представляє собою архівний
менеджмент за кордоном? З’ясування питання породило різні варіанти
відповідей на нього, але про це по порядку.
Народження загального менеджменту традиційно пов’язують із
Великобританією ХІХ ст. Проте його модернізовану версію, що набула поширення в минулому столітті і зажила неабиякої популярності,
розглядають продуктом розвитку різних сфер суспільства й держави у
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США. Тоді ж відбувалося конституювання менеджменту як наукової
та навчальної дисципліни. Так само Північноамериканський континент
традиційно називають батьківщиною архівного менеджменту як виду
діяльності, науки й навчальної дисципліни, а часом його становлення
сміливо визначають другу половину ХХ ст.
Через відому специфіку розвитку архівістики у США чи Канаді,
пов’язану з пізнім, порівняно зі Старою Європою, зародженням державності з усіма необхідними інституційними атрибутами, початково
архівна галузь була зорієнтована не на роботу з історичною документацією, а на поточні, у реальному часі, документи. Поширення ідей менеджменту та управління практичними сферами роботи з документами
як важелів реалізації управлінських рішень, величезне зростання обсягів документації породжувало не тільки явище під назвою “керування документаційними процесами”, але й традицію його сполучення з
архівами. Тому не дивно, що першочергово розвиток архівістики був
орієнтований не на історико-архівні чи теоретичні наукові пошуки, а на
практичні потреби роботи з оперативною документацією. Науково-технологічний аспект архівістики, пов’язаний з управлінським, потребував інших студій, завдяки чому ми наразі стверджуємо про формування
важливого підґрунтя для народження архівного менеджменту у США.
Діяльність установи й архівіста в контексті раціоналізації використання людських та інших ресурсів, планування, організація, приведення в
дію й контроль за функціонуванням усіх систем інституції від початку
склали основу американської архівістики. Саме тому, коли переглядаєш бібліографію студій американських, канадських архівістів ХХ ст.,
гортаєш сторінки їхніх фахових видань, помічаєш, що вони рясніють
“технологічними” заголовками праць практичного змісту. Тобто йдеться, до прикладу, не про історію чи теорію експертизи документів, як
про це писали європейські колеги в одному часі з північноамериканськими, а про її техніку. Звісно, це не означає, що дослідники з Європи
не зналися на прикладних архівних темах чи не розробляли їх. Проте
можливість вдаватися на “місцевому матеріалі” до історичних екскурсів та ґрунтовних теоретичних узагальнень сторічних практик гарантовано продукували відмінність європейської архівістики.
Отож, доки американські чи канадські фахівці шукали варіанти розв’язання нагальних прикладних галузевих питань усталеної бінарної
позиції “архіви й керування документацією”, аби згодом узагальнити
практичні результати та теоретизувати довкола них, європейці подарували світу перші підручники, керівництва з архівознавства, виклавши на
їх сторінках із-поміж іншого правила організації роботи в архівах, зміст
основних напрямів діяльності, принципи укладання архівного законодавства, засади, алгоритм реалізації архівістами професійних обов’язків, що разом мало б гарантувати галузі успішний розвиток. Спочат-
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ку в популярному навчальному підручнику нідерландців С. Мюллера,
Р. Фруїна, Й. А. Фейта “Керівництво з організації та описання архівів”
(“Handleiding voor het ordenen en bescrhreijven van archiven”, 1898 р.),
що неодноразово перевидавався різними мовами впродовж ХХ ст.3, затим британцем Ч. Г. Дженкінсоном у фаховій “біблії” англомовного
світу – “Керівництво з архівного адміністрування, включаючи проблеми
архівів війни та створення архівів” (“Manual of Archive Administration,
including the problems of war-archives and archivemaking”, 1922 р.), розлого доповненого компонентом престижності фаху працею “Англійський архівіст: нова професія” (“The English archivist: a new profession”,
1948 р.)4, з особливим шануванням було представлено теми з ключових
напрямів архівної діяльності та конкретних завдань служителів архівів.
Згодом і майже одночасно, з’явилися друком видання, що ввійшли в
історію європейської науки як “класичний текст” з історичною, теоретичною і практичною частинами5, у виконанні італійського дослідника
Е. Казанови “Архівістика” (“Archivistica”, 1928 р.)6 та підручник “високого ґатунку”7 польського архівіста К. Конарського “Сучасна польська архівістика та її завдання” (“Nowozytna archiwistyka polska i jej
zadania”, 1929 р.)8, у міркуваннях якого колеги побачили риси архівістики “нового формату” – не тільки як “допоміжної” історичної дисципліни, але й інформаційної науки9. Орієнтовані на різну аудиторію
читачів, ці та інші підручники, безперечно, укорінили звичність оприсутнення управлінського аспекту в архівістиці і провістили народження особливого дискурсу – класичного архівного менеджменту як явища
міждисциплінарного синтезу.
Уже на початку 1940-х років тема архівного адміністрування набула популярності й захопила аудиторію конференційних залів на різних
континентах. Так, наприклад, у 1940 р. майбутній національний бібліотекар Австралії Г. Л. Вайт10, виступаючи на III щорічній конференції
Інституту бібліотекарів Австралії, виголосив доповідь “Тенденції архівного адміністрування” (“Trends in archival administration”)11, в якій у
постановочному плані й на загальному рівні розглянув вузлові питання
керування архівами, зокрема їх роль в організації роботи з оперативними документами на рівні установи.
Кардинальне значення для становлення архівного менеджменту
як науки та навчальної дисципліни мали праці американця Т. Р. Шелленберґа, що стали класикою бібліотеки архівіста – “Сучасні архіви:
принципи та техніки” (“Modern Archives: Principles and Techniques”,
1956 р.), “Менеджмент архівів” (“Management of Archives”, 1965 р.)12.
Це були перші спеціалізовані видання, котрі на якісно іншому рівні порушили проблеми теорії та практики архівістики, зв’язки між архівом
і керуванням документаційними процесами. Головний акцент робився
на сучасній документації, роботі з нею, ролі архівів у керуванні доку-
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ментацією та визначенні “точок дотику”, ієрархії стосунків між ними.
Архіви проголошувалися “відповідальними” за забезпечення належного “супроводу” документа впродовж усього його “життя”, що цілком
узгоджувалося з відомою тезою про природну залежність двох практик – архівної й діловодної. Керування документацією стало для архівів
не просто “підопічним” напрямом, але й чинником трансформації моделі архіву, для якої менеджмент є запорукою реалізації ним новітніх
завдань і функцій. “Архіви та керування документацією” – це не просто зумовлене консенсусом між архівістикою і менеджментом характерне для другої половини ХХ ст. словосполучення, але й своєрідна
система репрезентації розвитку науки про архіви і державної політики
в архівній галузі.
Маємо всі підстави говорити про суттєвий прорив в архівістиці,
який фактично ознаменував початок нової доби, коли архівна справа
“вийшла” за межі ставлення до неї, як винятково прикладної сфери
діяльності істориків-архівістів. Щодо автономії науки про архіви згодом напише й італійський дослідник Л. Кассезе у “Вступі до архівістики” (“Introduzione allo studio dell’archivistica”, 1959 р.)13, де послідовно доведе її повноцінність як самостійної наукової дисципліни й
заперечить статус “допоміжності” для історії14. За цим твердженням
криється розширення об’єктно-предметної сфери архівістики та заохочення порушувати, розв’язувати не тільки “олдскульні” теми, але й
новітні, диктовані часом і пропоновані модерною парадигмою наукового знання на кшталт шелленберґових ідей.
Дещо пізніше модель архіву Т. Р. Шелленберґа у спрощеній манері
було представлено його колегами зі Східного Берліна, відомими архівістами Ґ. Ендерсом і Ґ. Шмідом у практичному підручнику “Учення про
керування архівами” (“Archivverwaltungslehre”, 1962 р.)15, що попри неоднозначне сприйняття знайшов високе поцінування у фахових колах і
твердження про найкраще видання для архівіста16. Завдяки майстерній
інтерпретації та препаруванню ідей попередників і сучасників17, найсильнішою, за визначенням Ч. Берната, складовою підручника була
“доктрина управління архівами”18.
Отож архівна спільнота виявилася відкритою до неординарних тем,
і є всі підстави говорити про другу половину ХХ ст. як час широкої й
різнопланової апробації ідей архівного менеджменту на міжнародному
та національному рівнях. Якщо у США керування архівами тяжіло до
загального менеджменту й розвивалося як його галузь, то європейським колегам складно було відійти від канонів науки про архіви, вони
продовжували вправлятися водночас у синтéзах історико-архівної й
управлінської конструкцій знань.
Обґрунтований Т. Р. Шелленберґом дискурс в архівістиці, актуальність якого тривала аж до початку ХХІ ст., здобув неабияке поширення.
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У 1960–1970-х роках розпочався справжнісінький бум на дослідження з
архівного менеджменту, вислідом чого стала презентативна спеціальна
бібліографія, що охоплювала невеликого і солідного формату, загальні
та вузькоспеціалізовані, орієнтовані на вишуканого читача-інтелектуала чи широкий архівний загал, реґіонального значення або ж ті, які не
мали географічних обмежень, дослідження. Праці A. Матільї, М. Дюшена, І. Перотена, В. Бенедона, Н. Нільссона, Б. Дельмаса, М. Кука,
Ч. Берната та інших знаних фахівців увійшли в історію архівістики
як такі, де найкраще концептуально визначено зміст архівного керування, адекватно окреслено його проблеми та перспективи, представлено зразки розв’язання практичних галузевих завдань на платформі
менеджменту19. У наступні десятиліття з’явилася низка узагальнених
і вузькоспеціалізованих теоретизувань, викладених у виданнях монографічного штибу, і навчальних практичних керувань20, присвячених
архівному адмініструванню, яких, за підрахунками фахівців, наприкінці ХХ ст. налічувалося понад 300 назв21.
Відтоді тематика з архівного менеджменту внутрішньо присутня
в багатьох універсальних фахових22, а згодом у проблемно орієнтованих, традиційних і електронних часописах професійних товариств, асоціацій23, що добре ілюструють національні бібліографії. Міжнародні,
міждержавні різних континентів організації з архівістики та керування
документацією на шпальтах власних видань так само ось уже понад
півстоліття намагаються зняти продуктивну напругу між потребами
архівів та пропозиціями фахівців24. Вважаємо, що консолідована співпраця теоретиків і практиків різних країн за цей час дозволила напрацювати раціональні пояснення значень архівного адміністрування,
моделі його впровадження та реалізації, запропонувати розв’язки прикладних проблем, відкрити перспективи для утвердження і поширення
новаторських ідей менеджменту в архіві й архівній галузі.
Парадигмальні зміни в теорії архівістики й у практиках роботи з
документами спонукали до обговорення спільнотою нагальних проблем
на рівні авторитетних наукових зібрань, наприклад тих, що проходять
під егідою Міжнародної ради архівів. Упродовж другої половини ХХ –
початку ХХІ ст. їх тематика помітно “дрейфує” від студіювань загальних настанов з архівного менеджменту до вузькотематичних проблем з
урахуванням умов і обставин становлення постіндустріального, інформаційного суспільства, еволюційних змін умов побутування архівів25.
Зауважмо, фахова підготовка архівістів стала актуальною темою дискусій багатьох конференцій26. Це детермінувало ухвалення міжнародною організацією з питань освіти, науки, культури – ЮНЕСКО –
спеціальної програми “Документи й архівний менеджмент” (“Records
and Archives Management Programme”, 1979 р.), яка передбачала координацію співпраці в розробленні та реалізації ефективних моделей
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керування документацією й архівами. Лише за перші 5 років її реалізації в межах програми було затверджено та видано солідний компендіум примірних нормативних документів, інструктивних, навчальних,
методичних, інших практичних посібників з архівістики та керування
документацією (і суміжних напрямів діяльності)27.
Новації в архівістиці відчутно вплинули на стан галузевої освіти,
оприсутнивши архівний менеджмент як навчальну дисципліну, комплекс дисциплін, напрям підготовки, освітню програму, плановий курс
підвищення кваліфікації, стажування архівістів тощо. Для дальшого
викладу є необхідність дати термінологічне роз’яснення поняття, аби
розуміти його змістове наповнення та, відповідно, можливе місце й
роль у фаховій підготовці. Безперечно, термін полісемантичний і в загальному означає (і ним означують) галузь керування, розділ архівістики, самостійну науку, навчальну дисципліну, галузь знань. Архівний
менеджмент як науку, наукову дисципліну (чи комплекс дисциплін),
галузь знань склалася традиція сприймати прикладними, а відправною
точкою їх студіювань – уважати планування й організацію діяльності
архіву залежно від розуміння його місії та бачення бажаного результату діяльності. При вживанні терміна як галузі керування мають на
увазі комплекс заходів, спрямований на реалізацію програмних завдань
і цілей діяльності архівістів, архівної установи, забезпечення для цього
їх необхідними ресурсами, а також оцінювання ефективності праці28;
стратегічні концепції, місії, окреслення напрямів розвитку, визначення пріоритетності й планування щоденної роботи, її продуктивності
в загальному контексті діяльності архіву, галузі; використання наявних можливостей оптимальним чином для досягнення синергетичного ефекту під час втілення в життя архівістами функційних обов’язків
задля результату в осяжному майбутньому29. Погоджуємося також із
К. І. Климовою в тому, що архівознавство, в тій моделі, яка презентована в більшості сучасних зарубіжних підручників з архівістики, можна
вважати, до певної міри, архівним менеджментом.
Також ми солідаризуємося з колегами і говоримо про керування архівами не лише як оперативне, але і стратегічне планування та
втілення ухвалених рішень у життя, що дозволяє розмістити діяльність
архіву у ширший контекст30. Стратегічне управління лежить в основі
концепції архівного адміністрування, де керування якістю теж займає
належне місце31. Зауважмо на відсутності у фаховій літературі єдиної
теорії стратегічного менеджменту в архіві. Існують лише підходи, концепції та парадигми, ресурсо- й економічно, або ж “еволюційно-теоретично” орієнтовані, коли про архів говорять і пишуть як “файл” колективної пам’яті, багатогранний соціокультурний феномен і пропонують
для нього різні “моделі виживання” та “моделі прогресу” установи, що
перебуває в постійному русі32. Розгляд керування архівами як страте-
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гічного менеджменту потребує відповідної державної політики, нормативно-правового регулювання, фіксованої цінової політики на інформаційний архівний сервіс, перегляд фінансування архівів за рахунок
податків чи окремих приватних зборів тощо. В межах архівного менеджменту передбачено не тільки ставлення до архіву як установи, що
гарантує технічне й інше забезпечення ретроспективною інформацією,
а й розгляд її з позицій “адміністративної науки” як об’єкта та суб’єкта
управління, який регулює документаційні процеси і керує ними. Подібні визначення підтримуються Міжнародною радою архівів й пропагуються багатьма фахівцями, особливо в англо-американському світі.
Отже, при підготовці архівістів зарубіжні колеги приділяють виняткову увагу управлінню галуззю. Це, як зазначалося вище, має різні
форми прояву в освітньому сенсі. З одного боку, розповсюдженим
фактом є викладання дисципліни керування/адміністрування архівами, архівний менеджмент (management arhivistic, archival management,
archives administration, managing archival (англ.); Archivmanagement,
Archivverwaltung (нім.); gestion des archives (фр.); administracion de
archivos, organización de archivos (ісп.) та ін.)33, або комплексу дисциплін, за змістом тотожним їм, а з іншого – маємо розповсюджену практику післядипломних курсів із метою перепідготовки фахівців, активно
пропоновані різними урядовими й неурядовими інституціями, національними та міжнародними товариствами, об’єднаннями, асоціаціями
архівістів тощо. Профільні сайти майорять вакансіями для менеджерів
архівів різного походження й підпорядкування34, а вищі навчальні заклади, товариства професіоналів – програмами підготовки архівістів
і підвищення їхньої кваліфікації. Слід відзначити, що про керування
архівами як навчальну дисципліну йдеться переважно в освітніх програмах маґістрів. Доповнимо зазначене тут конкретними прикладами.
Із-поміж навчальних закладів Старої Європи пальму першості у
пропагуванні архівного менеджменту як навчальної дисципліни звично
віддають Школі бібліотечної справи та архівів коледжу Лондонського
університету (Schooll of Librarianship and Archives, University College
London, 1947 р.)35. Початково архівний менеджмент тут став однією з
навчальних дисциплін підготовки професіоналів архівної справи, а згодом – повноправною складовою маґістерської програми “Документи та
архівний менеджмент” (“Records and Archives Management”, 1980 р.),
широко апробованої вишами різних континентів. Е. Терстон, М. Ропер,
Л. Міллер, інші відомі архівісти стали активними провідниками ідей
архівного менеджменту у стінах коледжу та за його межами, авторами навчальних програм, підручників і проблемно-тематичних статей із
питань керування архівами й документацією, і навіть відповідних саморефлексій36. Їм належить також відома та популяризована Міжнародною радою архівів і підтримана британською благодійною організа-

254

АРХІВНА СПРАВА ЗА КОРДОНОМ

цією “Міжнародний траст керування документацією” (The International
Records Management Trust, IRMT) програма тренінґу з багаторічною
історією “Менеджмент архівів: практичне керівництво” (“Managing
Archives: A Procedures Manual”, 1999 р.)37, призначена для підвищення
кваліфікації архівістів самостійно чи на відповідних навчальних курсах.
Зміст програми віддзеркалює важливі процеси, які потребують сучасного керування і складають суть архівної діяльності. Це – комплектування архіву; упорядкування фондів; систематизація документів та
архівне описання; довідковий апарат і послуги з індивідуальної підтримки38. Центральним об’єктом архівного менеджменту, на думку
авторів, є документ, який “вибув” із активного обігу та надійшов на
збереження в архів і потребує управлінського забезпечення процесів
власного “життя”, зокрема опрацювання, систематизації, збереження,
зберігання, захисту та забезпечення доступу користувачам39. Базовою
термінологією програми є доволі показові лексеми: офісні документи,
документаційний центр, архівна інституція (архівний репозитарій), документаційне адміністрування, регіональний офіс, національний архів,
регіональний документаційний центр, корпоративне адміністрування
документами, керівник апарату діловодства, керівник архівної установи, адміністративна структура40. Такий набір термінів виразно видає
підхід авторів до розуміння керування архівами та викладу його змісту
з домінантом архівістики, а не менеджменту при цьому. Інакше кажучи, архів, архівні технології й процеси є фундаментом для надбудови – управлінських дій, що забезпечують їхню діяльність та реалізацію.
Насправді, це суттєвий момент, що вказує на сприйняття менеджменту
як інструменту, та його підпорядкованість архівістиці. Тому текст посібника є переважно архівним, а не управлінським. І цим він суттєво
відрізняється від подібних проб з архівного менеджменту у США.
Відкритими до новацій виявилися елітні навчальні заклади континентальної Європи, які пред’являють до своїх абітурієнтів виняткові
вимоги, наприклад, володіння класичними й іноземними мовами, наявність вищої освіти тощо. Ідеться, зокрема, про Національну школу
хартій (Ecole nationale des chartes, 1821 р.), яка, традиційно спеціалізуючись на підготовці палеографів-архівістів, маючи в навчальних планах типовий для випадку перелік дисциплін (латина, французька мова,
романістика, палеографія, дипломатика, історія письма, історія архівів,
історія установ, економічна й соціальна історія, історія книги і гравюри,
історія права, археологія, історія мистецтв до ХХІ ст., архівознавство,
історія фотографії, інформатика, комунікаційні системи і структури, архіви установ тощо), із 1951 р. запровадила навчання з керування архівами, орієнтоване на потужну практичну підготовку фахівців.
Марбурзька (Archivschule Marburg, 1949 р.) та Баварська (Bayerische
Archivschule, 1821 р.) архівні школи поряд з усталеним тяжінням до
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історико-архівних студій і відповідних дисциплінарних пропозицій для
своїх слухачів із середини 1950-х років поступово розширювали список
курсів завдяки керуванню архівами та документацією, а також супутнім галузям знань, як-от: архівне право, податкова політика державних
і муніципальних архівів, економічне й фінансове управління архівами,
організація архіву, планове управління, керування проектами та якістю, управління людськими ресурсами, керування бізнес-проектами
та ін.41 Тобто, не йдеться про існування окремої освітньої програми з
архівного менеджменту, але архівний менеджмент як монодисципліна й
дисциплінний блок упевнено ввійшов у програму підготовки архівістів
закладів, орієнтованих на історико-архівну модель освіти.
Маємо в Європі й інші приклади освітнього впровадження архівного менеджменту. Ідеться передусім про новітні навчальні заклади
універсального типу, які за відомих причин вирішили не конкурувати
на одному полі зі згаданими та іншими осередками архівної освіти з багатим досвідом і традиціями, а зайняти власну нішу на ринку освітніх
послуг, запропонувавши альтеративну модель підготовки архівістів.
Такими, до прикладу, є Потсдамський університет прикладних наук
(Fachhochschule Potsdam, 1991 р.) та Амстердамський університет
(Hogeschool van Amsterdam, 1993 р.), які цілеспрямовано започаткували підготовку фахівців за програмою архівного менеджменту на рівні
маґістратури42. Ядром навчальної підготовки маґістрів тут є керування
документаційними процесами та менеджмент, а окремими модулями
програми – стратегічний менеджмент, архівний маркетинґ, керування
якістю, інноваційний менеджмент, управління людськими ресурсами,
керування охороною здоров’я, керування фінансами; кількісні характеристики та оцінка продуктивності (комп’ютера); архіви і зв’язки;
благодійні заходи; оперативний менеджмент; управління колекціями;
керування науковими дослідженнями; самоменеджмент; лідерство;
правовий менеджмент; керування культурою. При цьому враховується
специфіка праці в архівах різних масштабів та підпорядкування, об’єкта зберігання, а також можливості архівіста як ключової фігури з його
мотивацією і ентузіазмом, бажанням безперервно здобувати професійні
знання, керувати часом, комунікувати з колегами і користувачами, розумінням управлінських методів тощо43.
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. архівну освіту намагаються “перепрограмувати” за рахунок розвитку масштабного проекту
“Архіви та керування документацією” і в інших країнах Європи44.
Деякі університети пропонують сертифікаційні навчальні програми з
керування архівами, документацією із комплексним представленням
змісту й алгоритму їх реалізації45. Так само, наприклад, виші Польщі
нині переживають поступовий відхід від монополії історико-архівної
освіти завдяки керуванню архівами і документацією46. У 2010 р. Асо-
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ціація польських архівістів ухвалила нову модель професійних компетентностей архівістів і керуючих документацією, віддавши значну
частину прав при формуванні предметного наповнення навчальним
закладам. Тож рекомендації містять профілі, систематизовані переліки
компетентностей для базової і спеціальної освіти за напрямами: документація, створена від початку ХХ ст.; інформація, освіта та промоція47. Номенклатура дисциплін чітко вказує на це. Не переобтяжуючи
статтю простими переліками, зазначимо, що навчальну основу складають ті курси, які першочергово орієнтовані на організацію, планування та структуризацію діяльності архіву, керування документаційними
процесами, мережеві ресурси, адміністративне провадження, сучасні
офісні технології та електронні системи рекордс-менеджменту тощо.
Проте при цьому не заперечується значущість для підготовки архівіста
історії архівної справи, канцелярій, палеографії (латинської, руської,
німецької, давньопольської), історичного джерелознавства, археографії
тощо48. Адептами такого підходу можна назвати Університет Миколая
Коперника в Торуні, Університет імені Адама Міцкевича в Познані,
Краківський педагогічний університет, Папський університет Іоанна
Павла ІІ у Кракові та ін.49 І хоча їхні освітні програми інколи не мають
окремого курсу з архівного менеджменту, проте комплекс дисциплін,
пропонований цими та іншими навчальними закладами Польщі, цілком
відповідає керуванню архівами як узагальненій назві.
У США та Канаді поширення архівного менеджменту у вишах
відбувалося по-іншому. По-перше, йдеться про масове відкриття при
університетах, професійних товариствах, асоціаціях спеціалізованих
курсів стажування та підвищення кваліфікації з архівного адміністрування, що тривало впродовж 1960–1990-х років, орієнтованих на осіб,
котрі мають вищу освіту і працюють за фахом. Це, наприклад, випускові програми курсів з архівного адміністрування Університету Вейна
(Детройт, 1961 р.), архівного адміністрування та керування документаційними процесами Західно-Вашинґтонського університету (Беллінґен),
архівного менеджменту та історичного редагування Нью-Йоркського
університету (1977 р.), архівного адміністрування Північно-Каролінського університету (Ролі, 1966 р.), архівного менеджменту Північно-Техаського університету (Дентон, 1970 р.) та багатьох інших приватних
і державних закладів, що дозволяє говорити про появу спеціалізованої
мережі сертифікації відповідних знань архівістів.
По-друге, започаткування архівних інститутів, шкіл при вишах із
масштабним студіюванням керування архівами і широким залученням
можливих формальних засобів наукової комунікації (Архівний інститут, центр технологій і адміністрування Американського університету
(Вашинґтон, 1941 р.), Інститут архівних студій Денверського університету (1952 р.), школи бібліотечних та інформаційних студій (наук)
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Вісконсинського (1967 р.), Мерілендського (1970 р.), Мічиґанського
(Енн-Арбор, 1970 р.) університетів, Католицького університету Америки (Вашинґтон, 1980 р.), Школа бібліотечних та інформаційних наук
Палмера Лонґ-Айлендського університету (1971 р.), Школа бібліотечних і інформаційних наук Пітсбурзького (1980 р.), Монреальського
(1983 р.) університетів, Школа бібліотечних, архівних та інформаційних студій Університету Британської Колумбії (Ванкувер, 1981 р.),
інших закладів)50, переважно з маґістерськими програмами. Розмаїття
навчальних планів, пропозицій дисциплін вражає багатством змісту.
У загальному їх можна звести до таких складових: архівознавчий,
управлінський, документаційний, інформаційно-технологічний блоки.
А от стосовно архівного менеджменту як навчальної дисципліни, то
більшість дослідників справедливо вказують на переважання у програмах науково-технологічного, прикладного компонентів.
По-третє, слід відзначити активну участь університетів, інших
навчальних і наукових установ у розробленні дослідницьких тем, запровадженні пілотних експериментальних проектів у рамках RAMP,
у т. ч. оптимальних і найефективніших програм курсів підвищення
кваліфікації з архівного менеджменту51. Особливістю програм з архівного менеджменту у США, Канаді є виразний орієнтир на особистість
архівіста, про що свідчить розрізнення між стилем керівництва (лідерством) і розв’язанням завдань (управлінням) на рівні переліків дисциплін та їх змісту52. Саме тому комплекс курсів із ділової комунікації –
один із найпопулярніших та обов’язкових.
По-четверте, потужна підтримка на рівні Білого дому, Національного управління архівів та документації США, уряду Канади, Національної бібліотеки й архіву Канади, архівних товариств, дослідницьких
груп, які зміцнюють традиції і сприяють концептуалізації, апробації,
утіленню у життя новаторських моделей архівів задля ефективного
функціонування системи, анґажують фахівців до участі в різних державних, міждержавних, міжнародних тематичних проектах, підтримують їх і всіляко розвивають.
Тому, безперечно, є сенс вивчати досягнення з архівного менеджменту як галузі керування, наукової та навчальної дисципліни, напряму підготовки на Північноамериканському континенті, удатися до
плідних інтелектуальних дебатів і запозичити раціональне в досвіді колег з урахуванням потреб і можливостей вітчизняної архівної системи.
Зауважимо до всього, що американський досвід розбудови архівного менеджменту в різних його значеннях виявився доволі популярним у країнах Латинської Америки та Карибського басейну, а праці
Т. Р. Шелленберґа стали тут одними з найбільш друкованих із-поміж
зарубіжних авторів53. Міждержавні об’єднання континенту – Організація центральноамериканських держав, Асоціація латиноамериканських
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архівів, Асоціація викладачів і дослідників бібліотекознавства, архівознавства, інформатики та документації Латинської Америки і Карибського басейну, Рада латиноамериканської школи менеджменту, Федерація архівістів Ібероамерики та ін., спільно з національними досить
плідно вправляються у вивченні здобутків колег не тільки з позицій
академічного наукового інтересу, але й при упорядкуванні нормативно-правової, науково-методичної бази діяльності архівів, керування документаційними процесами, удосконаленні практик роботи з документами, модернізації архівної освіти54.
Ми звикли говорити про архівний менеджмент у контексті досягнень європейських, американських колег. Утім, це доволі однобоке
уявлення про ситуацію, яка склалася в архівістиці у другій половині
ХХ ст., коли відкриті дискусії про менеджмент та архіви стали доволі
популярними і без географічних обмежень. Наприклад, із 1967 р. у Ганойському університеті при кафедрі історії започатковано підготовку
фахівців із керування архівами та документами55. І якщо спочатку в’єтнамські архівісти здобували освіту у СРСР та НДР, то згодом – у національних вишах. Наразі підготовкою менеджерів для документаційної
та архівної сфери у В’єтнамі займаються Ганойський, Гошимінський
національні університети, Ганойський університет внутрішніх справ,
у стінах якого з 1971 р. функціонує школа підвищення кваліфікації з
архівного адміністрування. Крім того, існує декілька “провінційного”
масштабу університетів, що надають слухачам знання з архівістики та
рекордс-менеджменту. Ідеться про різнорівневу освіту: від середньої
професійної до докторської програми. Загалом масштабності підготовки архівістів у В’єтнамі можна навіть позаздрити, адже у цій країні,
за підрахунками дослідників, за випусковою освітньою програмою
“Архіви й керування документацією” вищу архівну освіту впродовж
майже півстолітнього відрізку часу здобули понад 4 тис. осіб (бакалаврів, маґістрів). Причому у в’єтнамських університетах навчаються студенти з Лаосу, Камбоджі, Банґладеш, інших країн Азії56, що дозволяє
нам зауважити про В’єтнам як про “реґіональний архівний габ”.
Отже, впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст. особливим
напрямом розвитку фахової освіти за кордоном був архівний менеджмент, орієнтований на модель керування документаційними процесами
з традиційним “життєвим циклом документа”, описану Т. Р. Шелленберґом. Із кінця 1990-х років, завдяки старанням Д. Бермана, Т. Кука,
С. Мак-Кеміш, Ф. Апверда та інших архівістів, було запропоновано
іншу парадигму архівів, уже з урахуванням такого явища, як електронний документ і нової реальності його побутування в е-середовищі, що
по суті вийшла за межі дискретних етапів “життя документа” та обмеженого архівного нагляду за статичними чи неактивними документами. “Кустодійна парадигма, патримоніальний історизм, виплекані
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традиціями французького Національного архіву та Школою хартій”57
відходять у минуле.
Нова парадигма – “посткустодійна” – змінила статус, роль, місію
архіву й архівіста, який зобов’язаний опікуватися документами від моменту їх створення і під час усіх можливих із ними практик обігу та користування в е-середовищі. Активні й неактивні електронні документи,
а також імейли, смс, твіти, оцифровані чи скановані копії традиційного
документа, голосові трафіки, карти локації в реальному часі, селфі-фотобани, інші повідомлення поширюються специфічними інформаційними каналами, нагромаджуються у “хмарах”, “пам’яті” мобільних телефонів, на USB-накопичувачах і серверах, у стрічках соціальних мереж,
при спілкуванні в реальному часі, у мережевих виданнях, скрізь, де й у
чому залишається “слід” людської діяльності. Їх постійний рух у просторі та часі, інші супровідні транзакції стають особливою властивістю
документа в “посткустодійну” епоху. Електронні архівні документи
завжди відкриті й динамічні, доступні для різних платформ користування, що породжує великі ризики для функціонування моделей їх збереження. На думку фахівців, характер і наслідки цих ризиків мають
сьогодні вирішальне значення для перспектив архівів і продовжують
бути вихідним моментом відповідальності архівіста в нових умовах реалізації ним фахових функцій58.
Поширення нової парадигми архівів потребує перегляду не тільки
статусу архіву як соціокомунікаційного явища, але й значення архівіста
в суспільстві. І якщо донедавна архівний менеджмент сприймався
однією з найвдаліших відповідей на виклик часу та цілком узгоджувався з моделлю керування архівами й документаційними процесами
(у прив’язці до “життя документа”) Т. Р. Шелленберґа, то наразі ми
є свідками пошуку нових моделей, які сприяли б роботі архівістів з
е-документами в електронному середовищі, що вимагає від архівної
освіти іншого змісту компетентностей фахівця, урахування модернізації умов функціонування архіву, архівної системи, галузі. У ХХІ ст.
архівісти гостро відчули уразливість і неготовність відповідати новим
умовам, реаліям існування ретроспективної інформації та необхідності
її акумулювання, збереження й користування нею. Розв’язати нинішні проблеми надскладно, ураховуючи масштаби інформаційної інфраструктури соціуму загалом та архіву зокрема, але спробувати не просто
варто – необхідно! Тож зважання на нагальність формальної реорганізації і зміни умов архівної діяльності, менеджменту архівної справи
стає очевидним. Є сенс говорити про пошук нової моделі архівного
менеджменту, аби відповідати вимогам часу й обставинам побутування
модерного суспільства.
Криза, яка проявилася в архівній освіті на рубежі століть, хочеться
думати, детермінує достатню кількість яскравих, оригінальних проек-
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тів, праць, аби звістити про вдалі пошуки моделі збалансування традицій, інновацій, і зрештою ми отримаємо відповідь на питання59, скільки
та якого менеджменту потрібно архівам.
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