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Джерельна база історії України в силу багатьох історичних та 

геополітичних обставин складається з двох великих частин: джерел, які 

зберігаються в самій Україні, та вивезених свого часу з її території або 

створених за кордоном українською еміграцією та діаспорою. Через 

обмеженість першої складової, спричиненої втратами, нищеннями, 

вивезеннями насамперед архівних документів, пам'яток старовини та 

мистецтва, друга набуває надзвичайного значення. Враховуючи це, 

представники спочатку українських емігрантів, потім діаспорян дбали про 

збереження на чужині таких вагомих свідчень історії нашого народу,

створювали и підтримували задля цього спеціальні інституції та заклади.

Відновлення Україною своєї державної незалежності 1991 р. призвело до 

започаткування процесу повернення зарубіжних зібрань на батьківщину. 

Історія, зміст, аналіз та значення цього процесу в архівній сфері за майже 25 

років стало предметом дослідження М. Кулініч, що виноситься сьогодні на 

захист. Пошукувачка навіть у формулюванні назви своєї роботи не 

обмежується лише окресленням й описом самого процесу. Вона влучно 

ставить також питання типології тієї частини архівної україніки, яка 

надійшла з-за кордону впродовж цих років.

Отже, маємо серйозну заявку на аналітичне та комплексне дослідження 

процесу формування й джерельно-інформаційної складової повернутих в 

Україну цілісних зібрань, колекцій і окремих документів, якого вочевидь
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бракувало серед численних праць, присвячених архівній україніці. Варто 

визнати справедливість тези пошукувачки про те, що в “сучасній 

історіографії відсутні дослідження комплексного характеру, присвячені 

аналізу документів української україніки, що надійшли на зберігання в 

архівні установи України наприкінці XX — на початку XXI ст.” (С. ЗО). 

Визначеній меті — “здійснення комплексного аналізу процесу передачі 

документів архівної україніки до архівів України та його державного 

забезпечення, визначення сучасних місць зберігання переданих зібрань, їх 

складу і типології, а також з'ясування джерельно-інформаційного потенціалу 

архівної україніки та напрямів його наукового використання” (С. 7) — 

підпорядкована вся структура дисертаційного дослідження. Вона виглядає 

логічною, продуманою, надає змогу повністю розкрити всі аспекти заявленої 

теми. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури, 6 додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 371 с., з них 207 с. основного тексту, а також додатки на 164 с.

У вступі (с. 5-10) стисло викладені передбачені вимогами МОН 

обов’язкові компоненти щодо обґрунтування актуальності теми, стану її 

наукової розробки, зв’язку з науковими програмами, планами, темами; 

сформульовані мета і завдання дослідження, його предмет, об’єкт, методи, 

наукова новизна та практичний результат, хронологічні, географічні межі 

тощо. Привертає увагу добре розроблений методологічний аспект дисертації: 

пошукувачка показала, як саме в досліджені використаний той або інший 

науковий метод (с. 8-9).

Проблема понятійно-термінологічного апарату дослідження та перелік 

методів, застосованих для досягнення цієї мети, викладені у першому розділі, 

що названий „Історіографія, джерельна база та методика дослідження” (с. 11- 

60). Варто визнати ґрунтовний розгляд першої проблеми, що лишається в 

сучасній історіографії досить конверсійною. Тому чітке окреслення авторкою 

наукових термінів і дефініцій, ужитих нею в роботі, справляє позитивне
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з
враження. У той же час викликає питання доцільності поєднання в 

рамках другого підрозділу таких різносюжетних речей, як аналіз джерельної 

бази та понятійно-термінологічного апарату, методики дослідження. Навряд 

чи це випливає з логіки побудови праці чи викладення матеріалу. Маючи 

повне право на таку композицію роботи, авторка мала б додатково 

обґрунтувати її.

Проблеми джерельної бази дослідження потребують окремої уваги. 

Адже вона, на мій погляд, складається як з тих архівних фондів та колекцій, 

що є складовою зарубіжної україніки і були передані в Україну в результаті 

реституції, повернення або як дарунок, та з тих документів, що створювалися 

навколо повернення, починаючи від міждержавних угод, законодавчо- 

нормативних актів, діловодних джерел, створених відповідними державними 

інституціями. Авторка поділяє всі використані джерела на архівні та 

опубліковані. Перша група, на її думку, “складається з двох великих 

документальних комплексів — документів офіційного та особового 

походження, які зберігаються в центральних і обласних державних архівах, 

архівах інституцій НАН України та університетських архівах-бібліотеках” 

(С. 43). У якості опублікованих джерел дисертантка розглядає:

“ 1) законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють збирання, 

зберігання, вивчення та повернення архівної україніки; 2) державні та 

галузеві програми, а також методичні рекомендації, розроблені 

Укрдержархівом та установами ПАН України; 3) державні програми та звіти 

про діяльність НК та ДСК; 4) довідники, переліки, путівники архівної 

україніки; 5) архівні електронні ресурси” (Там само).

Така схема класифікації джерел, утім, викликає певні зауваження. 

Далеко не все, що зберігається в архівах, є неопу б лікованим. З іншого боку, 

не все, що вважається авторкою опублікованими джерелами, насправді було 

оприлюднене. Наприклад, листування і весь архів Національної комісії з 

питань повернення в Україну культурних цінностей (згодом Державної



служби з контролю за переміщенням культурних цінностей), що нині 

перебуває у ЦДАЗУ, за такою схемою треба скоріше вважати опублікованим 

джерелом, хоча насправді опублікованою є лише частина документації. На 

мій погляд, варто було б замість такої доволі механічної класифікації вжити 

більш гнучку і розширену схему, яка була б ближчою до існуючої джерельної 

бази.

У другому розділі, присвяченому державній політиці України щодо 

повернення архівної україніки (С. 61— 118), дисертантка зосередила увагу на 

формуванні науково-методичної основи виявлення, обліку та описування 

архівної україніки, створенні і діяльності вже згаданої Національної комісії з 

питань повернення в Україну культурних цінностей (з 2000 — Державної 

служби з контролю за переміщенням культурних цінностей), виникненні та 

комплектуванні Центрального державного архіву зарубіжної україніки. М. 

Кулініч розкрила процес створення відповідної законодавчої бази, що 

складают міжнародні та міждержавні угоди, Закони України “Про 

Національний архівний фонд та архівні установи”, “Про вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей” та ін. Опрацювання відповідних 

довготермінових програм взяли на себе, окрім державних установ, інституції 

НАН України. На жаль, жодна з цих програм не здобула повноцінного 

визнання на державному рівні, і досі залишаючися суто науковими 

проектами. Стислий нарис діяльності державного органу з реституції 

культурних цінностей розкритий через державні програми, підготовлені ним 

(“Повернуті імена” 1996, “Культурні цінності України” 1999). Проте авторка 

не наважилася зробити суто науковий висновок, що впродовж 1999—2011 

років його функції звужувалися, переорієнтовувалися на боротьбу з 

контрабандою культурними цінностями, а 2011 р. такий орган взагалі був 

ліквідований. Отже, маємо на сьогодні ситуацію, коли спеціально 

поверненням і передаванням культурних цінностей у державі фактично ніхто 

не займається. Як подію, що мала “надзвичайно важливе значення для
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розвитку архівної справи в Україні, поглиблення взаємодії із закордонним 

українством та збагачення Національного архівного фонду документами, що 

належать до культурної спадщини української нації та перебувають за 

кордоном”, згадано створення за розпорядженням Кабінету Міністрів 

України № 279-р від 12.05.2007 Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки (С. 102). Можна погодитися з тим, що з виникненням такого 

спеціалізованого архіву було створено основне сховище документів архівної 

україніки. Проте в силу об'єктивних причин таке урядове рішення було 

схвалено із значним історичним запізненням, коли пік передавання 

відповідних фондів та колекцій уже позаду, а сучасні умови роботи з
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•  •українською діаспорою не дуже сприяють пожвавленню цього процесу. 

Дисертантка доходить висновку щодо багатовекторності державних ініціатив 

у сфері архівної україніки. Сформульовані такі напрями: “розробка та 

створення законодавчої бази для забезпечення процесу повернення архівної 

україніки; формування спеціальних державних органів, які мали

організовувати та координувати процес повернення архівної україніки; 

діяльність державних наукових інституцій та архівних установ, а також 

Укрдержархіву в сфері реституції та повернення архівної україніки; 

налагодження міжнародного співробітництва України з різними країнами 

світу з приводу повернення архівної україніки” (С. 115). Не зайвим був би до 

цього додати й науковий висновок щодо загальної ефективності державної 

політики у сфері повернення і передавання архівної україніки.

Огляд колекцій і фондів архівної україніки, що нині перебувають в 

Україні і розкидані по різним державним архівним, науковим і науково- 

освітнім інституціям, бібліотекам і музеям, складають основу третього, 

останнього і найбільшого за обсягом розділу дисертації (С. 119— 191). У 

ньому докладно розкриті склад і зміст отриманих упродовж 1991—2014 років 

фондів і колекцій архівної україніки, що нині перебуває практично в усіх 

центральних державних архівах, держархівах переважно західних областей



(загалом відбито 161 надходження архівних документів з-за кордону). 

Без перебільшення, найкращі сторінки праці пов'язані з розкриттям 

джерельно-інформаційного потенціалу переданих в Україну архівних фондів 

та колекцій та напрямам їх використання (С. 167— 191).

Висновки дисертаційного дослідження (С. 192-207) є обґрунтованими і 

логічно випливають з усього тексту роботи. У них підсумовуються основні 

результати здійсненого М. Кулініч дослідження. Висновки мають 

безсумнівну наукову новизну та достатньо повно представлені в одноосібних 

публікаціях авторки. Велику роль у дисертації відіграють додатки, в яких 

представлені основні надходження архівної україніки в кількісному, 

географічному, ілюстративному вимірах (С. 250—371).

Розісланий зацікавленим інституціям та особам автореферат відповідає 

змістові дисертації, їх висновки й основні положення є ідентичними.

Високо оцінюючи науковий доробок М. Кулініч, викладений у 

дисертаційному дослідженні, повинен висловити також певні зауваження до
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п тексту, представленого на захист.

Повертаючись до проблеми класифікації джерел і, власне, документів
• • •  •  •архівної україніки, варто підкреслити, що дисертантка використовує 

класифікаційну схему, побудовану на зовнішніх ознаках (писемні, 

зображувальні, звукові, конвенціональні; документальні, оповідні, 

періодична преса, джерела особового походження тощо, див. С. 34— 35). При 

всій доцільності такої класифікації, на мій погляд, авторка поза увагою 

лишає основну змістову ознаку україніки. За нею такі джерела поділяються 

на дві основні складові. Це джерела українського походження, вивезені в 

силу різних обставин за межі України, й джерела іноземної провенієнції, в 

яких ідеться про У країну та події української історії. Пошукувачка згадує про 

такі засади класифікації україніки, як і про останню за часом, “синтетичну 

типологію” україніки, але про це йдеться лише наприкінці роботи (С. 136— 

139), тоді як, на мою думку, її слід було покласти в основу дослідження.
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На жаль, наведений дисертанткою перелік повернутих/переданих 

архівних колекцій та документів не є вичерпним. Так, серед надходжень 

ЦДІАК не згадана передана 1994 р. Національним архівом Канади колекція 

мікрофільмів документів консульства Російської імперії в Канаді (т. зв. 

“колекція Li-Ra-Ma”). Не врахована також колекція колійних матеріалів 

митця М. Парашука, що розкриває його творчість в Болгарії (нині 

зберігається в Держархіві Тернопільської області).

Очевидно, не до кінця продуманою виявилася структура додатків до 

дисертації. Основний зміст додатків А (Архівні матеріали, 

повернуті/передані в Україну за сприяння Національної комісії з питань 

повернення в Україну культурних цінностей (1993— 1999”) та Б (“Архівні 

матеріали, повернуті/передані в Україну за сприяння Державної служби 

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон, 

2000—2011”), побудованих за хронологічно-інституційним принципом, 

практично повністю дублюється в додатку В (“Архівні документи і 

матеріали, повернуті/передані в Україну в 1993—2014 рр.”).

У дисертаційному дослідженні містяться окремі фактичні помилки. 

Зокрема, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського НАНУ на с. 121 названий в числі “головних осередків 

зберігання архівної україніки”, тоді як насправді маємо лише архівно- 

книжкове зібрання П. Харидчака, отримане від діаспори (що відбито у 

додатку Б, С. 267). На с. 126 стверджується, що до ЦДІАК передано 

“особисті щоденники Павла Скоропадського, листування і спогади”, тоді як 

насправді щоденники гетьмана за 1919— 1945 роки, на жаль, досі не в Україні 

і подальша доля їх на сьогодні невідома.

Наявні окремі друкарські помилки, описки, зокрема, на С. 12 (прим. 1 — 

государственного архива), 16 (Пол Магоксе — насправді відомий історик 

Пол Магочі), 54 (фашистська Німеччина замість нацистська), С. 87 і далі
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(відмінювання прізвища С. Сірополка), С. 91, 225 (В. Акуленок замість В. 

Акуленко), С. 115 та ін.

Разом з тим висловлені зауваження, поза сумнівом, не можуть суттєво 

вплинути на загальний високий рівень оцінки здійсненого пошукувачкою 

дослідження. Зміст дисертації свідчать, що поставлена мета дослідження 

досягнута, а сформульовані завдання -  виконані. Положення й висновки 

роботи базуються на повноцінній джерельній базі, практично вперше 

введеної до наукового обігу, є науково виваженими й аргументованими.

Представлена на захист дисертація М. Кулініч “Архівна україніка: 

історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991— 

2014)” є самостійним фаховою працею, яка засвідчує здатність пошукувачки 

проводити наукове дослідження, орієнтуватися в існуючій літературі та 

дотримання інших вимог, сформульованих МОН України і затверджених 

відповідними урядовими актами, іншим вимогам до дисертацій, висунутих на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Воно заслуговує на позитивну 

оцінку, а дисертантка -  на присвоєння наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, джерелознавство 

та спеціальні історичні дисципліни.

Офіційний опонент 
доктор історичних на 
директор
Інституту української 
ім. М. С. Грушевськог

релознавства
Г. В. Папакін

вхід-чо 7 -
■ /и -Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка



ВІДГУК

офіційного опонента

Берковського Владислава Георгійовича 

на дисертацію Кулініч Марії Юріївни 

«Архівна україніка: історія повернення, типологія, 

джерельно-інформаційне значення (1991 -2014 рр.)», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, джерелознавство 

та спеціальні історичні дисципліни

Протягом століть українські терени перебували у межах та складі 

інших держав, в агресивному політико-культурному середовищі, що 

негативно відобразилося на ступені збереженості національної архівної 

спадщини. Зокрема лише політичні події XX ст. призвели до того, що поза 

межами України опинилося близько 40% соціально-, політично- та історично 

значущих архівних документів. Поряд з цим, поза межами України також 

знаходиться колосальний масив документальної інформації не лише про 

історію українців поза Вітчизною, але й їх вплив на розвиток та історію 

інших держав, боротьбу за отримання Україною незалежності.

Беззаперечно становлячи інтегральну частину світової історико- 

культурної спадщини української нації, архівні колекції зібрані та утворені 

українською діаспорою в основній своїй частині і до сьогодення знаходяться 

поза дослідницькою сферою. Причиною цього є не лише відсутність 

системного розуміння, що архівна україніка це, в першу чергу, стратегічний 

інформаційний ресурс незалежної України, а не зібрання історичних даних, 

але й утруднення комплектування архівів документами архівної україніки, 

колосальні проблеми з забезпеченням збереженості документів, врешті з 

удоступненням, оприлюдненням та використанням архівної інформації. І в

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шаачвнка
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цьому контексті не можна не вітати появу дисертаційного 

дослідження Кулініч Марію Юріївни, присвяченого складній та комплексній 

архівознавчій темі -  історії повернення та типології документальних 

комплексів архівної україніки.

За зовнішніми ознаками, аналізована дисертація побудована за 

класичною схемою підготовки дисертаційних досліджень: вступ -  три розділ 

-  висновки -  список використаних джерел -  додатки.

Оцінюючи проведене М. Ю. Кулініч дослідження, перш за все, маємо 

вказати як на вдале обрання надзвичайно актуальної теми, так і на правильну 

постановку мети та завдання дослідницької роботи. Значним позитивом, у 

порівнянні з іншими дотичними науковими працями з теми повернення 

архівної україніки є те, що розкриваючи мету свого дослідження дослідниця 

чітко сформулювала ті завдання виконання яких дозволило створити 

докладну проблемну структуру дисертації.

Вище зазначені позитивні риси знайшли своє відображення й у 

дотриманні кваліфікаційних вимог щодо підготовки вступної частини 

дисертації. Зокрема, авторка чітко й логічно визначила актуальність теми 

дослідження, мету та завдання, правильно сформулювала об’єкт та предмет 

дослідження, розкрила методологічні підходи, лаконічно вказала на наукову 

новизну та практичне значення досягнутих результатів.

Стан розробленості напрямку та теми дисертаційного дослідження 

М. Ю. Кулініч не міг не зумовити потреби виокремлення в окремий підрозділ 

питання теоретико-методологічної основи роботи.

Сильною стороною історіографічного аналізу аналізованої роботи слід 

вважати ґрунтований та системний аналіз досягнень попередників. І 

виходячи з нього, Марія Юріївна, робить цілком справедливий висновок, що 

«у сучасній історіографії відсутні дослідження комплексного характеру, 

присвячені аналізу документів архівної україніки, що надійшли на зберігання 

в архівні установи України наприкінці XX -  на початку XXI ст.» (с.ЗО). 

Більш того, представлені дисертанткою висновки, дозволяють сформувати
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окремі проблемні поля для майбутніх досліджень у сфері формування 

та використання Національного архівного фонду.

Позитивне враження складає використання автором широкої 

джерельної бази. При цьому дисертанткою повністю та цілком скрупульозно 

було досліджено фонди провідної спеціалізованої архівної установи -  

Центрального державного архіву зарубіжної україніки. В контексті 

проведених евристичних пошуків М.Ю.Кулініч цілком справедливо звертає 

увагу на специфіку та видову неоднорідність переданих до України архівних 

фондів. Більш того, своєю дисертацією Марія Юріївна підкреслює 

важливість проблеми перегляду існуючих вимог до експертизи цінності 

документів, вказуючи на необхідність застосування різнопланового та 

комбінованого підходу до приймання на державне зберігання документів 

архівної україніки.

Цілком логічним та характерним для дослідження проблем пов’язаних 

з державною політикою у архівній сфері є виділення в окремий розділ 

питання особливостей повернення архівної україніки через законодавчу та 

наукову призму. При цьому не можна не відзначити послідовного та 

прискіпливого розгляду дисертанткою основних позицій в чинному 

законодавстві щодо повернення архівної україніки, визначення основних 

«больових» точок в сучасному архівному нормотворенні.

В контексті аналізу державної політики щодо повернення архівної 

україніки цілком справедливим є акцентування уваги М.Ю.Кулініч на 

питанні аналізу заходів органів державної влади з поповнення НАФ 

документами архівної україніки. Особливо прикметною є вдала спроба 

аналізу діяльності двох основних установ безпосередньо задіяних у роботі з 

зарубіжною українікою -  Державної служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон та Центрального державного 

архіву зарубіжної україніки.



4

Характерною особливістю дисертаційної роботи М.Ю.Кулініч є 

введення до наукового обігу значної кількості унікальної архівної інформації, 

в першу чергу статистичного узагальнюючого характеру.

Загалом представлений у другому розділі дослідницький матеріал 

цілком відповідає поставленим у дисертації завданням і чітко й детально 

розкриває питання виникнення, правового регулювання та діяльності двох 

основних спеціалізованих установ із повернення та зберігання документів 

архівної україніки.

Аналізуючи третій розділ дисертаційного дослідження М.Ю.Кулініч 

маємо відзначити, що у ньому звернуто увагу на доволі складну і майже не 

представлену у вітчизняній історіографії проблему комплектування 

державних архівних установ. Зокрема звернуто увагу на питання обліку та 

локалізації надходжень архівної україніки в Україну, а також порушення 

чинного законодавства при цьому. Фактично більша частина надходжень 

документів з-за кордону відбулася з порушенням Закону «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей» і, як результат, практично 

неможливо провести докладний облік реальних надходжень. Крім того Марія 

Юріївна цілком справедливо звернула увагу на розпорошеність архівних 

фондів між різними установами після повернення до України, порушення 

принципу неподільності фондів та колекцій.

Позитивне враження справляє обраний дисертанткою підхід до аналізу 

типології та складу джерельних комплексів архівної україніки. В першу 

чергу цілком виправданим є висновок М.Ю.Кулініч про комбінований 

характер досліджуваних джерельних комплексів, багатовимірність та широку 

перспективність фондів архівної україніки.

Окремо маємо вказати на важливість розгляду у дисертації питання 

джерельно-інформаційного потенціалу документальних колекцій архівної 

україніки та аналізу можливих шляхів їх використання.

Підсумовуючи маємо відзначити, що у загальних висновках 

дисертанткою, стисло сформульовано основні результати дослідження. При
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цьому кожний висновок, як наприкінці розділу, так і загальний є 

обгрунтованим та корелюється з метою та дослідницькими завданнями 

дисертаційного дослідження. Крім того певним наочним підсумком 

дослідницької роботи М.Ю.Кулініч є додатки, які відображають пошукову 

роботу дисертантки, вміння застосувати евристичні підходи щодо пошуку 

джерел інформації. В першу чергу це, доволі докладний перелік архівних 

документів переданих/повернутих в Україну за посередництва Нацкомісії та 

Держслужби у 1993-2011 роках (додаток А та Б). Актуальність та важливість 

даних переліків визначається не лише вказівкою місця надходження -  місця 

зберігання документів, але й супутньої інформації: юридичних підстав 

приймання-передавання, інформації про особу дарувальника та про 

початковий склад колекції. Саме на основі останньої інформації є можливим 

провести аналіз структури науково-технічного опрацювання, схеми 

проведення попередньої та остаточної експертизи цінності тоїцо.

Поряд з безсумнівною новизною та актуальністю дослідження 

М.Ю.Кулініч, вважаємо за необхідне звернути увагу на окремі дискусійні 

питання, які, на нашу думку, потребували б окремої уваги дослідниці. Так, 

доволі дискусійним виглядає:

1) визначення терміну «передані колекції архівної україніки» (с.53), 

адже під дію даного означення також потрапляють документи створені 

офіційними представництвами українських державних органів закордоном, 

напр. дипломатичних місій, щодо яких мав би, напевно, застосовуватися 

термін «повернуті»;

2) виглядає визначення переміщення т.зв. «Празького архіву», як 

незаконне (с.64), оскільки з точки зору тодішньої політичної та законодавчої 

ситуації дані архівні документи переміщалися, як такі, що були створені 

українським народом (без погляду на його політичний окрас і без 

характеристики реальної мети такого повернення);

3) використання авторкою терміну «державна політика в архівній 

галузі», оскільки донині існує розбіжність між базовим законодавчим актом
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держави -  Конституцією України та нижчим за рівнем 

правостановлення Законом України «Про національний архівний фонд та 

архівні установи», а отже навіть в правовому полі відсутнім є системне 

розуміння не лише того, чим є «державна політика у архівній сфері», але й 

які завдання стоять перед державою щодо розвитку архівної сфери;

4) окреслення характерних рис державних та галузевих програм, 

проектів програм (с.52). Так, формалізованість статусу «державна програма», 

на нашу думку, розуміє під собою відсутність спрямованого державного 

фінансування і, як результат, впровадження програми винятково за 

позабюджетні ресурси галузі. Саме це й було визначальною рисою 

впровадження усіх програм розроблених архівною галуззю у 1990-х -  на 

початку 2000-х рр.

Принагідно зазначимо, що наявність даних дискусійних питань лише 

підкреслює важливість та актуальність теми дослідження М.Ю.Кулініч та 

зробленого нею внеску у дослідження проблеми архівної україніки.

Окрім вище зазначеного також слід висловити деякі критичні 

зауваження щодо підготовленої дисертації. Зокрема:

1) при аналізі нормативно-правових актів, які справили визначальну 

роль у формуванні державної політики в сфері повернення архівної 

україніки М.Ю.Кулініч не було враховано державних програм, на кшталт, 

«Українська діаспора на період до 2000 року» (с.45-46). А саме в цій 

програмі у п. 7 розділу «Духовно-культурний взаємообмін» перед тодішніми 

Головним архівним управлінням України, Національною комісією з питань 

повернення в Україну культурних цінностей та Міністерством у справах 

національностей та міграції було поставлено завдання протягом 1996 - 

1997 рр. подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення 

архіву української діаспори;

2) не можна погодитися з твердженням М.Ю.Кулініч щодо того, що 

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» створив механізм поповнення НАФ документами зарубіжної



7

архівної україніки (с.73), оскільки даний Закон лише визначає, які з 

культурних цінностей потрапляють під визначення «повернення», натомість 

абсолютно відсутньою є розробка самого механізму повернення, а в тому 

числі й його імперативної частини. Крім того даний Закон не вирішував й ще 

одного важливого питання, а саме стягнення мита за перевезення культурних 

цінностей через державний кордон, що примушувало фондоутворювачів та 

архівістів шукати різного роду шляхи для обминання цієї перешкоди.

3) описуючи діяльність ЦДАЗУ Дисертантка базувалася переважно на 

інформації оприлюдненій на веб-сторінці архіву, що до певної міри 

обмежило можливості до системного аналізу діяльності установи. На нашу 

думку, вартувало б більше приділити уваги дослідженню та опрацюванню 

планово-звітної документації архіву, зокрема звітних форм №209 та 101.

Тим не менше висловлені вище зауваження та побажання не 

применшують цінності та позитивної оцінки дисертаційного дослідження, 

основні положення якого пройшли належну апробацію на 4 міжнародних, 1 

всеукраїнській та 1 закордонній наукових конференціях; були висвітлені у 10 

наукових публікаціях.

Насамкінець маємо констатувати, що дисертація М.Ю.Кулініч за усіма 

ознаками відповідає вимогам п.9, 11-14 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 

№ 567) і є повноцінним науковим дослідженням, характерними рисами якого 

є вивіреність та зваженість оцінок, високий професіоналізм.

Отже, рецензована дисертація є самостійним, завершеним, 

оригінальним науковим дослідженням, яке присвячене актуальній науковій 

проблемі та заповнює одну із прогалин в дослідженні історії формування та 

повернення архівної україніки.

Вважаємо, що дисертація Марії Юріївни Кулініч «Архівна україніка: 

історія повернення, типологія, джерельно-інформаційне значення (1991 - 

2014 рр.)» написана на високому теоретичному і методологічному рівні та



відповідає вимогам стосовно дисертаційних досліджень, а сама автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.06 -  історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни.

Офіційний опонент:

Кандидат історичних наук, 

директор Центрального державног 

кінофотофоноархіву України 

ім. Г.С.Пшеничного

імені Тараса Шевченка

овськии


