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І. Зарубіжний досвід керування електронними документами та їх 

архівного зберігання:  

інформаційно-аналітичний огляд 
 

В умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

та впровадження і використання в управлінні організаціями систем 

електронного документообігу зростає кількість документів, створених в 

електронній формі. Проблеми, пов’язані зі створенням електронних 

документів, передаванням їх до архівів, організацією довготривалого 

зберігання в останні роки були одними із ключових та найбільш складних 

проблем як для організацій та установ, що накопичують електронні 

документи, так і для державних архівів в усьому світі. Архіви зарубіжних 

країнах мають великий досвід забезпечення збереженості електронних 

документах, а також розвинену інфраструктуру для використання сучасних 

інформаційних технологій і реалізують проєкти тривалого зберігання 

електронних документів. 

Метою огляду є дослідження досвіду керування електронними 

документами та їх архівного зберігання в зарубіжних країнах.  

Мета зумовлює такі завдання: 

– виявити і проаналізувати нормативні та методичні документи з 

питань керування електронними документами та їх архівного зберігання в 

зарубіжних країнах; 

– проаналізувати основні технологічні процеси архівного зберігання 

електронних документів (передавання електронних документів від їх 

утворювачів до державних архівів; опрацювання в державному архіві; 

забезпечення довготривалого зберігання та використання електронних 

документів); 

– визначити особливості організації електронних архівів в зарубіжних 

країнах. 

В огляді розглянуто досвід архівного зберігання електронних 

документів у чотирьох європейських країнах: Німеччині, Польщі, Словенії, 

Швейцарії. Зокрема, проаналізовано діяльність Електронного проміжного 

архіву в Німеччині, Архіву електронних документів (Польща), Словенського 

електронного архіву, Федерального архіву Швейцарії. Дані країни мають 

значний досвід організації електронних архівів, розроблення і впровадження 

стратегічних засад, технологічних рішень щодо електронного архівування, 

який може бути корисним для вітчизняних архівів. 
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Німеччина 

 

В сучасній Німеччині стрімко зростає кількість електронних 

документів, що призводить до накопичення величезної кількості даних на 

серверах і в системах управління документами федеральних організацій, які 

активно не використовуються. 

Одним із ключових механізмів вирішення цієї проблеми є затверджена 

24 вересня 2010 р. «Національна стратегія з питань електронного уряду»
1
 на 

підставі якої федеральний уряд, землі та муніципалітети Німеччини вперше 

разом погодили подальший розвиток електронного адміністрування через 

Інтернет. Стратегія визначає шість ключових цілей, на які мають бути 

спрямовані подальші проєкти, серед яких переважна націленість на користь 

для громадян, підприємств та сфери управління, підвищення ефективності 

адміністративної діяльності, прозорості даних і процесів, захист даних, а 

також посилення суспільної участі щодо удосконалення онлайн-послуг 

держави. 

На підтримку виконання Стратегії 25 червня 2013 р. був прийнятий 

«Закон про сприяння електронному урядуванню (Закон про 

електронний уряд)»
2
. 

Закон регулює публічно правові відносини у сфері державного 

управління федеральних органів, а також органів управління земель і 

місцевого самоврядування під час виконання ними положень федерального 

права. Відповідно до положень Закону, федеральні органи зобов’язані 

здійснювати діловодство в електронному вигляді, з використанням носіїв, що 

забезпечують збереження електронних документів протягом тривалого часу. 

У тому числі забезпечувати збереження електронних копій всіх документів, 

складених на паперових носіях. 

«Закон про електронний уряд» спрямований на відкриття загального 

доступу до обміну електронною документацією, скасування правових 

перешкод, на підвищення доступності та покращення електронних процедур 

тощо
3
. 

Згідно з вимогами федеральних організацій, документи, які вийшли з 

активного використання, повинні зберігатися в установах від п’яти до 

тридцяти років. Таким чином, федеральні організації повинні забезпечити 

надійне зберігання документів, які можна буде використовувати через 30 

років. У той же час, Федеральний архів (Bundesarchiv) неспроможний 

одночасно опрацьовувати таку кількість електронних документів і форматів 

після завершення строку їх зберігання. 

                                                           
1
 Nationale E-Government Strategie [Electronic resource]. URL: http://www.itplanungsrat. 

de/SharedDocs/Downloads/DE/Pressemitteilung/NEGS.pdf?__bl ob=publicationFile. 
2
 Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz – EGovG) [Electronic 

resource]. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/egovg/. 
3
 Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства: висновки для України [Електронний ресурс] : аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратег. 

дослідж. Київ, 2014. С. 34. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Gnatyuk-59546.pdf. 
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З цієї причини в Німеччині для федеральних організацій створюється 

Електронний проміжний архів. Позаофісне зберігання документів, які 

втратили оперативне значення, відсторонює адміністративні системи від 

питань керування електронними документами і сприяє більш ефективній 

роботі цієї системи
4
. 

З березня 2017 р. Федеральний закон про архіви («Закон про 

використання і захист федеральних архівних документів»)
5
 містить окрему 

статтю 8 під назвою «Проміжний архів і електронний проміжний архів»: 

1. Федеральний архів підтримує проміжний архів для неелектронних 

документів вищих федеральних органів влади і конституційних органів. 

Федеральний архів також підтримує електронний проміжний архів для 

електронних документів всіх установ федерального уряду. 

2. Федеральний архів зберігає федеральні документи проміжного 

архівного зберігання від імені федерального державного органу або 

наступника, які представляють їх права і функції. До тих пір, поки ці 

документи не будуть прийняті на постійне зберігання як державні архівні 

документи, відповідальність Федерального архіву обмежується необхідними 

технічними та організаційними заходами щодо збереження та забезпечення 

безпеки документів. Відповідно до пропозиції 2 абзацу 2 ст. 3 дозволяється 

проведення Федеральним архівом попередньої експертизи цінності 

проміжних архівних активів федерального уряду; Абзац 5 ст. 5 

застосовується з відповідними правками. 

3. Передавання електронних документів до електронного проміжного 

архіву повинно проводитись відповідно до обов’язкового стандарту, 

встановленого для федеральної адміністрації. Якщо для форми передавання і 

для формату даних відсутній обов’язковий стандарт для Федеральної 

адміністрації, то порядок передавання визначають за угодою з державним 

органом, який передає документи. 

Німецькі установи активно впроваджують в свою повсякденну 

діяльність технології електронних архівів, оскільки електронний архів має 

ряд переваг перед архівом, що зберігає документи з паперовою основою: 

• процес архівування проводиться за декілька секунд; 

• швидкий і ефективний пошук документів за допомогою оперативної 

пошукової системи; 

• мінімальні витрати на утримання архівних площ: електронний архів 

дозволяє позбутися від багатометрових стелажів з паперами на користь 

використання інформаційного сервера; 

• автоматичне пересилання документів від одного користувача до 

іншого за допомогою багаторівневих процесів; 

                                                           
4
 Суровцева Н. Г. Хранение электронных документов: зарубежный опыт [Электронный ресурс] // 

Вестник культуры и искусств. 2017. № 4 (52). С. 17–23. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/hranenie-elektronnyh-dokumentov-zarubezhnyy-opyt. 
5
 Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz, BArchG) 

[Electronic resource]. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/barchg_2017/ 
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• централізоване управління: зосередження важливих ділових 

документів в одному місці; 

• захист документів від впливу зовнішніх факторів (наприклад, повені 

або пожежі)
6
. 

Зазначимо, що Федеральний архів надає централізоване сховище для 

довготривалого захисту та зберігання електронних документів. 

Також в німецькому законодавство існує кілька важливих вимог щодо 

гарантування безпеки і раціонального використання електронних архівів: 

• документи повинні зберігатися в форматі, відповідно до промислових 

стандартів (наприклад, формат PDF); 

• несанкціонований доступ до документів повинен бути застережений 

завдяки застосуванню ефективного захисту доступу; 

• всі електронні документи, який пройшли процес архівування, повинні 

передаватися централізовано; 

• для того, щоб забезпечити надійність даних, що зберігаються в архіві 

та оптимізувати способи пошуку потрібних відомостей, необхідно складати 

номенклатурний перелік, в якому зазначається, які документи, де і коли були 

передані до архіву
7
. 

Відповідно до концепції створення спеціалізованого Електронного 

проміжного архіву під егідою Федерального архіву (Digitales Zwischenarchiv 

des Bundes, DZAB) передбачається розширення сфери інформаційних послуг 

федеральним відомствам. На основі збережених в проміжних архівах 

архівних документів федеральних відомств будуть створені галузеві банки 

електронних документів і електронні каталоги збережених цифрових 

документів. 

У разі необхідності, представники відповідних відомств, отримають 

можливість звертатися до електронних копій документів, які зберігаються в 

банку даних свого відомства, для ознайомлення з необхідними документами 

в режимі перегляду або завантаження. В свою чергу, програмні засоби 

електронного архіву, дозволять забезпечити атрибутивний і повнотекстовий 

пошук документів, що зберігаються. Зазначимо, що таким чином, буде 

забезпечено захист документів, які зберігаються та суворе розмежування 

прав доступу до електронного архіву
8
. 

Для організації взаємодії федеральних органів з Електронним 

проміжним архівом був підготовлений документ під назвою «Інформаційна 

брошура про підключення зацікавлених федеральних органів і судів до 

                                                           
6
 Архивное хранение электронных документов в Германии [Электронный ресурс]. URL: 

http://naar.ru/articles/hranenie_elektronnyih_dokumentov_v_germanii/. 
7
 Там же. 

8
 Отчет о НИР «Проведение научных исследований в области комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов» в рамках подготовки «Обзора международного опыта 

организации временного хранения документов (промежуточных хранилищ)» [Электронный 

ресурс]. М., 2013. С. 28. URL: 

http://www.vniidad.ru/Downloads/ocnti/ОТЧЕТ%20НИР%20по%20контракту%202013.doc. 

http://naar.ru/articles/hranenie_elektronnyih_dokumentov_v_germanii/
http://www.vniidad.ru/Downloads/ocnti/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9D%D0%98%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%202013.doc
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Електронного проміжного архіву Німеччини»
9
, який складається з наступних 

розділів: 

1. Вступ. 

2. Правові основи, інфраструктура і розподіл обов’язків. 

3. Запланований процес електронного проміжного архівування. 

4. Витрати для органів, що передають документи на зберігання. 

5. Реалізація підключення до DZAB. 

У документі роз’яснюється, що, згідно з прийнятим у 2013 році 

«Законом про електронний уряд» всі федеральні органи влади та суди 

зобов’язані використовувати електронні документи та забезпечити їх 

зберігання відповідно до встановлених вимог. Самостійно виконати ці 

вимоги в своїх інформаційних системах для більшості органів досить дорого 

і складно, тому вони можуть скористатися послугами Електронного 

проміжного архіву. 

Державні органи зберігають право власності та доступу до своїх 

документів, і, крім того, їм набагато простіше буде виконати встановлений 

законом обов’язок надавати Федеральному архіву свої документи, які 

вийшли з активного використання. Процедури проміжного архівного 

зберігання визнані відповідним законодавством щодо захисту персональних 

даних
10

. 

В основі DZAB покладено рішення SecDocs версії 3.0
11

, яке належить 

Федеральному агентству зайнятості, та надане і розроблене компанією Fujitsu 

Technology Solutions GmbH спеціально з урахуванням вимог німецьких 

стандартів. Система забезпечує довготривале зберігання документів з 

захистом від внесення змін і збереженням доказової сили. Дані зберігаються 

в двох високодоступних системах зберігання в Нюренберг. 

Ядро безпеки рішення SecDocs сертифіковане на відповідність 

стандарту Common Criteria EAL4 і національному Технічному керівництву 

TR 03125 «Збереження доказової сили документів, підписаних з 

використанням криптографічних методів, версії 1.2»
12

. 

Політика уряду Німеччини спрямована на зосередження інформаційних 

послуг федерального рівня в декількох великих федеральних інформаційних 

центрах. Один з таких центрів знаходиться в місті Нюрнберг і належить 

Федеральній службі праці (зайнятості). 

                                                           
9
 Informationsbroschüre über die Anbindung interessierter Bundesbehörden und -gerichte an das Digitale 

Zwischenarchiv des Bundes (DZAB). Version 1.2.4 [Electronic resource]. URL: 

http://docplayer.org/74043185-Informationsbroschuere-ueber-die-anbindung-interessierter-

bundesbehoerden-und-gerichte-an-das-digitale-zwischenarchiv-des-bundes-dzab-version-1-2.html. 
10

 Храмцовская Н. Германия: Электронный промежуточный архив DZAB, часть 2 [Электронный 

ресурс]. URL: https://rusrim.blogspot.com/2018/06/dzab-2.html. 
11

 SecDocs V3.0A Administration and Operation FUJITSU Software User Guide [Electronic resource]. 

June 2016. URL: http://manuals.ts.fujitsu.com/file/12818/SecDocs.pdf. 
12

 BSI TR-03125 Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente. Anlage TR-ESOR-F: 

Formate [Electronic resource]. URL: 

https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03125/index_htm.html. 

http://manuals.ts.fujitsu.com/file/12818/SecDocs.pdf
https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03125/index_htm.html
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Даний центр пропонує послуги довготривалого зберігання документів 

федеральних організацій, забезпечуючи їх безпечне зберігання. На його базі і 

був створений Електронний проміжний архів (DZАB). Однак, технологічне 

забезпечення процесів зберігання електронних документів здійснюється 

Інформаційним центром служби праці. Проте, оперативне управління DZАB 

(всіма архівними функціями) є перевагою Федерального архіву. Таким 

чином, забезпечується своєчасне і надійне зберігання електронних 

документів, яке неможливо було досягти при децентралізованому способі 

організації цієї роботи
13

. 

Система забезпечує надійний логічний поділ даних і метаданих, що 

належать різним клієнтам (фізичний поділ з огляду на складність процесів і з 

економічних причин не реалізується). 

Всі операції доступу, які виконуються адміністраторами, 

протоколюються. У будь-який момент відомство-власник може переконатися 

в автентичності та цілісності документів на підставі підтверджувальних 

документів у відповідності зі специфікацією RFC 4998 ERS
14

. 

Інфраструктура Електронного проміжного архіву складається з трьох 

функціональних блоків: 

• перший блок забезпечує приймання до архіву електронних 

документів і доступ до них; 

• другий блок забезпечує захист інформації документів і засобів 

шифрування документів, включаючи цифровий підпис; 

• третій блок забезпечує процеси зберігання електронних документів та 

відбір їх на постійне зберігання до Федерального архіву
15

. 

Сам технологічний процес функціонування DZАB схематично можна 

представити таким чином: електронні документи з систем управління 

електронними документами (ERDMS) з інформаційно-комунікаційних мереж 

міністерств і відомств надходять на зберігання до Електронного проміжного 

архіву. Федеральні організації створюють Пакет подання інформації (ZIP), 

включаючи основні дані в стислому файлі і метадані у файлі мовою XML. 

При цьому створюється так званий пакет архівної інформації в форматі XML 

(XAIP) відповідно до стандарту безпеки TR-ESOR. 

Такі інформаційні пакети являють собою контейнери, до якого входять 

як контент, так і метадані, необхідні для повного і надійного відновлення всіх 

відповідних ділових і адміністративних процесів протягом строку зберігання. 

Відповідно до специфікації TR-ESOR, для зберігання контенту необхідно 

використовувати тільки стандартизовані формати для тривалого зберігання. 

                                                           
13

 Ларин М. В. Организация работы с электронными документами в Федеральном архиве 

Германии» // Документ. Архив. Информационное общество : материалы 3-ей Междунар. науч.-

практ. конф. ИАИ РГГУ (Москва – Пушкино, 28–29 сент. 2017 года). С. 371-378. 
14

 Храмцовская Н. Германия: Электронный промежуточный архив DZAB, часть 2 [Электронный 

ресурс]. URL: https://rusrim.blogspot.com/2018/06/dzab-2.html. 
15

 Храмцовская Н. Германия: Электронный промежуточный архив DZAB, часть 1 [Электронный 

ресурс]. URL: http://rusrim.blogspot.com/2018/06/dzab-1.html. 
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На сьогодні в їх число входять формати (ASCII), PDF / A-1, ODF для 

текстових документів, TIFF, JPEG, PNG – для графічних образів
 16

. 

Після перевірок та легалізації пакет XAIP зберігається, і федеральна 

установа отримує його ідентифікацію. До складу пакета входять службові та 

спеціальні метадані, а також криптографічні відомості, що гарантують 

цілісність і автентичність відбитку цифрового підпису, позначки часу тощо. 

Пакет розміщує також документ в оригінальному форматі або в PDF/A
17

. 

Розробники DZАB вважають, що кількість метаданих не повинна 

перевищувати десяти позицій. Збільшення числа метаданих, на їхню думку, 

спричинить за собою ускладнення системи. Тому до складу метаданих 

пропонується включити відомості: про ідентифікацію користувача (ID), назва 

файлу, найменування справи, подання версії, крайні дати, строки зберігання 

інформації, опис, формат, ключові слова. Важливо відзначити, що до 

проведення процедури експертизи цінності електронного документу 

міністерство або відомство, яке передало документи до Електронного 

проміжного архіву, має право і можливість управляти своїми документами, а 

саме: здійснювати їх пошук, читати, змінювати або знищувати. 

У той же час DZАB зобов’язаний забезпечити зберігання, 

систематизацію, перевірку автентичності документів, а також можливість 

зворотної конвертації електронного документу з архівного пакета до системи 

ERDMS.  

Державні органи, що передають документи на зберігання, відповідають 

за виконання наступних завдань: 

• Організація інформаційного обміну з Центром компетенції з 

питань проміжного архівування Федерального архіву. Державний орган 

призначає відповідального за проміжне архівування співробітника, який 

контактує з цих питань як з Центром компетенції, так і зі структурними 

підрозділами організації. Даний співробітник відповідає за збір всієї 

необхідної інформації, що має відношення до проміжного архівного 

зберігання, забезпечуючи своєчасні обмін інформацією та прийняття 

остаточних рішень. 

• Підготовка даних. Орган, що передає документи, забезпечує 

перетворення контенту і метаданих у формати довготривалого зберігання 

(зараз це, відповідно, PDF A і XML) і їх спільну упаковку до інформаційного 

пакету. Крім того, можуть бути збережені файли в оригінальному форматі 

(наприклад, в форматах Microsoft Office) та додаткові метадані. Таким чином, 

за потреби можна повністю відновити оригінальні документи. 

• Адаптація системи керування документами, яку використовує 

державний орган. Орган, що передає документи, відповідає за проведення 

                                                           
16

 Храмцовская Н. Германия: Электронный промежуточный архив DZAB, часть 3 [Электронный 

ресурс]. URL: http://rusrim.blogspot.com/2018/06/dzab-3.html. 
17

 Суровцева Н. Г. Хранение электронных документов: зарубежный опыт [Электронный ресурс] // 

Вестник культуры и искусств. 2017. № 4 (52). С. 20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hranenie-

elektronnyh-dokumentov-zarubezhnyy-opyt. 
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доопрацювань своєї системи, необхідних для підтримки проміжного 

архівування (наприклад, створення інтерфейсу експорту-імпорту). 

• Організація первинної технічної підтримки своїх співробітників. 

• Оцінка необхідних ресурсів і оплата рахунків. Орган, що передає 

документи, зобов’язаний повідомляти DZAB про обсяги зберігання 

документів на майбутній фінансовий рік. Він також зобов’язаний перевіряти і 

сплачувати рахунки, які виставляє Федеральний архів. 

• Адаптація політики безпеки і захисту персональних даних. Орган, 

що передає документи, зобов’язаний адаптувати свої внутрішню політику 

таким чином, щоб зробити можливим використання DZAB
18

. 

Окрім цього, Центр компетенції в сфері проміжного архівування 

відповідає за виконання наступних завдань: 

• спеціальне і технічне консультування державного органу, що передає 

документи; 

• розробка інтерфейсів до Електронного проміжного архіву; 

• технічна підтримка другого рівня; 

• рішення адміністративних і координаційних завдань; 

• передача відібраних на постійне зберігання даних до електронного 

сховища (Digitale Magazin des Bundesarchivs) Федерального архіву (сюди 

входить реалізація функціональних можливостей, що підтримують 

експертизу цінності в Електронному проміжному архіві і організація процесу 

передавання до електронного сховища Федерального архіву; 

• Окремий компонент доступу, через який здійснюється доступ до 

даних, що архівовані DZАB, який включає спеціальні комп’ютерні модулі, 

що дозволяють ефективно забезпечити інформаційну безпеку масиву 

архівних документів
19

. 

Після проведення експертизи цінності, відібрані на постійне зберігання 

електронні документи передають з Електронного проміжного архіву до 

Федерального архіву для розміщення у цифровому архіві. 

В даний час функціонування Електронного проміжного архіву 

електронних документів відбувається в тестовому (експериментальному) 

режимі
20

. 

Основною наданою послугою DZAB є послуги багатоклієнтської ІТ-

системи зберігання Федерального агентства зайнятості (Bundesagentur für 

Arbeit), яке має відповідну інфраструктуру, багаторічний досвід і, відповідно, 

високий рівень забезпечення безпеки. Однак, основною точкою контакту для 

федеральних органів і судів залишається Федеральний архів, який, таким 

чином, продовжує і розширює перевірену досвідом практику роботи 

неелектронних проміжних архівів в умовах електронно-цифрового світу. 

Створення DZAB стало частиною програми «Об’єднана ІТ-інфраструктура 
                                                           
18

 Храмцовская Н. Германия: Электронный промежуточный архив DZAB, часть 3 [Электронный 

ресурс]. URL: http://rusrim.blogspot.com/2018/06/dzab-3.html. 
19

 Там же. 
20

 Храмцовская Н. Германия: Электронный промежуточный архив DZAB, часть 1 [Электронный 
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федерального уряду» (Gemeinsame IT des Bundes), і, таким чином, DZAB 

вносить важливий внесок в консолідацію ІТ на федеральному рівні. 

У багатьох випадках, проміжний архів забезпечує більш надійне 

зберігання документів, що вийшли з активного обігу, в своїх архівних 

сховищах, ніж це відбувається в архівах федеральних відомств, документи, 

до передачі можуть зберігатися в непристосованих для зберігання 

приміщеннях. 

Строк зберігання документів в проміжних архівах становить приблизно 

15–20 років. Після цього потрібно провести експертизу цінності документів, 

що зберігаються. Частина архівних документів проміжних архівів (близько 

15%) передається на більш тривалі строки зберігання до Федерального архіву 

у Кобленці. Відповідно до положень федерального закону про охорону 

даних, значна частина документів, які не мають історичного, наукового та 

культурного значення, після закінчення строку зберігання в проміжному 

архіві, знищується
21

. 

В опублікованому в травні 2017 р. звіті для Бундестагу про хід 

виконання програми «Електронний уряд 2020» зазначалося, що проєкт DZAB 

поки перебуває в пілотній фазі, в ньому беруть участь 4 партнера і ще 3 

заявили про бажання приєднатися до проєкту в майбутньому. Партнери 

проєкту частково займалися впровадженням, а деякі частково ще були на 

стадії проведення закупівель. 

За підсумками проведеного опитування більше половини (55,4%) 

респондентів збиралися використовувати послуги Електронного проміжного 

архіву Німеччини. 

Саме створення Електронного проміжного архіву допоможе полегшити 

громадянам доступ до ресурсів, даних та іншої інформації, що знаходиться у 

веденні державних органів. Невеликий досвід роботи DZAB свідчить про 

суттєві переваги від використання архіву: можливість задовольнити потреби 

в зберіганні електронних документів; розвантаженні власних ІТ-систем; 

захищеності та доступності даних; отримання нової особистої, фінансової, 

технічної та організаційної свободи; перспектива швидко і легко 

запропонувати свої документи Федеральному архіву. 

 

Польща 

 

Перші нормативно-правові акти, які створювали правову основу для 

інформатизації польського суспільства, були прийняті у 2001 р. – «Закон про 

електронний підпис»
22

 та «Закон про доступ до публічної інформації»
23

. 

                                                           
21

 Отчет о НИР «Проведение научных исследований в области комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов» в рамках подготовки «Обзора международного опыта 

организации временного хранения документов (промежуточных хранилищ)» [Электронный 

ресурс]. М., 2013. С. 28. URL: 

http://www.vniidad.ru/Downloads/ocnti/ОТЧЕТ%20НИР%20по%20контракту%202013.doc. 
22

 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1450 [Zasób 

elektroniczny]. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011301450. 

http://www.vniidad.ru/Downloads/ocnti/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9D%D0%98%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%202013.doc
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2005 р. набув чинності «Закон про інформатизацію діяльності суб’єктів, що 

виконують публічні завдання»
24

, у якому, зокрема, подано визначення 

електронного документа: «електронний документ – набір даних, що є 

окремою смисловою цілісністю, упорядкованих у визначеній внутрішній 

структурі та записаних на інформаційному носії даних». Дане визначення є 

базовим для польського законодавства, але воно не охоплює всі види 

електронних документів, і відноситься лише до електронних документів, що 

створюються та нагромаджуються у діяльності публічних установ. 

Розпорядження голови Ради Міністрів від 18 січня 2011 р. щодо правил 

організації діловодства та зберігання документів у відомчих архівах, містили 

положення щодо єдиних правил створення, обліку та зберігання документів у 

різних формах, у тому числі в електронній. Ці положення дозволили 

впровадити в публічних установах Польщі системи електронного 

документообігу (Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, EZD)
25

. 

Для архівної галузі важливе значення мали зміни у «Законі про 

Національний архівний фонд та архіви», внесені 2005 р. у зв’язку з 

прийняттям Закону про інформатизацію, згідно з якими електронні 

документи були віднесені до архівних матеріалів, що є складовою 

Національного архівного фонду
26

. Від 2006 р. електронні документи стали 

надходити на зберігання до державних архівів. Основними видами 

електронних документів, що надходять на архівне зберігання є документація, 

створена та нагромаджена в системах електронного документообігу та 

документація, що створена незалежно від цих систем. За даними 

анкетування, проведеного у травні 2015 р., станом на 2014 р. електронні 

документи зберігались у фондах 17 з 33 державних архівів Польщі, їх 

загальна кількість складала 19 717 документів
27

. Станом на 31 грудня 2018 р. 

в державних архівах Польщі зберігається 150 943 файлів електронних 

документів, загальний обсяг яких складає 18 358,89 гігабайт
28

. 

                                                                                                                                                                                           
23

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198 

[Zasób elektroniczny]. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011121198. 
24

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, Dz.U. 2014, poz. 1114, tj. z późn. zm. [Zasób elektroniczny]. URL: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050640565. 
25

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) [Zasób elektroniczny]. URL: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110140067. 
26

 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Zasób elektroniczny]. 

URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000553/U/D20190553Lj.pdf. 
27

 Staszewska H., Woźniak W. Dokumentacja elektroniczna w archiwach państwowych – wyniki ankiety 

przeprowadzonej w maju 2015 r. [Zasób elektroniczny] // Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 2015. Nr 6 (8). 

S. 154–156. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f19715f6-92ff-4256-

8b10-4a501d9722dd. 
28

 Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów 

państwowych w 2018 r. [Zasób elektroniczny]. Warszawa, 2019. S. 8. URL: 

https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2018_.pdf. 
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Приймання на зберігання електронних документів, створених в 

публічних установах, стало великим викликом як для державних архівів, так і 

для організацій та установ, що є джерелами комплектування архівів. Для 

врегулювання основних питань роботи з електронними документами та 

передавання їх на архівне зберігання, у 2006 р. був розроблений комплекс 

нормативних документів, які містили вимоги до систем, що 

використовуються для роботи із електронними документами та їх 

метаданими; організації і методики відбору електронних документів для 

архівного зберігання та передавання їх на зберігання; необхідних елементів 

структури електронних документів; а також вимоги до технічних форматів 

електронних носіїв даних, на яких зафіксовані архівні документи. 

У розпорядженні міністра внутрішніх справ та адміністрації від 30 

жовтня 2006 р.
29

 були визначені необхідні елементи структури електронних 

документів, що створюються та нагромаджуються в процесі діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування. Необхідними 

елементами структури електронного документа є інформація, що описує цей 

документ (метадані). Відповідно до визначення, поданого у розпорядженні, 

метадані – це сукупність логічно пов’язаної з електронним документом 

систематизованої інформації, що описує цей документ, полегшує його 

пошук, контроль, розуміння, довгострокове зберігання та керування. 

Необхідними елементами структури електронних документів визначені 

14 метаданих, розділені на дві групи. Для кожного документа необхідно 

подавати 7 основних метаданих: ідентифікатор, відомості про утворювача 

документа, назва документа, дата його створення, формат, умови доступу, 

тип документа. Другу групу складають метадані, які подають у випадку, 

якщо вони були приєднані до документа в процесі його створення, 

опрацювання або зберігання: мова, опис змісту документа, зазначення його 

приналежності до певної групи документів, адресат документа, зв’язок з 

іншими документами тощо. Електронні документи мають бути збережені у 

структурі, яка дозволяє автоматично виокремлювати вміст документа та 

метадані. 

У розпорядженні міністра внутрішніх справ та адміністрації від 2 

листопада 2006 р.
30

 визначені технічні вимоги до форматів запису та 

інформаційних носіїв даних для передавання електронних документів у 

державні архіви. У розпорядженні визначено вимоги до носіїв інформації, які 

будуть використовуватися не для тривалого зберігання архівних документів, 

а лише для передавання електронних документів із ІТ-системи утворювача 

документів в ІТ-систему архіву. 

                                                           
29

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w 

sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych [Zasób elektroniczny]. URL: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062061517. 
30

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań 

technicznych formatów zapisu i informatycznych nośnikуw danóch, na których utrwalono materiały 

archiwalne przekazywane do archiwów państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062061519. 



16 

 

Інформаційний носій даних має бути позначений таким чином, щоб це 

дозволило його однозначно ідентифікувати; пристосований для перенесення 

між пристроями для зчитування даних; придатний для зберігання при 

температурі 18–22°С і відносній вологості 40–50%. 

У розпорядженні не зазначено конкретний формат носія чи його 

виробник. Для забезпечення цілісності та достовірності документів, що 

передають до архіву, їх слід записувати в тому форматі, в якому вони 

зберігались в установі. До інформаційного носія даних повинна бути 

приєднана інформація про програмне забезпечення та пристрій, що 

використовується для запису даних, дату запису на носій, заголовок, якій 

містить стислу характеристику вмісту носія, подано відомості про те, чи 

захищена законом інформація документа. 

Документи передають до архіву разом з метаданими, структура яких 

повинна відповідати вимогам, визначеним у розпорядженні від 30 жовтня 

2006 р. Метадані слід зберігати у форматі XML, це дозволить автоматично їх 

індексувати та швидко знайти передані документи. У додатку до 

розпорядження визначено спосіб збереження метаданих у вигляді XML- 

нотацій. 

Структура запису документів, які передають до архіву, повинна 

містити три папки: «документи», «метадані» та «справи». 

Папка «документи» містить усі електронні документи, які передають 

до архіву, з назвами, що були надані інформаційною системою. Якщо 

документ складається з декількох файлів, створюють підпапку, яка містить 

мінімум два файли, що складають документ. 

Папка «метадані» містить метадані для електронних документів, 

переданих в пакеті архівних документів, за принципом: один документ, тобто 

одна папка з файлами одного документа – один відповідний XML-файл з 

метаданими. Назви метаданих відповідають назвам документів у папці 

«документи». 

Папка «справи» містить метадані, що описують справи або інші групи 

документів, які об’єднують відправлені електронні документи, незалежно від 

прямих зв’язків між ними. Кожен електронний документ повинен бути у 

складі принаймні однієї справи чи групи документів. 

У додатку до розпорядження зазначено, що архівні документи можуть 

бути запаковані у нестисненому файлі, який називається «пакет архівних 

документів» (paczka archiwalna), для того, щоб весь пакет переданих 

документів можна було підписати електронним підписом. 

Суб’єкт, який передає документи, узгоджує формат пакету даних з 

державним архівом. 

У розпорядженні міністра внутрішніх справ та адміністрації від 30 

жовтня 2006 р.
31

 визначений порядок роботи з електронними документами, 

                                                           
31

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 X 2006 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi [Zasób elektroniczny]. URL: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062061518. 
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що створюються та нагромаджуються під час діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування: правила обліку, зберігання, класифікації 

електронних документів та забезпечення їх захисту від втрат та 

несанкціонованих змін; правила та порядок відбору неархівної документації, 

а також правила та порядок передавання архівних документів до державного 

архіву. 

У розпорядженні вводиться поняття облікованого електронного 

документа (dokument elektroniczny ewidencjonowany). Відповідний порядок 

роботи застосовують лише до електронних документів, які були обліковані і 

зберігаються для документування діяльності певного суб’єкта. 

Для електронного документообігу суб’єкт повинен використовувати 

спеціалізовану ІТ-систему з визначеними функціями для опрацювання 

документів. 

Класифікація та експертиза цінності електронних документів 

відбувається за тими ж правилами, що і для традиційної документації, тобто 

на основі затвердженого переліку видів документів (jednolitego rzeczowego 

wykazu akt), який чинний як для документів, створених в системах 

електронного документообігу, так і для документів з паперовою основою. 

Електронні документи, що підлягають постійному зберіганню, через 10 

років після створення передають до державного архіву, визначеного 

Генеральним директором державних архівів. За погодженням з директором 

державного архіву, суб’єкт може змінити строки передавання документів до 

архіву. 

У розпорядженні також визначений процес підготовки до передавання 

в державні архіви електронних документів, що підлягають архівному 

зберіганню. 

Облік електронних документів та документів з паперовою основою в 

державних архівах Польщі здійснюється разом відповідно до положень 

розпорядження № 7 Генерального директора державних архівів від 30 січня 

2018 р. щодо обліку архівного фонду в державних архівах
32

. Архівною 

одиницею (одиницею зберігання; jednostką archiwalną) для архівних 

документів в електронній формі, нагромаджених в системах електронного 

документообігу є: справа – для документів, згрупованих у справи на основі 

переліку видів документів; клас – для електронних документів, які не 

згруповані у справи, але віднесені до певного класу на підставі переліку 

видів документів. Для архівних документів в електронній формі, 

нагромаджених поза системами електронного документообігу архівною 

одиницею є електронний документ. Додатковими архівними одиницями для 

електронних документів є кількість файлів та мегабайтів. 

У березні 2006 р. міністр освіти і науки Польщі прийняв рішення про 

розроблення системи Архіву електронних документів (Archiwum 

                                                           
32

 Zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: 

https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz7_2018.pdf. 
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Dokumentów Elektronicznych, АЕД). Метою проєкту АЕД є створення ІТ 

системи (яка включає системне програмне забезпечення разом з необхідною 

апаратною та мережевою інфраструктурою), що дозволить установам 

публічного сектору, відповідно до вимог законодавства, передавати 

електронні документи до державних архівів, а державним архівам приймати 

електронні документи на зберігання, забезпечувати їх тривале збереження та 

доступ. 

Завдання розроблення системи було покладено на Науково-академічну 

комп’ютерну мережу (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, NASK). 

Відповідно до угоди, укладеної з NASK, у 2006 р. мав бути розроблений 

прототип ІТ-системи для керування архівними електронними документами, 

створеними публічними установами. Проте робота над прототипом не була 

завершена. У 2010 р. прототип системи АЕД був реалізований у 

Національному цифровому архіві у вигляді тестової версії, призначеної для 

перевірки процесу передавання архівних документів в електронному вигляді 

до державних архівів
33

. Досвід, накопичений під час діяльності прототипу, 

став основою для подальшої роботи над розробленням остаточної версії 

системи АЕД
34

. 

У 2015 р. була представлена концепція проєкту АЕД
35

, в якій були 

викладені основні принципи його організації та архітектури. Реалізація 

проєкту АЕД мала відбуватися у 2015–2018 рр. в рамках програми «Цифрова 

Польща». Із-за технічних причин фінансування проєкту було призупинено та 

відновлено у 2018 р. Завершення реалізації проєкту очікується у другому 

кварталі 2020 р.
36

 

У зв’язку з реалізацією проєкту АЕД виникла потреба визначення 

детальних вимог щодо порядку приймання електронних документів до 

державних архівів та роботи з ними. Для розроблення відповідного 

нормативного документа розпорядженням Генерального директора 

державних архівів від 27 квітня 2018 р. була створена робоча група у складі 

фахівців державних архівів, відповідальних за роботу з електронними 

документами
37

. 
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 Тестова версія Архіву електронних документів доступна за адресою: https://ade.ap.gov.pl/ 
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Потенційними джерелами комплектування АЕД є понад 10 тис. установ 

та організацій, серед них: органи публічної адміністрації, в яких 

функціонують системи електронного документообігу; відділи реєстрації 

актів цивільного стану, які ведуть електронні реєстри актів цивільного стану; 

суди загальної юрисдикції (електронні системи протоколів судових засідань); 

державні органи, що ведуть центральні державні реєстри; установи 

публічного сектору, в яких створюють інші архівні документи в електронній 

формі
38

. 

Система АЕД буде складатись з двох центрів опрацювання даних, 

розташованих у територіально віддалених місцях, що дозволить 

підтримувати безперервність роботи архіву та безпеку даних, що зберігає 

архів (заплановано розміщення серверів АЕД в Національному цифровому 

архіві в Варшаві та Державному архіві в Бидгощі)
39

. 

Архітектура АЕД складається з трьох рівнів: зовнішнього, 

внутрішнього та прихованого
40

. 

Зовнішній рівень, який в концепції має назву рівень презентації, є 

додатком, порталом з відповідною інфраструктурою. Він складається із 

внутрішнього інтерфейсу (додатку для управління ресурсами) та зовнішнього 

інтерфейсу (додатку для пошуку та обміну матеріалами для зовнішніх 

користувачів). Крім цього зовнішній інтерфейс має бути інструментом для 

утворювачів документів, за допомогою якого вони можуть автоматично 

надсилати списки приймання-передавання (spis zdawczo-odbiorczy) та пакети 

архівних документів. За допомогою зовнішнього інтерфейсу забезпечується 

доступ до внутрішнього та прихованого рівнів (на основі визначених правил 

доступу, за допомогою однієї точки доступу, захищеної брандмауером, через 

портал). Зовнішні віддалені користувачі (архівісти державних архівів) 

матимуть доступ через безпечне VPN з’єднання. 

На внутрішньому рівні знаходиться цифровий архів, який включає 

обладнання та програмне забезпечення для управління даними і зберігання 

електронних документів з можливістю їх перенесення до глибокого архіву. 

Складовими цифрового архіву є зона очікування, призначена для 

зберігання переданих до архіву даних під час їх верифікації та затвердження; 

база DANE-ONLINE – ресурс для зберігання архівних документів, які будуть 

доступні он-лайн; база INDEX – ресурс для зберігання каталогу 

заархівованих даних та їх структури (метаданих). 
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Прихований рівень включає глибокий архів, який призначений для 

постійного зберігання архівних електронних документів (бази DANE-

ONLINE та бази INDEX) у двох віддалених місцях. Як і цифровий архів, 

глибокий архів складається з обладнання та програмного забезпечення для 

зберігання архівних документів. 

У процесі передавання електронних документів до АЕД беруть участь 

три основні учасники
41

: 

Профільний державний архів, що відповідає за весь процес 

передавання електронних документів на зберігання від установи та 

організації, що є джерелом комплектування державного архіву (далі – 

установи), включення архівних документів до системи АЕД, їх опрацювання 

та удоступнення. 

Ці завдання можуть бути реалізовані за допомогою двох типів 

облікових записів у системі АЕД: «змістовного» та адміністративного. 

«Змістовний» обліковий запис буде використовуватися, зокрема, для 

схвалення передавання до системи АЕД списків приймання-передавання, 

редагування метаданих або удоступнення архівних документів. 

Адміністративний обліковий запис призначений для створення, редагування 

та деактивації змістовних облікових записів. 

Технічний архів, функції якого виконує Національний цифровий архів, 

відповідає за належне функціонування системи АЕД, зокрема приймання на 

зберігання архівних документів у співпраці з відповідним державним 

архівом, створення технічних умов для забезпечення збереженості та доступу 

до архівних документів. Для виконання своїх завдань технічний архів 

створює адміністративний обліковий запис, за допомогою якого він буде 

створювати змістовні облікові записи державних архівів та включати пакети 

архівних електронних документів у систему. 

Установа, що створює і нагромаджує архівні документи та передає їх 

у державні архіви. Ця установа несе відповідальність за надсилання списків 

приймання-передавання, переліків документів, контрольних сум та пакетів 

архівних документів
42

. 

Слід наголосити, що передані до АЕД електронні документи не є 

фондом Національного цифрового архіву, вони залишаються у складі фондів 

відповідних державних архівів. Як зазначають польські фахівці, така ситуація 

певною мірою порушує принцип територіальної належності та сприяє 

розпорошеності фонду архівів. Проте, враховуючи фінансові та технічні 
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умови, необхідні для тривалого збереження електронних архівних 

документів, створення централізованого сховища для електронних 

документів, що зберігаються в державних архівах, на сьогоднішній момент є 

оптимальним рішенням
43

. 

Установа може передавати електронні документи до архіву трьома 

способами: 

1) передавати дані за допомогою виділеного зовнішнього інтерфейсу 

АЕД, який призначений, зокрема для автоматичної доставки, доповнення 

списків приймання-передавання та пересилання пакетів даних. 

2) надсилати пакети архівних документів, збережені на інформаційних 

носіях даних. 

3) за допомогою системи ePUAP (Електронна платформа послуг 

державного управління, Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej). Проте її функціональні можливості обмежені лише передаванням 

списку приймання-передавання, тобто надсиланням списку на затвердження 

та веденням листування між установою та відповідним державним архівом 

щодо передавання архівних документів
44

. 

Незалежно від способу передавання до АЕД, всі цифрові дані (тобто 

список приймання-передавання, пакети архівних документів а також їх 

наступні версії) зберігатимуться до верифікації та затвердження у спеціально 

відведеній зоні АЕД, так званій зоні очікування архіву. Зона очікування 

захищена та відокремлена від інших областей АЕД з метою ізоляції 

неперевірених архівних документів та запобігання реплікації неперевірених 

цифрових даних, не затверджених для зберігання в глибокому архіві
45

. 

Основні положення, що стосуються передавання електронних 

документів до державних архівів визначені у розпорядженні міністра 

внутрішніх справ та адміністрації від 30 жовтня 2006 р. щодо порядку роботи 

з електронними документами. На основі цих положень, у концепції АЕД 

представлені основні етапи передавання документів до електронного архіву. 

На першому етапі установа звертається до директора профільного 

державного архіву із заявкою про готовність передавання документів до 

архіву. 

До заявки додається список приймання-передавання архівних 

документів, створений в системі електронного документообігу. Заявка 

включає:  

• назву та адресу установи, що передає архівні документи; 

• дата підготовки заявки; 

• назва державного архіву, до якого подається заявка; 
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• дата укладення списку приймання-передавання архівних документів; 

• назва установи – утворювача документів; 

• кількість позицій у списку приймання-передавання; 

• приблизний обсяг архівних документів у мегабайтах, відповідно до 

списку приймання-передавання; 

• підпис уповноваженої особи, яка представляє установу, що передає 

архівні документи. 

Список приймання-передавання повинен містити: порядковий номер, 

індекс справи, статтю переліку видів документів, що відповідає індексу 

справи, назву справи, дату початку та завершення справи та кількість 

документів у справі. 

До списку приймання-передавання додають електронний документ, що 

містить відомості про організаційні зміни в діяльності установи, що 

відбулись протягом періоду, коли були створені архівні документи. Формат 

цього документа та спосіб його передавання визначає директор профільного 

державного архіву за погодженням із установою, що передає архівні 

документи. 

Державний архів повинен письмово підтвердити отримання 

упорядкованих належним чином архівних документів, не пізніше ніж через 

12 місяців з дня передавання
46

. До отримання підтвердження, установа має 

зберігати передані архівні документи разом з їх метаданими. 

Після отримання заявки, державний архів перевіряє, чи установа 

зареєстрована в системі АЕД. Якщо установа не зареєстрована, архів створює 

для неї обліковий запис в системі. 

Установа також повинна надіслати до системи АЕД перелік 

документів, який автоматично створюється в системі електронного 

документообігу. Система АЕД повинна мати функціонал (валідатор), що 

дозволяє перевірити, чи має перелік правильну XML-схему відповідно до 

визначеного зразка. 

Після надсилання списку приймання-передавання до архіву, установа 

за допомогою облікового запису в системі надсилає список до AEД. Список 

розміщують у зоні очікування цифрового архіву, після чого автоматично 

проводиться формальна перевірка списку щодо його відповідності 

надісланому раніше переліку документів. 

Після позитивного результату формальної перевірки, працівник 

профільного державного архіву здійснює змістовну перевірку списку 

приймання-передавання. Якщо помилок чи недоліків не виявлено, установі 

надсилають запрошення для передавання пакету архівних документів. Якщо 

під час змістовної перевірки архівіст виявить недоліки або помилки, він 

повинен повідомити про це установу, що надіслала пакет документів. Якщо 

                                                           
46

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 X 2006 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi [Zasób elektroniczny]. S. 10357. 

URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20062061518/O/D20061518.pdf. 



23 

 

зауважень немає, установа надсилає до системи АЕД контрольну суму 

архівних документів, що передають до архіву у вигляді пакетів даних. 

Під час передавання пакету архівних документів контрольну суму 

обчислюють для кожного пакету та використовують для перевірки його 

цілісності. 

Після того, як установа згенерує та надішле до АЕД контрольну суму 

пакету архівних документів, необхідно визначити з директором 

Національного цифрового архіву (який відповідає за функціонування 

системи АЕД) строки та спосіб передавання архівних документів. 

Пакет архівних документів, який надсилають до АЕД, незалежно від 

способу передавання, підлягає технічній та змістовній перевірці. 

На цьому етапі пакет архівних документів розміщують в зоні 

очікування АЕД. Система АЕД здійснює автоматичну, без участі архівістів, 

верифікацію пакету даних щодо його відповідності списку приймання-

передавання та контрольній сумі, перевіряючи цілісність, структуру та 

правильність пакету даних. Також має бути перевірена структура системи 

метаданих, збережених у XML-файлах пакету даних, та її правильність, в т. ч. 

наявність заборонених або неправильних елементів; відповідність пакету 

архівних документів шаблону XML, визначеному в розпорядженні міністра 

внутрішніх справ та адміністрації від 2 листопада 2006 р. щодо технічних 

вимог форматів запису. Крім того, система автоматично перевіряє, чи 

передані документи доступні для читання. Якщо виявлена невідповідність 

контрольної суми, або інші недоліки, установі, або архівісту державного 

архіву повідомляють про необхідність повторного надсилання контрольної 

суми або пакету архівних документів. Якщо недоліків немає, АЕД, на основі 

інформації, наявної в пакеті даних, автоматично створює та доповнює 

метадані для переданих архівних документів, які включають дати створення, 

передавання та надходження пакету архівних документів. 

На останньому етапі архівісти профільного державного архіву 

здійснюють змістовний контроль надісланого пакету даних, зокрема щодо 

його відповідності чинним нормативним документам. Співробітники 

державних архівів можуть переглядати надіслані пакети даних для перевірки 

їх вмісту, але не мають можливості вносити зміни у вміст пакетів даних. 

Якщо під час перевірки не виявлені недоліки, архівіст схвалює передавання 

пакету архівних документів на зберігання до АЕД. Якщо архівні документи, 

передані на інформаційних носіях даних, не були схвалені, їх повертають 

установі. Документи, які були надіслані електронними засобами зв’язку слід 

знову надіслати у вигляді пакету архівних документів, та фактично 

розпочинати процедуру передавання документів з самого початку. 

Працівник архіву має можливість додавати метадані архіву (вторинні 

метадані) до метаданих документів, що містяться в пакеті даних. Ці метадані 

повинні сприяти кращому управлінню та більш ефективному пошуку 

переданих архівних документів. Оригінальні метадані, додані до електронних 
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документів в установі, що передала архівні документи, не повинні бути 

змінені. 

В АЕД буде реалізована можливість пов’язати передані до архіву 

документи з документами, що вже зберігаються в архіві, для того, щоб вони 

відносились до тієї самої серії або фонду. Така прив’язка призведе до 

модифікації метаданих серії та, можливо, метаданих архівних документів, що 

стосуються їх віднесення до серії або фонду. 

Після перевірки архівних документів та перед їх збереженням у 

цифровому та глибокому архівах, документи мають бути підписані цифровим 

підписом цифрового архіву, що забезпечить їх цілісність та незаперечність 

під час зберігання в AЕД. 

Перевірка та затвердження архівістом надісланих архівних документів 

є необхідною умовою для їх розміщення у базі даних DANE-ONLINE, яка 

знаходиться в цифровому архіві, та подальшого копіювання даних до 

глибокого архіву, тобто до прихованого рівня системи АЕД, призначеного 

для постійного зберігання електронних документів. 

Архівні документи в кожному із рівнів АЕД, тобто як в цифровому так 

і в глибокому архіві повинні зберігатись у двох копіях. У цифровому архіві 

копії зберігаються на дискових масивах (їх можна зберігати як на одному так 

і на двох дискових масивах)
47

. В глибокому архіві копії повинні зберігатись 

на магнітних стрічках, у двох відокремлених бібліотеках магнітних стрічок. 

Кожен із механізмів достатньо забезпечує захист архівних документів, 

тому немає необхідності в додатковому механізмі захисту – резервному 

копіюванні (backup). 

Після збереження даних в АЕД державний архів надсилає установі 

письмове підтвердження, що він прийняв на зберігання архівні документи. 

Підтвердження має бути надіслано не пізніше ніж через 12 місяців з дати 

передавання архівних документів. Протягом цього часу установа зобов’язана 

зберігати архівні документи разом з їх метаданими. Після отримання 

підтвердження, документи можуть бути вилучені із системи електронного 

документообігу. Документи також можуть залишатися в системі за умови 

чіткої вказівки, що це документи, які вже передані до державного архіву. 

Отже, архівні документи протягом «життя в AEД» матимуть статус: 

доставлені – після передавання пакету даних, і до його перевірки, під час 

перевірки, тобто в процесі змістовної перевірки архівістом пакету архівних 

даних, перевірені – після позитивної змістовної перевірки, перевірені 

приховані, архівні документи, які пройшли перевірку та схвалені для 

зберігання в АЕД, але не призначені для загального доступу, перевірені / 

доступні, тобто призначені для загального доступу, а також в опрацюванні, 
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тобто під час виконання архівістами робіт, пов’язаних з опрацюванням 

архівних документів
48

. 

Електронні документи, що надійшли на зберігання до АЕД будуть 

опрацьовані в Інтегрованій системі архівної інформації ZoSIA (Zintegrowany 

System Informacji Archiwalnej), доступ до них буде забезпечений за 

допомогою сервісу szukajwarchiwach.pl
49

. 

Система АЕД орієнтована передусім на приймання документів, 

створених в системах електронного документообігу. Проте, до фондів 

державних архівів надходить значний масив електронних документів, 

створений поза системами електронного документообігу (наприклад, у складі 

фондів або колекцій документів з паперовими основою). До таких документів 

не можна застосувати правила передавання до архівів електронних 

документів, визначені для систем електронного документообігу (немає 

необхідних метаданих, не можна підготувати відповідно до визначених 

вимог список приймання-передавання, пакет архівних документів тощо). 

Вирішення цієї проблеми польські архівісти вбачають у розробленні 

уніфікованих засад опрацювання (наскільки це можливо) як документів, 

створених в системах електронного документообігу, так і поза такими 

системами. Для тривалого зберігання електронних документів, створених за 

межами систем EZD, необхідно здійснити їх міграцію в АЕД за допомогою 

програмного забезпечення, що, наприклад, дозволить створити з інформації 

СD диска пакет архівних документів, якій можна буде розмістити в системі 

АЕД
50

. Включення таких документів у АЕД слід проводити після присвоєння 

документам необхідних метаданих. 

Важливою проблемою, пов’язаною з передаванням документів в АЕД, 

також є збереження цілісності архівних фондів, що складаються з 

електронних документів та документів з паперовою основою. Передавання 

електронних документів в АЕД порушує принцип походження архівних 

фондів та впливає на внутрішню структуру архівного фонду
51

. 

Публічні установи Польщі застосовують системи електронного 

документообігу різних виробників, що мають різне програмне забезпечення. 

Документи, створені в таких системах мають різні формати та структуру, що 

може негативно вплинути їх на тривале зберігання в АЕД. Вирішенням цієї 

проблеми є розроблення та впровадження уніфікованої системи електронного 

документообігу. Від 2011 р. система керування електронною документацією, 
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розроблена Управлінням Підляського воєводства у м. Білосток, 

впроваджується в державній адміністрації Польщі як єдина система, 

розроблена на некомерційній основі, що є інструментом обміну інформацією 

та покращення функціонування державних установ. Нині ця система 

впроваджена в органах управління 13 воєводств та в центральній державній 

адміністрації, а також в органах місцевого самоврядування, університетах, 

судах загальної юрисдикції та установах охорони здоров’я (всього 

користувачами системи є понад 430 установ та понад 77 000 урядовців)
52

. 

 

 

Словенія 

 

Перші електронні документи надійшли на зберігання до Архіву 

Республіки Словенія у 2007 р. Досвід їх опрацювання показав, що для 

архівного зберігання електронних документів потрібно визначити 

методологію, розробити спеціальні програмні засоби і відповідну 

інфраструктуру
53

. 

Робота над створенням Словенського електронного архіву (Slovenski 

elektronski arhiv, e-ARH.si) була розпочата 2008 р., коли словенські фахівці 

спільно з іноземними експертами підготували техніко-економічне 

обґрунтування довготривалого зберігання архівних електронних документів 

(elektronskega arhivskega gradiva). На основі обґрунтування Архів Республіки 

Словенія розробив концепцію Словенського електронного архіву та 

підготував стратегію і план її реалізації на 2010–2015 рр. У липні 2010 р. 

обидва документи були схвалені урядом Республіки Словенія. Вартість 

проєкту була визначена у розмірі 7,1 млн євро
54

. 

На початковому етапі (2010–2013 рр.) Словенський електронний архів 

був практично повністю позбавлений фінансової підтримки. Робота 

архівістів була спрямована на заходи, які не потребували великих фінансових 

інвестицій: вивчався і аналізувався передовий зарубіжний досвід щодо 

електронного архівування (зокрема, досвід національних архівів Австрії, 

Данії, Естонії, Угорщини, Німеччини, Швеції та Швейцарії); досліджувалася 

діяльність утворювачів електронних документів; вивчались архівні 

стандарти; розроблялись функціональні специфікації; вивчалися можливості 

фінансування в рамках проєктів ЄС та навчання архівістів. 

У 2013 р. Словенський електронний архів отримав фінансування від 

Європейського фонду регіонального розвитку в розмірі 700000 євро. В 
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2014 р. архів разом з кількома європейськими партнерами взяв у розробленні 

проєкту в галузі електронної збереженості e-ARK, який фінансувався 

Європейською комісією (Competitiveness and inovation framework programme). 

В рамках виконання цих проєктів були визначені два основні завдання 

Словенського електронного архіву: реалізувати основні функції в рамках 

моделі OAIS (Відкрита архівна інформаційна система, стандарт ISO 

14721:2003) для окремих типів архівних електронних документів
55

; 

побудувати необхідну інфраструктуру. Архів розробив програмні засоби для: 

– власників документів (завантаження архівних електронних 

документів: підготовка пакетів SIP
56

, передавання документів до 

електронного архіву); 

- архівістів (зберігання: підготовка AIP
57

, е-сховище); 

– користувачів (доступ / використання: підготовка DIP
58

). 

Зокрема, для утворювачів документів був розроблений програмний 

інструмент SIP Editor, який доступний для завантаження з веб-сайтів 

Міністерства культури та державних архівів. 

За допомогою цієї програми утворювач документів, за погодженням з 

архівною установою, створює SIP, перевіряє технічні параметри документів, 

визначені в угоді про передавання документів до архіву. Після отримання SIP 

архівна установа перевіряє надіслані електронні документи щодо їх 

відповідності вимогам для архівного зберігання. На даний момент 

утворювачі документів можуть використовувати SIP для підготовки і 

передавання до архіву: 

– неструктурованих документів (вміст однієї або декількох папок у файловій 

системі); 

– реляційних баз даних; 

– документів з систем електронного документообігу та керування 

документами (ERDMS). 

В подальшому Словенський електронний архів планує забезпечити 

довготривале зберігання інших типів архівних електронних документів, 

таких як аудіо/відео документи, електронна пошта, веб-сайти, соціальні 

мережі, просторові дані і 3D-моделі. 

Керування електронними документами в електронному архіві 

складається з наступних процедур: 

– передавання архівних електронних документів до архіву; 

– проведення експертизи цінності; 
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– довгострокове зберігання та ефективне управління відповідно до 

чинного законодавства; 

– використання інформації документів електронного архіву. 

Відповідно до «Закону про збереження документальних і архівних 

фондів та архівів» (ст. 40)
59

, архівні документи повинні надходити до 

державних архівів Словенії не пізніше, ніж через 30 років після їх створення, 

а юридична особа, яка їх передає, повинна надавати архівні документи в їх 

первинному вигляді. Під час архівного зберігання мають бути забезпечені 

повнота та достовірність електронних документів, враховуючи їх контекст, 

структуру і зміст. 

Електронні документи приймають на архівне зберігання лише у певних 

форматах, які придатні для довготривалого зберігання. Архів Республіки 

Словенія розробляє технічні інструкції та програмне забезпечення для 

пакетного перетворення електронних документів у формати, придатні для 

довготривалого зберігання. 

Загальні вимоги до форматів, придатних для довготривалого зберігання 

електронних документів, визначені в «Положенні про збереження 

документальних і архівних матеріалів» (2017)
60

. Список рекомендованих 

форматів для довготривалого зберігання для окремих типів електронних 

документів поданий у «Розпорядженні щодо єдиних технологічних вимог» 

(додаток 4)
61

. Наприклад, для архівного зберігання оцифрованих текстових та 

графічних документів рекомендовано використовувати формати: PDF / A-1 

ISO 19005-1 або пізніші версії, TIFF ISO 12639 версія 6, JPEG ISO / IEC IS 

10918-1 стиснення з втратами, JPEG2000 ISO / IEC 15444, PNG ISO / IEC 

15948. Створені в електронному вигляді текстові документи рекомендовано 

зберігати у форматах W3C XML, ODF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3, EPUB. 

Архівне зберігання електронних документів в Словенському 

електронному архіві організовано відповідно до стандарту ISO 14721:2003 

(еталонна модель OAIS), який у 2013 р. був прийнятий як національний 

стандарт, а також стандарту електронного обміну даними ISO/TS 20625:2002. 

Відповідно до вимог нормативних документів Словенії, електронні 

документи повинні зберігатись принаймні в трьох географічно окремих 

місцях. Крім основного сховища в Архіві Республіки Словенія, існують два 

резервних сховища у приміщеннях Міністерства державного управління з 

власним апаратним та програмним забезпеченням. 

Для довготривалого зберігання архівних електронних документів був 

створений електронний репозиторій (сховище для електронних документів). 

Репозиторій є архівною інформаційною системою для зберігання архівних 
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електронних документів у формі пакетів архівної інформації, заснований на 

відкритому програмному забезпеченні Fedora Commons. Програмне 

забезпечення для управління електронним сховищем забезпечує цілісність, 

доступність, зручність використання і автентичність електронних 

документів. Користувачі можуть використовувати пошукові системи для 

замовлення необхідних архівних документів, що зберігаються в загальному 

електронному сховищі, незалежно від їх належності до складу фондів 

окремого архіву. 

Коли будуть створені всі умови для безпечного довготривалого 

зберігання архівних електронних документів, передбачені архівним 

законодавством, система Словенського електронного архіву буде підключена 

до державної комп’ютерної хмарі, створеної Міністерством державного 

управління. Для цього необхідно, щоб державна комп’ютерна хмара також 

забезпечувала обслуговування обладнання і програмних рішень, які є 

складовою Словенського електронного архіву та належать регіональним 

архівам, зокрема їх підключення до Національної комунікаційної мережі. 

За допомогою інструменту DIP Viewer архів надає користувачам 

доступ до архівних електронних документів онлайн або в читальному залі у 

відповідь на його запит в архівній інформаційній системі (AIС). 

У березні 2016 р. урядом Республіки Словенія була затверджена 

Стратегія та план її реалізації для розвитку Словенського електронного 

архіву, в якій було чітко заявлено про те, що місією електронного архіву є 

«експертиза цінності, комплектування, опрацювання, зберігання та 

забезпечення доступу до національної архівної культурної спадщини 

Республіки Словенія в електронній формі»
62

. 

У документі зазначено, що Словенський електронний архів є 

середовищем для довготривалого зберігання архівних електронних 

документів, управління яким здійснюють державні архіви Словенії (Архів 

Республіки Словенія та шість регіональних архівів)
63

. 

Створення Словенського електронного архіву передбачає дотримання 

принципу довготривалого збереження документів, визначений в «Законі про 

збереження документальних і архівних фондів та архівів»
64

 (доступність, 

зручність використання, цілісність, автентичність, стійкість), а також 

постійну доступність архівних електронних документів, в тому числі для 

майбутніх користувачів. 

З включенням проєкту e-ARH.si до Операційної програми реалізації 

Європейської політики згуртованості на 2014–2020 роки, фінансова 

підтримка не надавалася автоматично. Тому, Архів Республіки Словенія 
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доклав значних зусиль для підготовки заявки на фінансування, яка була 

остаточно отримана на початку серпня 2016 року у сумі 4 млн. євро (80% ЄС, 

20% Словенії). Це фінансування дозволило досягти стратегічних цілей 

eARH.si, які зазначені в Стратегії розвитку Словенського електронного 

архіву на період 2016–2020 рр. 

Стратегія на 2016–2020 рр. заснована на прогресі, досягнутому на 

попередньому етапі, і являє собою заплановані заходи в поточних 

операційних і стратегічних напрямах роботи. Це бізнес-стратегія державних 

архівів Словенії, що стосується довготривалого збереження електронних 

архівних документів, і вона важлива для всіх співробітників, відповідальних 

за електронні архівні документи на будь-якій стадії життєвого циклу 

документів. 

В документі чітко визначено стратегічні пріоритети, роль і обов’язки 

тих, хто відповідає за реалізацію стратегії, і показників, за якими буде 

вимірюватися успіх.  

Одним із стратегічних пріоритетів проєкту e-ARH.si було придбання 

сертифіката Common Assessment Framework (CAF) до завершення проєкту в 

2020 р. Сертифікат CAF підтверджує, що організація відповідає стандартам 

якості Моделі ділової досконалості Європейського фонду управління якістю 

(EFQM). Архіви Республіки Словенія та проєкт e-ARH.si досягли цієї мети в 

2019 р. і отримали сертифікат CAF. 

Серед стратегічних пріоритетів e-ARH.si в період з 2016 по 2020 роки: 

• забезпечення зберігання електронних архівних документів і 

підготовку їх до передавання до e-ARH.si; 

• гарантування довготривалого збереження всіх електронних архівних 

документів, що зберігаються в e-ARH.si; 

• забезпечення подальшого використання та покращення доступу до 

архівних документів; 

• активна співпраця з іншими аналогічними інституціями в країні і за 

кордоном; 

• підвищення кваліфікації працівників архіву; 

• дотримуватись стандартів забезпечення якості у відповідності до 

загальної системи оцінки (CAF) та просувати послуги e-ARH.si
65

. 

Крім того, було організовано роботу восьми центрів компетентності, в 

яких взяли участь понад 70 фахівців різного профілю, працівників державних 

архівів Словенії. 

Координація проєкту здійснювалася головним центром компетентності, 

а контроль за реалізацією проєкту – Радою проєкту, на чолі з директором 

Архіву Республіки Словенія та керівником проєкту (міністр культури). 

Роботу центрів компетентності було розділено наступним чином: 

1: Керування електронними архівними документами у їх утворювачів 

та передавання; 
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2: Забезпечення довготривалого зберігання архівних електронних 

документів в системі e-ARH.si; 

3: Стандартизація архівної професійної діяльності; 

4: Управління доступом до електронних архівних документів; 

5: Центр оцифрування; 

6: Цифрові кіноархіви; 

7: Міжнародне співробітництво, просування і навчання
66

. 

В рамках проєкту e-ARH.si:ESS 2016–2020 планується забезпечити 

доступ до архівних електронних документів через віртуальний архівний 

читальний зал для різних груп користувачів. Аудіо опис фільмів та 

фотографій, переклад на мову жестів, перетворення в шрифт Брайля, 

збільшений друк, транскрипція аудіозаписів, оцифровування, розпізнавання 

тексту і транскрипція – це деякі з методів, які використовуються з метою 

адаптації архівних документів для уразливих груп користувачів. 

Зазначимо, що стратегія разом з планом її реалізації встановлює рамки 

для створення стабільного і надійного Словенського електронного архіву 

eARH.si до 2020 року, що створює умови для користування національною 

архівною культурною спадщиною в електронній формі. 

 

Швейцарія 

 

Федеральний архів Швейцарії (Schweizerisches Bundesarchiv) є центром 

послуг та центром компетенції швейцарського уряду у сфері управління 

інформацією
67

. Правовою основою діяльності Федерального архіву є 

«Федеральний закон про архіви» від 1998 р.
68

 Відповідно до ст. 2 Закону, 

місією Федерального архіву є збереження документів федеральної 

адміністрації, що мають юридичну, політичну, економічну, історичну, 

соціальну чи культурну цінність. Архів здійснює збереження всіх 

документів, «які мають юридичне або адміністративне значення або мають 

високу інформаційну цінність» (ст. 3, п. 3 Закону). Документи за 

визначенням Закону – це «вся записана інформація, незалежна від носія 

інформації, яка була отримана або створена для виконання державних 

завдань федерального уряду, а також всі допоміжні засоби і додаткові дані, 

необхідні для розуміння цієї інформації і її використання» (ст. 3, п. 1). 

У 2011 р. федеральна канцелярія та її департаменти перейшли на 

електронний документообіг, переважна більшість документів федерального 
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уряду стала надходити до архіву в електронному вигляді (також великий 

обсяг адміністративної, наукової та економічної інформації зберігається в 

базах даних). Федеральний архів розробив стратегічні та концептуальні 

засади, технологічні процеси для забезпечення архівного зберігання 

електронних документів, та реалізував їх за допомогою комплексних ІТ-

рішень. Зокрема, це означає, що дані не тільки опрацьовують та зберігають 

разом з метаданими, але також спеціально адаптують до відповідних 

технологій і форматів за допомогою інтегрованої стратегії міграції. Це 

забезпечує доступність інформації у віддаленому майбутньому, а міграція 

забезпечує відтворення інформації документів, фільмів, аудіозаписів тощо. 

2009 р. у Федеральному архіві був створений цифровий репозиторій 

(Digital Information Repository (DIR)), який забезпечив реалізацію основних 

процесів передавання, захисту, опрацювання електронних даних зі 

спеціалізованих додатків (баз даних), а також електронних документів з 

систем бізнес-адміністрування (Geschäftsverwaltungs-Systemen, GEVER). 

Станом на 2018 р. в електронному сховищі Федерального архіву зберігалось 

18 терабайт електронних документів, які є виключно даними створеними в 

цифровій формі (digitally born data), що надійшли від федеральної 

адміністрації
69

. 

Федеральний архів регулярно оновлює своє обладнання і адаптує його 

до нових стандартів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та 

безпеки федеральної адміністрації. Наприклад, був розроблений додаток 

SIARD Suite і формат SIARD для архівування реляційних баз даних, а також 

технології для опрацювання пакетів даних, які дозволяють створювати і 

перевіряти SIP (Submission Information Packages)
70

 відповідно до вимог 

стандарту електронного урядування eCH-160. Робота інфраструктури 

електронного архівування (програмного і апаратного забезпечення) 

забезпечується у співпраці з центральним постачальником ІТ-послуг 

Федеральної адміністрації, Федеральним управлінням з інформатики та 

телекомунікацій (BIT). Інфраструктура знаходиться в зоні захищеної мережі 

Федерального адміністрації, в межах якої для Федерального архіву виділена 

окрема захищена зона. 

У 2014 р. Федеральна рада уповноважила Федеральний архів 

відповідно до статті 18 Закону про архіви надавати послуги електронного 

архівування для кантонів, муніципалітетів та інших установ публічного 

права. Послуга електронного архівування для третіх осіб є платною. Так, 

разові інвестиційні витрати на зберігання 1 терабайту даних складають 

близько 51 тис. швейцарських франків, щорічні експлуатаційні витрати на 

зберігання 1 терабайту даних складають близько 80 500 франків
71

. 
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Основні засади архівного зберігання електронних документів, яке 

здійснює Федеральний архів були визначені в документі під назвою 

«Політика електронного архівування» (2009)
72

. 

Відповідно до визначення, поданого у «Політиці електронного 

архівування», електронні документи – це документи, які були створені або 

отримані з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, в 

цифрових форматах і які передають вміст та інформацію у вигляді 

обмеженого обсягу цифрових даних
73

. 

Федеральний архів приймає на зберігання як документи, що були 

створені в електронному вигляді так і оцифровані аналогові документи. 

Вимоги архіву щодо електронного архівування поширюються на обидві 

категорії документів. 

Для забезпечення вимог оригінальності, автентичності, цілісності і 

зручності використання електронних документів Федеральний архів зберігає 

вміст електронних документів: файли зберігаються на рівні «бітового 

потоку», здійснюючи архівування та збереження інформації у відповідних 

форматах Федеральний архів гарантує, що електронні документи і їх 

контекст залишаються презентабельними та інтерпретованими. 

Федеральний архів здійснює архівування документів за допомогою 

визначеного і стандартизованого процесу. Завдяки цьому контрольованому 

процесу якість (Qualität) архівних документів може бути гарантована в 

довгостроковій перспективі, а процеси архівування залишаються прозорими і 

зрозумілими. 

Стратегія архівування електронних документів заснована на принципі 

міграції. Згідно з цим принципом, електронні документи зберігаються в 

форматах, адаптованих до мінливих умов навколишнього середовища. Це 

гарантує, що документи можуть також використовуватися в нових умовах і 

що інформація документів буде збережена. Електронні документи будуть 

перетворені в новий, придатний для архівного зберігання формат, як тільки 

це стане необхідним. Конверсія має відбуватися максимально без втрат. 

Процеси перетворення і будь-які подальші зміни в архівних документах 

документуються і можуть бути відслідковані в будь-який час. 

Під час зберігання електронних документів Федеральний архів 

дотримується стратегії відокремлення даних від ІТ-середовищ (додатків, 

систем баз даних, операційних систем, апаратного забезпечення тощо). У 

цифровому сховищі зберігають виключно електронні документи, додатки в 

будь-якій формі не архівують. Проте, документацію що стосується додатків 

(наприклад, баз даних), з яких походять дані, архівують, якщо це необхідно 
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для ідентифікації економічної діяльності установи та для зручності 

використання даних. 

Архівування електронних документів в основному відбувається без 

збереження оригінального носія. 

Електронне архівування в Федеральному архіві засноване на еталонній 

моделі OAIS (Відкрита архівна інформаційна система, стандарт ISO 

14721:2003) з її адаптацією до конкретних потреб архіву. 

Електронні документи передають в архів у вигляді пакетів даних, які 

складаються з первинних даних та метаданих. 

Відповідно до моделі OAIS, електронні документи, призначені для 

архівного зберігання, об’єднані у три типи пакетів даних: 

– SIP (Submission Information Package; пакет інформації для 

передавання): для передавання електронних документів до архіву; 

– AIP (Archival Information Package; пакет архівної інформації): для 

зберігання електронних документів в архіві; 

– DIP (Dissemination Information Package; пакет інформації для 

поширення): для використання інформації електронних документів. 

Технології для цифрового архівування у Федеральному архіву 

побудовані переважно за модульним принципом. Такий підхід має ряд 

переваг: 

– стійкість: збій не завжди впливає на всю систему, а тільки на один 

модуль; 

– взаємозамінність: модулі можуть бути оновлені і замінені без 

необхідності перебудовувати всю систему. 

– зменшення складності: система стає більш керованою. 

Федеральний архів приймає на зберігання три основні категорії 

електронних документів: 

– електронні документи, що створені в системах бізнес-

адміністрування; 

– електронні документи з реляційних баз даних; 

– інші електронні документи (в основному масиви файлів, наприклад, 

колекції фотографій). 

Федеральний архів визначає формати файлів електронних документів, 

які забезпечують їх тривале збереження та доступ під час архівного 

зберігання. Під час підготовки до передавання електронних документів в 

архів, установи повинні конвертувати файли у формати, визначені для 

архівного зберігання
74

. Нині у Федеральному архіві дозволено 

використовувати такі формати: TXT, PDF / A, CSV, SIARD, TIFF, JPEG2000, 

WAVE, FFV1, MPEG-4, XML / XSD, TIFF + EWF.XML, INTERLIS. Детальні 

вимоги щодо форматів файлів визначені у методичних документах 
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Федерального архіву
75

. Щороку Федеральний архів переглядає вимоги щодо 

форматів файлів, та за необхідності їх оновлює
76

. 

Коли електронні документи передають в цифровий архів, Федеральний 

архів перевіряє, чи доступні вони у форматах, придатних для архівного 

зберігання. Надходження, що містять документи в форматах, які не підходять 

для архівування, будуть відхилені Федеральним архівом для перевірки в 

установі, що надіслала документи. 

Архівні електронні документи в застарілих форматах, які зберігаються 

у сховищі електронних документів, конвертують в нові формати. 

Експертизу цінності електронних документів здійснює Федеральний 

архів спільно з установою, що передає документи на зберігання. Під час 

проведення експертизи цінності важливе значення має інформація про 

використання установою спеціалізованих програм та вміст баз даних, що 

дозволяє визначити як юридичну, так і адміністративну та історичну цінність 

документів. 

Установи готують документи до передавання відповідно до «Інструкції 

щодо обов’язку передавати документи в Федеральний архів Швейцарії»
77

. 

Підготовка до передавання включає такі етапи: 

– надання електронним документам первинних і пов’язаних метаданих; 

– перетворення файлів у формати, придатні для архівного зберігання; 

– створення пакету SIP відповідно до вимог Федерального архіву. 

Федеральний архів під час приймання перевіряє передані документи та 

може їх відхилити у разі виявлення помилок. 

Всі електронні документи, передані в архів як пакет SIP, зберігають у 

цифровому сховищі Федерального архіву, за умови, що вони відповідають 

необхідним вимогам. 

Згідно з вимогами безпеки, Федеральний архів зберігає електронні 

документи в трьох копіях за допомогою спеціально захищеної 

інфраструктури з контрольованим і обмеженим доступом. Це означає, що три 

ідентичні копії кожного пакету архівної інформації (AIP) записані на трьох 
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різних накопичувачах даних. Сховища розташовані в трьох географічно 

окремих місцях; одне з них знаходиться на відстані більше 30 км від двох 

інших. 

Для забезпечення збереженості архівних електронних документів у 

Федеральному архіві завжди створюється нова версія пакету AIP, яку згодом 

позначають як поточну версію. Стара версія зберігається в електронному 

сховищі та може бути там ідентифікована. Це гарантує можливість 

прослідкувати ланцюжок версій від поточної до оригінальної. 

Архів здійснює заходи щодо збереження документів, які включають 

регулярну перевірку цілісності архівних електронних документів та 

можливості використання їх інформації. Зокрема, працівники архіву 

оцінюють ризики для збереження та здійснюють перевірки архівних 

форматів файлів, структури пакетів архівних даних, апаратного забезпечення 

(носіїв, серверів), програмного забезпечення (додатків). 

Заходи щодо збереження завжди проводять в першу чергу в тестовому 

середовищі. Потім результати тестових заходів оцінюють та здійснюють 

подальшу реалізацією запланованих заходів щодо збереження. 

Доступ до архівних документів Федерального архіву, незалежно від їх 

форми (аналогових чи електронних) забезпечується за допомогою Архівної 

інформаційної системи (АІС). Метадані, необхідні для доступу до 

електронних архівних документів (адміністративні, описові, технічні тощо), 

інтегруються в АІС з метаданих пакета електронних документів. 

Федеральний архів здійснює управління цими метаданими в АІС. 

Для пошуку та ідентифікації архівних електронних документів, які 

зберігаються у Федеральному архіві, кожній справі (Dossier) з електронними 

документами присвоюється унікальна ідентифікація. Ця ідентифікація 

складається з унікального ідентифікатора пакету архівної інформації AIP-ID 

та ідентифікатора документації в пакеті Dossier-ID. Для AIP-ID Федеральний 

архів використовує «універсальні унікальні ідентифікатори» (UUID), які 

забезпечують цю унікальність. 

Документи, збережені в електронному архіві, захищені від 

несанкціонованого доступу протягом всього процесу архівування, кожен 

доступ до документів контролюється, та реєструється. Відстеження всіх дій 

забезпечується наступними заходами: 

– регламентований доступ до електронного архіву, обмежений певною 

групою осіб і технічно контрольований, зокрема, до цифрових документів, 

що зберігаються в цифровому сховищі (розпізнавання користувача); 

– організаційно визначений та задокументований процес архівування; 

– збереження зроблених змін, включаючи їх походження, дату і 

відправника в файлах логів (Logdateien) і базах даних. 

– збереження архівних процесів в інформаційних пакетах (AIP) в 

цифровому сховищі. 
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Висновки 

У розглянутих в огляді країнах електронні архіви організаційно є 

частиною «традиційного» архіву, а функціонально – інформаційними 

системами, які призначені для збирання та зберігання архівних електронних 

документів. Управління системами електронного архіву в Німеччині, 

Словенії, Швейцарії здійснюють національні архіви, в Польщі – 

Національний цифровий архів. Зберігання електронних архівних документів 

здійснюють централізовано, що є оптимальним рішенням, враховуючи 

фінансові та технічні умови, необхідні для тривалого збереження 

електронних архівних документів. 

Моделі організації електронних архівів базуються на міжнародних 

стандартах, зокрема на еталонній моделі OAIS (стандарт ISO 14721:2003), 

основою якого є система інформаційних пакетів SIP-AIP-DIP, тобто 

завантаження – зберігання – використання. Застосування цієї моделі дозволяє 

архівам здійснювати основні технологічні процеси архівного зберігання 

електронних документів. 

Для довготривалого збереження електронних документів важливе 

значення мають співпраця утворювачів документів та архівів протягом 

всього життєвого циклу електронного документа. Архіви розробляють для 

утворювачів документів вимоги, які забезпечують успішне передавання 

електронних документів до архіву та їх зберігання (визначають формати 

документів для тривалого зберігання, переліки необхідних метаданих, 

розробляють рекомендації щодо перетворення електронних документів у 

формати, придатні для тривалого зберігання). Зокрема, архіви Словенії та 

Швейцарії розробляють та надають утворювачам спеціальне програмне 

забезпечення для підготовки електронних документів для архівного 

зберігання. 

Електронні архіви, розглянуті в огляді, в основному зберігають 

документи, створені публічними установами в системах електронного 

документообігу. Порівняно менше уваги приділяється архівному зберіганню 

інших видів електронних документів (наприклад Інтернет-ресурсів). 

Словенський електронний архів та Федеральний архів Швейцарії 

приймають на зберігання як документи, що були створені в електронному 

вигляді (born-digital) так і оцифровані аналогові документи. В Польщі 

створено окремі репозиторії для електронних архівних документів та 

оцифрованих документів, управління ними здійснює Національний цифровий 

архів. 

Для збереження цілісності та автентичності електронних документів 

важливе значення мають міжнародні стандарти форматів файлів та 

метаданих. Електронні архіви, розглянуті в огляді, надають перевагу 

використанню стандартизованих форматів файлів, таких як PDF/A для 

текстових документів та формату XML для метаданих. 
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Отже, для архівного зберігання електронних документів в 

європейських країнах створені електронні архіви, що є інформаційними 

системами у складі «традиційних» архівів та здійснюють, відповідно до 

міжнародних стандартів, управління всім життєвим циклом архівних 

електронних документів від їх створення до передавання в архів, 

довготривалого зберігання та використання. 



39 

 

 

ІІ. Архівознавство та архівна справа в Україні: 

матеріали до бібліографії за 2018 рік 

 

Інформаційне забезпечення є необхідною складовою для успішної 

діяльності архівних установ України, проведення ними науково-методичної 

роботи, наукових досліджень, впровадження їх результатів в практичну 

діяльність. Важливою складовою інформаційного забезпечення є виявлення, 

опрацювання та систематизація поточної бібліографії з проблем 

архівознавства та архівної справи в Україні. Систематичне бібліографування 

документального масиву публікацій, розпорошених в значній кількості 

друкованих джерел, сприятиме створенню фахового інформаційного ресурсу 

як основи для проведення наукометричних та бібліометричних досліджень. 

У «Матеріалах до бібліографії» представлено документальний масив 

публікацій з проблем архівознавства та архівної справи в Україні за 2018 рік, 

що вийшли в нашій країні та за її межами. Також подано бібліографічні 

описи публікацій за 2014–2017 роки, які не увійшли до «Матеріалів до 

бібліографії», опублікованих у попередніх випусках «Бюлетеня ГЦНТІ». До 

бібліографії включено відомості про монографії, навчальні посібники, 

довідкові видання, бібліографічні посібники, автореферати дисертацій, статті 

в наукових періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках наукових 

праць, матеріалах конференцій. Тематика публікацій охоплює проблеми 

архівної науки, освіти; історії, організації та діяльності архівних установ 

України; складу та змісту їх фондів; архівознавства та архівної справи за 

кордоном; зарубіжної архівної україніки; персоналій архівістів тощо. До 

бібліографії не включено відомості про публікації в засобах масової 

інформації, методичні розробки архівних установ, видання архівних 

документів. Подано інформацію лише про нормативні документи та 

методичні розробки, що мають загальногалузеве значення. З метою надання 

детальної інформації про зібрання зарубіжної архівної україніки, до 

бібліографії включено інформацію про публікації документів зарубіжної 

україніки. 

Бібліографія систематизована за тематичними розділами. Всередині 

тематичних розділів бібліографічні записи систематизовано за окремими 

блоками: монографії, навчальні посібники, довідкові видання, збірники 

наукових праць; автореферати дисертацій; нормативні документи та 

методичні посібники; статті в періодичних та продовжуваних виданнях, 

збірниках наукових праць, матеріалах конференцій. У межах блоку 

бібліографічні записи розташовано за алфавітом авторів та назв документів. 

Джерелами виявлення бібліографічної інформації стали фонди, 

каталоги та бази даних провідних вітчизняних бібліотек, зокрема 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної 

бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, Національної історичної 

бібліотеки України, Державної наукової архівної бібліотеки тощо. 
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Бібліографічні записи мають суцільну нумерацію, загальна їх кількість 

становить 507 назв. За потреби бібліографічні записи супроводжуються 

уточнюючими анотаціями. Бібліографічний опис та скорочення слів 

здійснено згідно з чинними в Україні стандартами. 

 

1. Теоретичні проблеми архівознавства 
1. Матяш І. Архівознавство: теоретичні засади : навч. посіб. / Ірина 

Матяш ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2018. – 273 с. – Зміст: 1. Розвиток поняття про 

архівознавство як науку. – С. 9–60; 2. Об’єкт і предмет архівознавства. – 

С. 61–82; 3. Основні поняття архівознавства. – С. 83–166; 4. Основні 

принципи архівознавства. – С. 167–210; 5. Загальні та специфічні методи 

архівознавства. – С. 211–230; 6. Міждисциплінарні зв’язки архівознавства. – 

С. 231–263. 

*** 

2. Бездрабко В. Бібліометричний метод в архівістиці / В. Бездрабко 

// Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : 

матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.]. – 

Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 139–141. 

3. Бездрабко В. В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і 

можливості / В. В. Бездрабко // Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 190–208. 

4. Бездрабко В. В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія 

триває / В. В. Бездрабко // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 7–19. 

5. Kovalska L. Methodology of archivistics research of thematic 

complexes of files / L. Kovalska // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 64–70. 

 

1.1. Архівна термінологія 

6. Гоцуляк В. В. Всесвітня історія і історична наука, історія України, 

історіографія, архівознавство, музеєзнавство та біблоіграфія : 

термінологічний та понятійний словник-довідник : навч. посіб. / 

В. В. Гоцуляк ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. – Черкаси : вид. ФОП Гордієнко Є. І., 2015. – 616 с. 

7. Тур О. М. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та 

стандартизації : монографія / Оксана Тур ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2018. – 302 с. 

*** 

8. Жумарь С. Омонимия в дефинициях, дефиниенсах нормативных 

документов по делопроизводству и архивному делу / С. Жумарь, 

Ю. Нестерович // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2018. – 

Вип. 2. – С. 37–50. 
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9. Збанацька О. Інформаційний пошук за стандартами 

інформаційної сфери: термінологічний аспект / О. Збанацька // Наук. пр. Нац. 

б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 45–63. 

10. Стрішенець Н. Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні 

стандарти: термінологічний аналіз / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 2018. – 

№ 3. – С. 28–40. 

11. Тур О. ISO/TC 46 Information and documentation: напрями 

діяльності та особливості представлення документознавчої термінології / 

О. Тур // Вісн. Книжк. палати. – 2018. – № 10. – С. 32–36. 

12. Філіппова Л. Я. Цифрові архіви в сучасному суспільстві: 

термінологічний та змістовний аспект / Л. Я. Філіппова // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 2. – С. 6–11. 

 

2. Архівна освіта 

13. Матвієнко О. В. Концепція професійного спрямування за 

спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» : метод. 

посібник / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : Центр учбової літератури, 

2018. – 101, [1] с. : табл. 

14. Хоптяр Ю. А. Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та 

правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка: становлення, здобутки, 

перспективи (30-ті рр. XX – початок XXI ст.) / Ю. А. Хоптяр ; Кам’янець-

Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Вид. ПП 

Зволейко Д. Г., 2018. – 312 с. 

*** 

 

15. Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи / 

В. В. Бездрабко // Сум. іст.-архів. журн. – 2018. – №. 31. – С. 5–17. 

16. Білавич Г. Мовно-комунікативний аспект підготовки бакалаврів 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи крізь призму навчально-

методичного забезпечення галузі / Г. Білавич // Молодь і ринок. – 2018. – 

№ 11. – С. 23–28. 

17. Білавич Г. Формування культури наукового мовлення майбутніх 

фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи у процесі 

професійної підготовки / Г. Білавич // Освітній простір України. – 2018. – 

Вип. 13. – С. 36–42. 

18. Вовк Н. Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа»: проблеми та перспективи розвитку / Наталія Вовк, Андрій 

Пелещишин, Вікторія Терещук // Інформація, комунікація, суспільство 2018 

[Електронний ресурс] = Information, communication, society 2018 : матеріали 

7-ї Міжнар. наук. конф. ICS-2018, 17–19 трав. 2018 р., Україна, Чинадієво / 

Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльності, 

Каф. інформ. систем та мереж. – Електрон. текстові дані. – Львів : Вид-во 

Львів. політехніки, 2018. – С. 133–134. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 
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19. Гузій І. Інтегративний підхід до формування змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи / І. Гузій // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 1. – С. 40–42. 

20. Гузій І. С. Концептуальні засади інтегративного підходу до 

професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи / І. С. Гузій // Педагогічний альманах. – 2018. – Вип. 37. – 

С. 147–152. 

21. Гузій І. С. Напрями використання інтегративного підходу у 

професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та 
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повоєнний період (1943–1950 рр.) / Р. В. Чуйко // Гілея : наук. вісн. – 2018. – 

Вип. 131. – С. 75–77. 

67. Чуйко Р. В. Комплектування та впорядкування регіональних 
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наук. пр. – Бахмут, 2018. – Вип. 1 (9): спец. вип. : матеріали ІІ Всеукр. наук.-
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*** 
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бібліотеками, архівами та музеями / С. Польовик // Інформація, комунікація 
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обл. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – Т. 11 : Архіви Тернопільщини. – 

С. 247–255. 

86. Гнезділо О. Про стан розвитку архівної справи у Харківській 

області у 2017 році / Ольга Гнезділо // Харківський архівіст 2017 р. : [наук.-

інформ. вісн.] : ювіл. вип.: 100 років системі арх. установ України. – Харків, 

2018. – С. 5–28. 
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Т. 11 : Архіви Тернопільщини. – С. 13–22. 
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[наук.-інформ. вісн.] : ювіл. вип.: 100 років системі арх. установ України. – 

Харків, 2018. – С. 71–72. 
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*** 
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державних архівів України / Ігор Довжук // Соціум. Документ. Комунікація: 
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3.4. Архівний менеджмент 

102. Калакура Я. Менеджмент в архівній справі : конспект лекцій / 

Ярослав Калакура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2018. – 239, [1] с. 

  

3.5. Формування Національного архівного фонду та комплектування 

архівів 

103. Московченко Н. П. Документне фондознавство: архівні фонди : 

навч. посіб. / Московченко Наталія Павлівна, Палеха Юрій Іванович ; за заг. 

ред. проф. Палехи Ю. І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра –К, 

2018. – 308 с. – Зі змісту: Розділ І. Архівний фонд як складова документного 

фонду країни. – С. 9–71; Розділ ІІ. Історія становлення та розвитку 

українських архівних фондів. – С. 72–129; Розділ ІІІ. Архівні фонди як 

невід’ємна складова духовної спадщини українського народу. – С. 130–170; 

Розділ IV. Формування архівних фондів. – С. 171–203; Розділ V. 

Забезпечення функціонування архівних фондів. – С. 204–243. 

 

*** 

104. Березовська О. В. Експертиза цінності та науково-технічне 

опрацювання архівних документів Чорнобильської зони відчуження / 

О. В. Березовська // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. 

(Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 643–646. 

105. Горєва В. В. Особливості формування НАФ документами 

спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України) / 

В. В. Горєва // Архіви України. – 2018. – № 4. – С. 72–82. 

106. Кулешов С. Г. До проблеми віднесення документів Національного 

архівного фонду України до унікальних / С. Г. Кулешов // Книгознавча 

школа Київського національного університету культури і мистецтв : 

антологія / [Бабич В. С. та ін. ; уклад. В. М. Медведєва] ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 

С. 95–110. – Передрук із вид.: Студії з архівної справи та 

документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 15–29. 

107. Чернятинська Ю. Г. Формування архівних колекцій електронних 

інформаційних ресурсів та особливості їх зберігання / Ю. Г. Чернятинська // 

Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний 

розвиток і пошук нових форматів» : матеріали XX Всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 

В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 155–158. 

 

3.6. Облік архівних документів 

108. Січова О. В. Особливості обліку та використання документів 

НАФ, що зберігаються в музеях науково-дослідних установ НАН України / 
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О. В. Січова // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. 

(Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 631–635. 

 

3.7. Забезпечення збереженості архівних документів 

109. Бабенко В. Науково-технічні аспекти довгострокового зберігання 

інформації архівних документів як культурних цінностей / Володимир 

Бабенко, Андрій Савич, Олексій Тімров, Ірина Надточій // Харківський 

архівіст 2017 р. : [наук.-інформ. вісн.] : ювіл. вип.: 100 років системі арх. 

установ України. – Харків, 2018. – С. 52–54. 

110. Баляниця Н. Б. Науково-прикладні обстеження рукописних 

документів НБУВ – запорука їх довготривалого зберігання / Н. Б. Баляниця, 

Л. М. Волосатих // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. 

(Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 766–771. 

111. Горишняк Г. К. До реставрації атестата землеміру Д. П. Демичу з 

автографом Т. Г. Шевченка / Г. К. Горишняк, О. А. Какадій-Нагорна // 

Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації : наук. доп. ХІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–14 верес. 2018 р.) / Нац. наук.-дослід. 

реставрац. центр України. – Київ : ННДРЦУ, 2018. – Ч. 1. – С. 130–134. 

112. Дуткевич І. З. Консервація та реставрація творів на цигарковому 

папері / І. З. Дуткевич // Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи 

модернізації : наук. доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–14 верес. 

2018 р.) / Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. – Київ : ННДРЦУ, 

2018. – Ч. 1. – С. 175–177. 

113. Журавель О. Г. Шляхи зменшення кількості відходів при 

виготовленні коробок для зберігання архівних документів / О. Г. Журавель, 

В. М. Козирев, В. П. Ткаченко // ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. 

«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 

(MicroCAD–2017). Секція № 25 : Страховий фонд документації: актуальні 

проблеми та методи обробки і зберігання інформації (17–19 трав. 2017 р., 

м. Харків) : тези доп. ; Х Наук.-техн. конф. НДІ мікрографії «Сучасний стан 

та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку 

та взаємодії» (18–19 трав. 2017 р., м. Харків) : тези доп. – Харків : НДІ 

мікрографії, 2017. – С. 64–65. 

114. Кондратюк Т. О. Щодо природи бурих плям (фоксингів) на 

папері та картоні архівних документів / Т. О. Кондратюк, А. І. Калініченко // 

Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації : наук. доп. ХІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–14 верес. 2018 р.) / Нац. наук.-дослід. 

реставрац. центр України. – Київ : ННДРЦУ, 2018. – Ч. 1. – С. 250–254. 

115. Крючин А. А. Оцифрування, відновлення та збереження 

фонографічних циліндрів Фоноархіву єврейської музичної спадщини НБУВ / 
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А. А. Крючин, І. В. Косяк, Л. І. Єгупова, І. А. Сергєєва // Бібліотека. Наука. 

Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 

2018. – С. 739–745. 

116. Овсиенко Е. О перспективном сотрудничестве архивов 

Слобожанщины с архивами ВУЗов Харькова / Елена Овсиенко // Харківський 

архівіст 2017 р. : [наук.-інформ. вісн.] : ювіл. вип.: 100 років системі арх. 

установ України. – Харків, 2018. – С. 66–67. 

117. Остапенко А. А. Прогнозування фізико-механічних показників 

ганчір’яного паперу документів після заморожування та висушування / 

А. А. Остапенко, Л. П. Затока // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. 

наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 751–755. 

118. Руденко И. И. Из опыта реставрации документов военного 

времени в «Национальном музее истории Украины во Второй мировой 

войне. Мемориальный комплекс» / И. И. Руденко // Наукова реставрація. 

Історія, сучасність, шляхи модернізації : наук. доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 11–14 верес. 2018 р.) / Нац. наук.-дослід. реставрац. центр 

України. – Київ : ННДРЦУ, 2018. – Ч. 2. – С. 123–127. 

119. Сагайда О. Е. Дослідження та реставрація предмета на 

пергаментній основі «Документ Урбана VIII, Папи Римського, виданий на 

ім’я Альберта Станіслава Радзивілла стосовно його маєтків Тінно і Чабелля» 

/ О. Е. Сагайда // Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи 

модернізації : наук. доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–14 верес. 

2018 р.) / Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. – Київ : ННДРЦУ, 

2018. – Ч. 2. – С. 127–132. 

120. Черная Н. В. Реставрация документа «Дарственная грамота 

Алексея Михайловича на вотчину Ивану Фролову 1676 г.» / Н. В. Черная // 

Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації : наук. доп. ХІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–14 верес. 2018 р.) / Нац. наук.-дослід. 

реставрац. центр України. – Київ : ННДРЦУ, 2018. – Ч. 2. – С. 207–213. 

 

3.8. Описування архівних документів та довідковий апарат архівів 

 

121. Бородіна Г. Г. Довідковий апарат архівів як важливе джерело 

реалізації доступу до документів Національного архівного фонду (НАФ) 

України / Г. Г. Бородіна, В. А. Дика // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (2). – 

С. 998–1000. 

122. Збанацька О. М. Розкриття змісту архівних документів: 

тезаурусний підхід / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 52–64. 
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123. Ожиганов Д. И. Особенности описания научно-

исследовательской документации при составлении архивных справочных 

изданий / Д. И. Ожиганов // ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD–2017). 

Секція № 25 : Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи 

обробки і зберігання інформації (17–19 трав. 2017 р., м. Харків) : тези доп. ; Х 

Наук.-техн. конф. НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання 

страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії» (18–19 

трав. 2017 р., м. Харків) : тези доп. – Харків : НДІ мікрографії, 2017. – С. 65–

66. 

 

3.9. Користування архівними документами та використання архівної 

інформації 

 

124. Архіви КҐБ для медіа : посібник / Володимир Бірчак [та ін.] ; 

[ред.-упоряд. Анна Олійник] ; [Центр дослідж. визвол. руху]. – Київ : К. І. С., 

2018. – 213, [2] с. : фот. 

125. Збанацька О. Комунікаційні засади документної евристики : 

[монографія] / Оксана Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. 

керівних кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава 

Мудрого. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 378 с. 

Рец.: Кунанець Н. Е. Документна евристика: сучасні наукові погляди / 

Н. Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 

2018. – № 3. – С. 135–137; Шемаєва Г. В. Перша монографічна студія з 

документної евристики / Г. В. Шемаєва // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 4. – С. 123–124. 

126. Порядок підготовки документальних публікацій [Електронний 

ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції України від 28 серп. 2018 р. № 2805/5 : 

зареєстр. в М-ві юстиції України 31 серп. 2018 р. за № 991/32443. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0991-18/conv. – Назва з екрана. 

 

*** 

127. Байдич В. Г. Виставкова діяльність Державного архіву 

Хмельницької області у 2012–2018 рр. / В. Г. Байдич // Хмельницькі 

краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. – 2018. – Вип. 14. – С. 37–42. 

128. Березін С. Є. Спільний телевізійний проект «Архівна Одіссея» 

(2016–2018): ретроспектива випусків на веб-сайті держархіву / С. Є. Березін, 

С. М. Герасимова // Одеські архіви : інформ. бюл. [Держ. архіву Одес. обл.]. – 

2018. – Вип. ХХІІ. – С. 109–115. 

129. Герасимова С. М. «До 100-річчя заснування Національної 

академії наук України» (тематико-експозиційний план [виставки архівних 

документів]) / С. М. Герасимова // Одеські архіви : інформ. бюл. [Держ. 

архіву Одес. обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 77–83. 
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130. Дідур І. П. Потреби користувачів архіву та новітні форми 

використання архівної інформації / І. П. Дідур, Л. А. Ковальська // Вісн. 

студент. наук. т-ва ДонНУ ім. Василя Стуса. – 2018. – Вип. 10, т. 1. – С. 131–

136. 

131. Дяченко Н. К. Використання бібліотечних фондів у виставковій 

діяльності архівних установ / Н. К. Дяченко, С. Ю. Карамаш // Бібліотека. 

Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 

2018. – С. 776–780. 

132. Желясков С. А. Підтвердження трудового стажу і заробітної 

плати / С. А. Желясков // Одеські архіви : інформ. бюл. [Держ. архіву Одес. 

обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 49–50. 

133. Журба О. І. Археографічні видання Державного архіву 

Дніпропетровської області кінця ХХ – початку ХХІ століття / О. І. Журба // 

Спадщина : зб. наук. ст. та документів. – 2018. – Вип. 4. – С. 262–273. 

134. Журило Д. О проблематике архивного дела в Харьковской 

области / Дмитрий Журило // Харківський архівіст 2017 р. : [наук.-інформ. 

вісн.] : ювіл. вип.: 100 років системі арх. установ України. – Харків, 2018. – 

С. 62–63. 

135. Климович Н. М. «Територія АРХІВ: діалог з документом» – новий 

проект ЦДАМЛМ України / Н. М. Климович // Архіви України. – 2018. – 

№ 1. – С. 255–257. 

136. Лисенко А. Упровадження біографічно-комунікативних практик у 

систему роботи бібліотечних, музейних та архівних установ / А. Лисенко, 

В. Дудник // Вісн. Книжк. палати. – 2018. – № 1. – С. 36–39. 

137. Мартиненко О. В. «Шевченко і Одеса» [тематико-експозиційний 

план виставки архівних документів] / О. В. Мартиненко // Одеські архіви : 

інформ. бюл. [Держ. архіву Одес. обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 67–69. 

138. Резнік І. С. Сучасні форми використання інформації у 

Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України / 

І. С. Резнік // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 34–44. 

139. Штепко О. Ю. З історії політичних репресій на Одещині: 

«польська операція» у 1937–1938 роках (тематико-експозиційний план 

[виставки архівних документів]) / Штепко О. Ю. // Одеські архіви : інформ. 

бюл. [Держ. архіву Одес. обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 70–76. 

140. Шуйський І. Проблеми документального дослідження 

Голодомору 1932–1933 років на Харківщині за матеріалами Державного 

архіву Харківської області / Ігор Шуйський // Харківський архівіст 2017 р. : 

[наук.-інформ. вісн.] : ювіл. вип.: 100 років системі арх. установ України. – 

Харків, 2018. – С. 73–75. 

141. Paliienko M. Ukraine: Personal Data Protection and Access to 
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України, Архів Президії НАН України. 

176. Данилець Ю. В. Православний рух у с. Іза на початку ХХ ст. у 

світлі нових архівних документів / Ю. В. Данилець // Наук. вісн. Ужгород. 

ун-ту. Серія: Історія. – 2018. – Вип. 1. – С. 18–27. 

177. Доліновський В. Податкові документи 1780-х років як джерело до 

історії галицьких міст / В. Доліновський, К. Слюсарек // Архіви України. – 

2018. – № 5/6. – С. 56–71. – Охарактеризовано склад та інформаційний 

потенціал джерел, які зберігаються у ЦДІАЛ України, Державному архіві у 

Любліні (Польща), у фонді Архіву Замойської ординації зі Звіринця. 

178. Зуляк І. Громадсько-політична і культурно-просвітницька 

діяльність Антона Крушельницького (1878–1937 рр.): джерельна база 

наукової проблеми / Іван Зуляк, Мар’яна Зуляк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. 

ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – 2018. – Вип. 2, ч. 2. – 

С. 142–153. – Огляд фондів ЦДАВО України, ГДА СБУ, ЦДІАЛ України, 

Держархів Львівської обл. 

179. Кліш А. Б. Джерела особового походження з історії суспільно-

християнського руху в Галичині / А. Б. Кліш // Гілея : наук. вісн. – 2018. – 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9673612
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Вип. 133. – С. 18–21. – Огляд фондів ЦДІАЛ України, Інституту літератури 

НАН України, ВР ЛННБ ім. В. Стефаника тощо. 

180. Купчинський О. Дещо з архівної спадщини композитора-

цитриста, громадсько-культурного діяча і священика Євгена Купчинського 

(присвячується 150-річчю від народження композитора) / Олег Купчинський 

// Зб. пр. [Терноп. осередку Наук. т-ва ім. Шевченка] / Держ. архів Терноп. 

обл. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – Т. 11 : Архіви Тернопільщини. – 

С. 106–127. – Огляд архівної спадщини у фондах ЦДІАЛ України, 

держархівів Тернопільської, Львівської обл., ВР ЛННБ ім. В. Стефаника, 

Бібліотеки та архіву НТШ в Америці (Нью-Йорк), родинного архіву 

Є. Купчинського. 

181. Лазарович М. В. Джерела дослідження етнополітики української 

влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років / 

М. В. Лазарович // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2018. – № 5. – 

С. 29–50. – Міжархівний огляд фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, 

ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ГДА СБУ, держархівів Вінницької, 

Київської, Львівської обл. 

182. Литвин С. Х. Документальні джерела у вітчизняних та 

зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри / 

С. Х. Литвин // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 2018. – 

№ 3. – С. 37–42. – Огляд фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, ГДА 

СБУ, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, обласних держархівів, архівів Росії 

(ДАРФ, РДВА), Польщі. 

183. Михайленко Г. Г. Джерельна база дослідження життя та 

діяльності видатного українського інженера-будівельника О. І. Неровецького 

(1884–1950 рр.) / Г. Г. Михайленко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 

2018. – Вип. 51. – С. 453–457. – Аналіз архівних джерел, що зберігаються у 

фондах ЦДІАК України, ЦДАВО України, ЦДНТА України, держархівів 

Харківської обл., м. Києва, Російському державному архіві літератури та 

мистецтва (РДАЛМ) та Держархіві Російської Федерації (ДАРФ). 

184. Музичко О. Є. Особові фонди південноукраїнських істориків 

другої половини ХІХ – початку ХХ століть: склад та евристичний потенціал / 

О. Є. Музичко // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 104–120. – Автор 

виявив 208 особових фондів 140, що знаходяться у 61 установі 28 міст 11 

держав: Україні, Російській Федерації, США, Ізраїлі, Грузії, Болгарії, Чехії, 

Хорватії, Латвії, Литви, Естонії. 

185. Музичко О. Особові фонди південноукраїнських істориків як 

джерело дослідження історіографічного процесу на території Південної 

України другої половини ХІХ – 20-х років ХХ століття / Олександр Музичко 

// Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 67–80. – У 

статті проаналізовано 208 особових фондів 140 південноукраїнських 

істориків, що зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках 11 країн. 

186. Мурашова О. Джерела до вивчення соціальної політики 

радянської влади в Україні 20-х рр. ХХ ст. / Ольга Мурашова // Наук. зап. 
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Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 

2018. – Вип. 26. – С. 312–316. – Огляд фондів ЦДАВО України, ЦДАГО 

України, держархівів Вінницької, Хмельницької обл. 

187. Папакін Г. Джерельно-археографічний проект «Кримський 

дипломатарій» / Георгій Папакін // На межі між Сходом і Заходом : матеріали 

міжнар. наук. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження Ярослава 

Дашкевича (13–14 груд. 2016 р., Львів) / НАН України, Ін-т укр. археографії 

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів, 2018. – 

С. 182–194. – (Серія «Львівські історичні праці. Матеріали засідань і 

конференцій» ; вип. 3). 

188. Пивоварська К. Архівні джерела з історії вірмен України у 20–30-

ті роки XX століття / Каріна Пивоварська // На межі між Сходом і Заходом : 

матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження 

Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2016 р., Львів) / НАН України, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – 

Львів, 2018. – С. 204–212. – (Серія «Львівські історичні праці. Матеріали 

засідань і конференцій» ; вип. 3). – Огляд фондів ЦДАВО України, ЦДАГО 

України, Держархіву Харківської обл. 

189. Путкарадзе Т. Деякі питання культурно-історичних і військово-

політичних відносин між Грузією і Україною (за документами Державного 

архіву Одеської області та Архівного управління Аджарії) / Т. Путкарадзе // 

Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та спільні виклики 

сучасності. До століття встановлення дипломатичних відносин : зб. наук. пр. 

/ Ін-т історії України НАН України, Наук. т-во історії дипломатії та 

міжнародних відносин. ‒ Київ, 2018. ‒ С. 283–293. 

190. Райківський І. Особисті фонди Володимира Грабовецького в 

архівних установах Львова та Івано-Франківська / Ігор Райківський // 

Галичина : наук. і культур.-просвітн. краєзнав. часопис. – 2018. – Число 31. – 

С. 7–13. – ЛННБ ім. В. Стефаника, Держархів Івано-Франківської обл. 

191. Розман І. Матеріали особових фондів архівів і бібліотек України 

як джерело дослідження педагогічних персоналій / Ірина Розман // Історико-

педагогічний альманах. – 2018. – Вип. 1. – С. 8–12. 

192. Синяк С. Джерела до історії діяльності польських парамілітарних 

організацій на Волині 1921–1939 рр / С. Синяк // Укр. іст. зб. – 2018. – 

Вип. 20. – С. 285–298. – Огляд документів державних архівів Волинської, 

Рівненської та Тернопільської обл. 

193. Скочиляс І. Печатки Порохницького деканату Перемишльської 

греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ століть / Ірина Скочиляс 

// Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 273–287. – 

Опубліковано каталог печаток Порохницького деканату, що зберігаються у 

ЦДІАЛ України, Державному архіві м. Перемишль (Польща). 

194. Срібна М. Джерельна база дослідження Українського Червоного 

Хреста в роки Другої світової війни (до 100-річчя Червоного Хреста України) 

/ М. Срібна // Сторінки воєнної історії України. – 2018. – Вип. 20. – С. 162–
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172. – Огляд фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, Держархіву 

Київської обл., ДАРФ, Російського державного архіву соціально-політичної 

історії (РДАСПІ). 

195. Токаленко П. О. Хроніка подій Першої російської революції у 

документах державних архівних установ південних регіонів України (1905–

1910 рр.) / П. О. Токаленко // Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 177–189. 

196. Хоменко В. О. Михайло Грушевський і Українська партія 

соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів 

партії / В. О. Хоменко // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 157–166.  

Розглянуто та проаналізовано есерівські партійні документи, які зберігаються 

у фондах центральних державних архівних установ України (ЦДАВО, 

ЦДІАК, ЦДАГО). 

197. Цецик Я. П. Документи державних архівів Волинської та 

Житомирської областей як джерело дослідження діяльності органів влади на 

Волині на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Сер.: 

Історія. Політологія. – 2018. – Вип. 22/23. – С. 115–121. 

198. Шаповал А. І. Епістолярна спадщина В. П. Адріанової-Перетц в 

архівах України / А. І. Шаповал // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 227–

247. – Проаналізовано епістолярну спадщину В. П. Адріанової-Перетц, що 

відклалася в особових архівних фондах учених України, які зберігаються в 

Інституті рукопису НБУВ та ЦДАМЛМ України. 

199. Шологон Л. Формування джерельного комплексу з історії 

національного-культурного руху українців Галичини 1848–1914 рр. (на 

прикладі українських архівних і бібліотечних установ) / Лілія Шологон // 

Емінак : наук. щоквартальник. – 2018. – № 4, т. 1. – С. 122–127. – Огляд 

джерел, що зберігаються у фондах ЦДІАЛ України, ЦДІАК України, ВР 

ЛННБ ім. В. Стефаника, держархівів Львівської, Івано-Франківської, 

Тернопільської обл., Відділу рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка. 

 

4.2. Центральні державні архіві 

 

ЦДАВО України 

 

200. Адамський В. Р. Документи Головноуповноваженого уряду УНР 

в архівних зібраннях України / В. Р. Адамський // Освіта і культура Поділля в 

добу Директорії (грудень 1918 – 1921 рр.) : матеріали Всеукр. наук. історико-

краєзн. конф., 15 листоп. 2018 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – 

Хмельницький, 2018. – С. 185–190. 

201. Кавунник В. Реконструкція й інформаційний потенціал архівів 

міністерств закордонних та внутрішніх справ УНР (1918–1921) / Валентин 

Кавунник // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 81–

100. 
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202. Преловська І. Особові справи діячів Української автокефальної 

православної церкви: збереженість, актуалізація та інформаційний потенціал: 

(На матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України, м. Київ) / Ірина Преловська // 

Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 119–134. 

203. Редько О. Як міста переживали революцію? Документальні 

свідчення з фондів ЦДАВО України [Електронний ресурс] / О. Редько // 

Місто: історія, культура, суспільство : Е-журнал урбаністичних студій. – 

2018. – № 1 (5). – С. 214–227. – Режим доступу: http://mics.org.ua/wp-

content/uploads/2018/07/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0

%BE.pdf. – Назва з екрана. 

 

ЦДАГО України 

 

204. Гінзбург О. П. Документи фонду ЦК Компартії України ЦДАГО 

України як джерело вивчення становлення та розвитку демократичної 

опозиції в УРСР у роки перебудови : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 

/ Гінзбург Ольга Петрівна ; Держ. ВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 18 с. 

*** 

205. Батрак Л. В. Документи про голод в Україні 1921–1923 років (із 

колекції «Український музей в Празі» ЦДАГО України) / Л. В. Батрак // 

Архіви України. – 2018. – № 5/6. – С. 135–154. 

206. Власенко С. Документи представництва Західноукраїнської 

Народної Республіки у Франції 1919–1923 рр. (з колекції Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України) / С. Власенко // 

Краєзнавство. – 2018. – № 3. – С. 66–80. 

207. Гречко М. В. «Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на 

назидание» (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932–1933 років у 

документах ЦДАГО України) / М. В. Гречко. // Архіви України. – 2018. – 

№ 5/6. – С. 46–55. 

208. Кагальна М. Становище українських військовополонених у 

таборах Австро-Угорщини, Німеччини та Туреччини (за документами 

ЦДАГО України) / Марія Кагальна // Славістична збірка. – 2018. – Вип. 4. – 

С. 19–26. 

 

ЦДІАК України 

209. Байдич О. В. Джерела з історії сіл Радогоща та Радошівка ХVІ – 

початку ХVІІ ст. / О. В. Байдич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-

краєзн. зб. – 2018. – Вип. 18. – С. 50–54. 

210. Байдич О. В. Міста і містечка Південно-Східної Волині у 

документах Кременецького земського суду (друга половина ХVІ – перша 

чверть ХVІІ ст.) / О. В. Байдич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-

краєзн. зб. – 2018. – Вип. 14. – С. 43–52. 
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211. Байдич О. В. Поселення Ізяславщини другої половини ХVІ – 

першої чверті ХVІІ ст. в документах Кременецького земського суду / 

О. В. Байдич, В. О. Байдич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. 

зб. – 2018. – Вип. 16. – С. 70–75. 

212. Бартош А. Є. Києво-Печерська лавра у 1918 р. (за документами 

канцелярії митрополита ЦДІАК України) / А. Є. Бартош // Могилянські 

читання 2018. Дослідження сакральних пам’яток України : зб. наук. пр. – 

Київ, 2018. – С. 5–9. 

213. Бартош А. Справа щодо надіслання до Лаври «в уклад» 

ієросхимонахом Григорієм Голубом 49-ти кипарисних дошок з Запорізької 

Січі. За документами ЦДІАК України / А. Бартош // Нові дослідження 

пам’яток козацьої доби в Україні : зб. наук. ст. – 2017. – Вип. 26. – С. 312–

316. 

214. Мицик Ю. А. Документи фонду № 64 ЦДІАУК України як 

джерело з історії Конотопського краю / Ю. А. Мицик, І. Ю. Тарасенко // 

Конотопські читання : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 9. – С. 153–164. 

215. Мицик Ю. А. Свято-Успенський жіночий монастир в Нових 

Млинах у світлі документів фонду 140 ЦДІАК України / Ю. А. Мицик // 

Сіверщина в історії України. – 2018. – Вип. 11. – С. 155–158. 

216. Тарасенко І. Ю. Матеріали Кролевецької сотенної канцелярії 

(фонд 64 ЦДІАК України) / І. Ю. Тарасенко // Сіверщина в історії України. – 

2018. – Вип. 11. – С. 151–154. 

217. Хоменко В. М. С. Грушевський та Українська партія соціалістів-

революціонерів: інформаційний потенціал фонду 1235 ЦДІАК України / 

Віталій Хоменко // Шевченківська весна: історія : матеріали XVІ Міжнар. 

наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 

2018 : Історія», [м. Київ, 15 берез. 2018 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 44–46. 

218. Шаповал А. І. Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством 

імені Шевченка через призму листів ученого до М. С. Грушевського / 

А. І. Шаповал // Архіви України. – 2018. – № 5/6. – С. 117–134. 

219. Янчук М. Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у 

фонді Київської Єпархіальної училищної ради [ЦДІАК України] / Михайло 

Янчук // Емінак : наук. щоквартальник. – 2018. – № 2, т. 1. – С. 41–46. 

 

ЦДІАЛ України 

220. Ujma M. Spuścizna pojezuicka w zasobach Centralnego Państwowego 

Archiwum Historycznego we Lwowie / Magdalena Ujma // Studia z Historii 

Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku. – 2018. – T. 20. – S. 43–68. 

 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

 

221. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи у процесі формування 

історичної пам’яті / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2018. – № 5/6. – С. 91–
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99. – Огляд документів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 

присвячених репресіям радянської доби. 

222. Касян Л. Г. «Такий я ніжний, такий тривожний…» (висвітлення 

життя і творчості Володимира Сосюри в аудіовізуальних документах) / 

Л. Г. Касян // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 73–83. 

 

ЦДАМЛМ України 

 

223. Алексеенко Е. Имена семьи Рерихов в документах Центрального 

государственного архива-музея литературы и искусства Украины / Елена 

Алексеенко. Николай Рерих и Николай Лосский. История сотрудничества / 

Елена Петренко ; [к сб. в целом: отв. ред. и сост. Е. Петренко]. – Одесса : 

Астропринт, 2018. – 24 с. : ил. – (Серия «Архивы. Исследования» ; вып. 16). 

 

*** 

224. Алексеенко Е. С. Имена семьи Рерихов в документах 

Центрального государственного архива-музея литературы и искусства 

Украины / Е. С. Алексеенко // Творческий вклад в мировую культуру семьи 

Рерихов и деятелей искусства и науки : материалы 16-й Междунар. науч.-

практ. конф., 2017 / Одес. Дом-Музей имени Н. К. Рериха. – Одесса : 

Астропринт, 2018. – С. 6–13. 

225. Дубовик С. О. До питання вивчення життя і творчості діячів 

українського дисидентського руху (на підставі особового фонду художниці 

Алли Горської у ЦДАМЛМ України) / С. О. Дубовик // Архіви України. – 

2018. – № 4. – С. 83–90. 

226. Дубовик С. О. Документи особового фонду мистецтвознавця 

П. Ф. Оболенцева у ЦДАМЛМ України як джерело вивчення історії 

українських художніх студій початку ХХ століття / С. О. Дубовик // Архіви 

України. – 2018. – № 1. – С. 135–144. 

227. Дубовик О. С. Олесь Гончар у документах ЦДАМЛМ України (до 

100-річчя від дня народження) / О. С. Дубовик // Архіви України. – 2018. – 

№ 5/6. – С. 72–80. 

228. Дубовик С. О. Український професійний театр кінця ХІХ – 

початку ХХ століть (за документами особового фонду українського 

театрознавця П. П. Перепелиці) / С. О. Дубовик // Архіви України. – 2018. – 

№ 2/3. – С. 52–61. 

229. Мокроусова О. Повоєнна доля панорами «Старий Львів» Януша 

Вітвицького в документах Павла Альошина / Олена Мокроусова // Музей – 

платформа суспільного діалогу : матеріали Міжнар. наук-практ. конф. до 125 

річниці Львів. іст. музею, Львів, 5 жовт. 2018 р. / Львів. іст. музей. – Львів : 

Коло, 2018. – С. 32–44. 

230. Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до ЦДАМЛМ 

України за 2017 рік / О. Ф. Павлова // Архіви України. – 2018. – № 4. – 

С. 103–114. 
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231. Подоляка Н. С. Харківське кооперативне видавництво «Рух» в 

документах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 

України / Н. С. Подоляка // Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. – 2018. – № 1. – С. 90–97. 

 

ЦДАЗУ 

232. Ващук Л. В. Творчість українських митців за кордоном: 

джерелознавчий огляд документів ЦДАЗУ / Л. В. Ващук // Архіви України. – 

2018. – № 1. – С. 118–134. 

233. Решетченко Д. В. Історія Організації українських націоналістів 

(за фондами ЦДАЗУ) / Д. В. Решетченко // Архіви України. – 2018. – № 1. – 

С. 153–167. 

234. Романова К. В. Українська поезія першої половини ХХ століття у 

періодичних виданнях української діаспори (за документами ЦДАЗУ) / 

К. В. Романова // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 126–156. 

235. Сємков В. Г. Радіоскрипти радіо «Свобода» як джерело 

інформації про події в Україні другої половини ХХ століття / В. Г. Сємков // 

Архіви України. – 2018. – № 5/6. – С. 100–108. 

236. Теліуз Г. С. Діяльність українських студентських організацій в 

Австрії у 1945–1955 рр. за архівними джерелами / Г. С. Теліуз // Гілея : наук. 

вісн. – 2018. – Вип. 132. – С. 63–64. 

237. Тихенко В. О. Повернення культурної спадщини української 

діаспори (за документами ЦДАЗУ) / В. О. Тихенко // Архіви України. – 

2018. – № 5/6. – С. 109–116. 

 

ЦДЕА України 

238. Чернятинська Ю. Інформаційний потенціал архівних фондів 

електронних інформаційних ресурсів / Юлія Чернятинська // Шевченківська 

весна: історія : матеріали XVІ Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна – 2018 : Історія», [м. Київ, 15 берез. 

2018 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 46–

49. 

4.2. Місцеві державні архівні установи 

 

Держархів Вінницької області 

239. Юрченко В. Документальні матеріали Державного архіву 

Вінницької області про порядок формування органів «громадського» 

управління у Подільській губернії другої половини ХІХ ст. [Електронний 

ресурс] / Віталіна Юрченко, Світлана Литвинська // Інформація, комунікація, 

суспільство 2018 = Information, communication, society 2018 : матеріали 7-ї 

Міжнар. наук. конф. ICS-2018, 17–19 трав. 2018 р., Україна, Чинадієво / Нац. 

ун-т «Львів. Політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльності, Каф. 

інформ. систем та мереж. – Електрон. текстові дані. – Львів : Вид-во Львів. 

політехніки, 2018. – С. 140–141. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 



68 

 

 

Держархів Дніпропетровської області 
240. Швидько Г. К. Джерела до початкової історії промисловості 

Півдня України кінця XVIII – початку ХІХ ст. у фондах Державного архіву 

Дніпропетровської області / Г. К. Швидько // Спадщина : зб. наук. ст. та 

документів. – 2018. – Вип. 4. – С. 111–127. 

 

Держархів Закарпатської області 
241. Фізеші О. Й. Архівні джерела про діяльність початкових шкіл 

Закарпаття другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття / 

О. Й. Фізеші // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія: Педагогіка та 

психологія. – 2018. – Вип. 2. – С. 43–46. 

 

Держархів Івано-Франківської області 

242. Соловка Л. Колекція документів з історії діяльності єврейських 

організацій в Галичині в 1920-х – 1930-х рр. у фондах Державного архіву 

Івано-Франківської області (короткий джерелознавчий огляд) / Любов 

Соловка // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. 

конф., 26–27 жовт. 2016 р. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 130–156. – (Серія 

«Бібліотека юдаїки»). 

 

Держархів Львівської області 
243. Янишин Б. М. Джерела до історії української культури та науки 

Східної Галичини автономічної доби в колекціях Державного архіву 

Львівської області / Б. М. Янишин // Проблеми історії України ХІХ – початку 

ХХ ст. – 2018. – Вип. 28. – С. 295–313. 

 

Держархів Київської області 
 

244. 1917–1921: український вимір : альбом фотодокументальної 

виставки до 100 річчя Української революції / Київ. облдержадмін., 

Держархів Київ. обл. ; керівник проекту С. Каменєва ; відп. ред. Г.Бойко; 

виставку підгот. Р. Коваленко ; упоряд. альбому С. Якобчук. – Київ, 2018. – 

26 с. 

 

*** 

245. Каменєва С. Кадрова політика Росії в Грузії в першій половині 

ХІХ століття через призму документів Державного архіву Київської області / 

С. Каменєва // Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та спільні 

виклики сучасності. До століття встановлення дипломатичних відносин : зб. 

наук. пр. / Ін-т історії України НАН України, Наук. т-во історії дипломатії та 

міжнародних відносин. ‒ Київ, 2018. ‒ С. 275–282. 

 

Держархів Кіровоградської області 
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246. Колєчкін В. Голод 1921–1923 рр. та Голодомор 1932-1933 рр. на 

території Зінов’євщини: документальні джерела в Державному архіві 

Кіровоградської області з історії / Вадим Колєчкін // Між Бугом і Дніпром : 

наук.-краєзн. вісник Центральної України. – 2018. – Вип. 9. – С. 61–66. 

 

Держархів Одеської області 

247. Виногловська С. В. Надходження документів Національного 

архівного фонду до Державного архіву Одеської області у 2018 році / 

С. В. Виногловська // Одеські архіви : інформ. бюл. [Держ. архіву Одес. 

обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 84–86. 

248. Герасимова С. М. Одеські товариства та клуби у сфері розвитку 

та популяризації літератури і мистецтва у XIX – на початку ХХ ст. (за 

матеріалами Державного архіву Одеської області) / С. М. Герасимова // 

Одеські архіви : інформ. бюл. [Держ. архіву Одес. обл.]. – 2018. – 

Вип. ХХІІ. – С. 41–48. 

249. Лісунець Л. І. Наукова, педагогічна, культурна та громадська 

діяльність Андрія Онисимовича та Вадима Андрійовича Лісенків (за 

матеріалами сімейного архіву) / Л. І. Лісунець // Одеські архіви : інформ. 

бюл. [Держ. архіву Одес. обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 27–36. 

250. Січкаренко В. К. Огляд нових надходжень до бібліотечного 

фонду Державного архіву Одеської області за 2018 рік / В. К. Січкаренко // 

Одеські архіви : інформ. бюл. [Держ. архіву Одес. обл.]. – 2018. – 

Вип. ХХІІ. – С. 87–93. 

251. Успенська Г. Б. Особові справи викладачів та студентів як 

генеалогічне джерело (на матеріалах фонду Одеського національного 

медичного університету / Г. Б. Успенська // Одеські архіви : інформ. бюл. 

[Держ. архіву Одес. обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 56–60. 

252. Ciesielski T. Archiwum sądu powiatowego w Bałcie jako źródło do 

dziejów szlachty polskiej nad rzeką Kodymą w pierwszych dekadach XIX wieku / 

Tomasz Ciesielski // На річці Кодима. Дослідження з історії України і Польщі 

[Текст] = Nad rzeką Kodymą. Studia nad dziejami Polskich i Ukraińskich 

pograniczy na przestrzeni wieków / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – 

Одеса, 2018. – С. 55–83. 

 

Архівні відділи райдержадміністрацій 

253. Баженова В. Ю. Огляд фондів Архівного відділу Балтської 

райдержадміністрації / В. Ю. Баженова // Одеські архіви : інформ. бюл. 

[Держ. архіву Одес. обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 104–105. 

 

Держархів Полтавської області 
254. Саранча В. І. Фонди рекрутських присутствій Державного архіву 

Полтавської області / В. І. Саранча // Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 168–

176. 
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Держархів Рівненської області 
255. Глушковецький А. Л. Фонди Острозької повітової у справах 

виборів до Державної думи комісії Державного архіву Рівненської області як 

історичне джерело / А. Л. Глушковецький, В. В. Чернов // Іван Огієнко і 

сучасна наука та освіта. Серія: Історична. – 2018. – Вип. 14. – С. 52–58. 

 

Держархів Тернопільської області 

256. Ільчишин С. Українська та польська освіта в міжвоєнний період у 

Західній Україні за матеріалами Державного архіву Тернопільської області / 

Сергій Ільчишин // Шевченківська весна: історія : матеріали XVІ Міжнар. 

наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 

2018 : Історія», [м. Київ, 15 берез. 2018 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 25–28. 
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Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського) / С. А. Волощенко // 

Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – С. 284–300. 

296. Дідик С. С. Архів фортеці Св. Єлизавети – цінний фонд Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського / С. С. Дідик 

// Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2018. – Вип. 51. – С. 296–301. 

297. Калініч Г. Ю. Листування Петра Лебединцева і Михайла 

Максимовича із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського як частина архіву часопису «Київська старовина» / 

Г. Ю. Калініч // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. 

(Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 718–722. 

298. Кіктенко В. О. Свідоцтво про нагородження імператорським 

«Орденом Подвійного дракона»: невідоме джерело з фонду Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / 

В. О. Кіктенко // Східний світ. – 2018. – № 3. – С. 44–57. 

299. Коваль Т. В. Історія формування книжкових збірок Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / 

Т. В. Коваль // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. 

(Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 664–666. 

300. Левенко О. Кінонік «Хваліте Господа з небес» із нотолінійних 

Ірмологіонів кінця XVI–XVII століть українського та білоруського 

походження та його списки у рукописах, віднайдених Данилом 

Щербаківським під час поіздки на Волинь / Олена Левенко // Музейні 

читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського : зб. наук. пр. за 

матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 листоп. 2017 р. / Департамент 

культури Київ. міськдержадмін., Нац. музей укр. нар. декорат. мистецтва. – 

Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 141–150. 

301. Максимчук О. В. Рукописний «Огородок» Антонія 

Радивиловського як унікальна пам’ятка української книжкової культури 

XVII ст. / О. В. Максимчук // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. 

наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 194–199. 

302. Мицик Ю. З документів до історії Києво-Могилянської академії 

XVIII ст. / Ю. Мицик // Наук. зап. НаУКМА. Іст. науки. – 2018. – Т. 1. – 

С. 87–93. 



76 

 

303. Мицик Ю. А. Дещо з джерел до біографії родини Лазаревських / 

Ю. А. Мицик // Конотопські читання : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 9. – С. 150–

152. 

304. Охріменко О. С. Збірка проповідей XV ст. із нюрнберзького 

монастиря Святого Егідія: автор, писець та читач / О. С. Охріменко // 

Рукописна та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – С. 301–312. 

305. Петрикова В. Т. Архів Бібліографічної комісії ВУАН Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 

концептуальний вимір / В. Т. Петрикова // Бібліотека. Наука. Комунікація : 

100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : 

матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 658–663. 

306. Петрова Ю. И. Арабо-христианские рукописные богослужебные 

книги в собрании ИР НБУВ / Ю. И. Петрова // Східний світ. – 2018. – № 2. – 

С. 63–83. 

307. Ривкіна Г. А. Документи Київського відділення Товариства 

розповсюдження просвіти між євреями Росії у Відділі фонду юдаїки 

Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

/ Г. А. Ривкіна // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. 

(Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 654–658. 

308. Тарасенко Н. А. Фрагменты Книги мертвых в собрании 

Института рукописи НБУВ (ф. VIII, № 565/15): предварительная публикация 

/ Н. А. Тарасенко // Сходознавство. – 2018. – № 81. – С. 100–129. 

309. Хамрай О. О. Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки 

Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського / О. О. Хамрай // 

Східний світ. – 2018. – № 3. – С. 58–69. 

310. Чернухін Є. К. Фонд 350 (архів родини Гориновичів) в Інституті 

рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: 

фондоутворювачі, структура, огляд матеріалів / Є. К. Чернухін // Рукописна 

та книжкова спадщина України. – 2018. – Вип. 22. – С. 24–48. 

311. Якубова Т. А. Наукова діяльність С. І. Пономарьова в матеріалах 

епістолярної спадщини / Т. А. Якубова // Конотопські читання : зб. наук. 

пр. – 2018. – Вип. 9. – С. 320–322. 

 

4.4.1.5. Львівська національна наукова бібліотека України ім. 

В. Стефаника 

312. Дзюбан Р. Грамота князя Данила Романовича: проблема 

автентичності (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної 

наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) / Роман Дзюбан // Зап. 

Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2018. – 

Вип. 10 (26). – С. 301–332. 
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313. Ільницька А. Кооперативний рух Галичини кінця ХІХ – першої 

половини ХХ століття (на матеріалах фонду фотографій ЛННБ України імені 

В. Стефаника) / Алла Ільницька // Мистецька культура: історія, теорія, 

методологія : тези доп. Всеукр. наук. конф. (Львів, 30 листоп. 2018 р.) / Львів. 

нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника [та ін.]. – Львів : Растр–7, 2018. – 

С. 176–179. 

314. Ільницька А. Кооперативні діячі Галичини кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст. (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень 

бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової 

бібліотеки України імені В. Стефаника) // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України 

ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 10 (26). – С. 549–570. 

315. Косаняк Н. Архівна спадщина о. Зенона Злочовського (на 

матеріалах ЛННБ України ім. В. Стефаника) / Наталія Косаняк // Мистецька 

культура: історія, теорія, методологія : тези доп. Всеукр. наук. конф. (Львів, 

30 листоп. 2018 р.) / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника [та ін.]. – 

Львів : Растр–7, 2018. – С. 169–170. 

316. Косаняк Н. Колекція нот Інституту церковної музики у Львові (із 

фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 

В. Стефаника) / Наталія Косаняк // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. 

В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 10 (26). – С. 571–596. – Додаток. 

Нотні рукописи бібліотеки Інституту церковної музики у Львові (з фондів 

Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської 

національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника). – С. 580–595. 

317. Красник У. О. Тематико-топологічна характеристика колекції 

фотодокументів Народного дому у Львові (на матеріалах ЛННБУ ім. 

В. Стефаника) / У. О. Красник // Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, 

архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали XX 

Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 жовт. 2017 р. : у 2 ч. / Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2018. – Ч. 2. – С. 120–127. 

318. Матвіїшин Я. Давня Туреччина за матеріалами Людвіка 

Набеляка, Вацлава Жевуського, Казимира Тишковського та Григорія 

Волконського / Ярослав Матвіїшин // На межі між Сходом і Заходом : 

матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження 

Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2016 р., Львів) / НАН України, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – 

Львів, 2018. – С. 421–439. – (Серія «Львівські історичні праці. Матеріали 

засідань і конференцій» ; вип. 3). 

319. Нестайко М. Автографи на книгах відділу наукових досліджень 

спеціальних видів документів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких 

ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 

В. Стефаника / Маркіян Нестайко // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. 

В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 10 (26). – С. 597–607. 

320. Осадця О. Матвій Рудковський: маловідома постать у музичній 

культурі Галичини (на матеріалах ЛННБ України ім. В. Стефаника) / Ольга 



78 

 

Осадця // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доп. Всеукр. 

наук. конф. (Львів, 30 листоп. 2018 р.) / Львів. нац. наук. б-ка України ім. 

В. Стефаника [та ін.]. – Львів : Растр–7, 2018. – С. 171–173. – Про рукописну 

спадщину М. Рудковського у фондах Інституту досліджень бібліотечних 

мистецьких ресурсів. 

321. Осадця О. Музична творчість Матвія Рудковського (1819–1868) 

(на матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені 

В. Стефаника) / Ольга Осадця // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. 

В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 10 (26). – С. 519–532. – Подано 

перелік рукописів і першодруків музичних творів М. Рудковського із фондів 

Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. 

В. Стефаника. 

322. Панченко В. Печатки міст Правобережної України XVIII століття 

в колекції документів Олександра Чоловського (фонди Відділу рукописів 

ЛНБ ім. В. Стефаника) / Володимир Панченко // Нові дослідження пам’яток 

козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – 2018. – Вип. 27. – С. 201–204. 

323. Романюк С. Збірка світлин фотохудожника Яна Булгака (із 

фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської 

національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) / Світлана 

Романюк // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника : зб. наук. 

пр. – 2018. – Вип. 10 (26). – С. 533–548. 

324. Сеник Я. Епістолярій в архіві Омеляна і Тетяни Антоновичів (за 

матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки 

України імені В. Стефаника) / Ярослав Сеник // Зап. Львів. нац. наук. б-ки 

України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 10 (26). – С. 419–477. 

 

4.4.2. Музеї та бібліотеки
*
 

325. Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська 

бібліотека НААН: історія та сучасність. До 100-річчя від дня створення / 

В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : 

Аграрна наука, 2017. – 463 с. : іл. – (Аграрна наука України в особах, 

документах, бібліографії : історіко-бібліографічна серія ; кн. 100). – Зі змісту: 

3.3. Архівна справа. – С. 218–227. – Про науковий архів ННСГБ НААН. 

326. Видання з автографами українських діячів науки і культури : 

каталог колекції Нац. іст. б-ки України. Вип. 1 / Нац. іст. б-ка України, Н.-д. 

від. стародруків, цінних та рідкісних видань ; уклад. Н. О. Горська. – Київ : 

Вид. дім «Вініченко», 2018. – 416 с. 

327. Західно-Українська Народна Республіка в документах і 

матеріалах Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка : альб.-кат. / Львів. 

міськрада, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка ; упоряд.: Ю. Лисий, 

                                                           
*
 Подано бібліографічні описи публікацій про архівні зібрання наукових установ НАН України, 

музеїв і бібліотек систем Міністерства культури України та Міністерства освіти і науки України, 

установ іншого відомчого підпорядкування. 
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М. Ільків-Свидницький ; [наук. ред. М. Ільків-Свидницький]. – Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2018. – 251 с. : іл. 

 

*** 

328. Бекетова В. Козацька колекція Дніпропетровського 

національного історичного музею імені Д. І. Яворницького: каталогізація та 

введення до наукового обігу / Валентина Бекетова // Музейні читання пам’яті 

М. Біляшівського і Д. Щербаківського : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. 

наук.-практ. конф., 16–17 листоп. 2017 р. / Департамент культури Київ. 

міськдержадмін., Нац. музей укр. нар. декорат. мистецтва. – Вінниця : ТОВ 

«ТВОРИ», 2018. – С. 199–205. 

329. Боровик В. В. Архівування польових відеоматеріалів у Музеї-

архіві народної культури Українського Полісся / В. В. Боровик // Бібліотека. 

Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 

2018. – С. 640–643. 

330. Гальчинський Б. Колекції з російсько-української війни 

[Національного музею історії України у Другій світовій війні]. Джерельно-

інформативний потенціал [Електронний ресурс] / Богдан Гальчинський // 

Військово-історичний меридіан. – 2018. – Вип. 4. – С. 124–136. – Режим 

доступу: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/05.02.2019/pdf/VIM_22_2018-
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В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 

2018. – С. 616–619. 

370. Боровець І. Розвиток архівної справи у Словацькій Республіці / 

Іван Боровець // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : 

міжвід зб наук пр. – 2018. – Вип. 27. – С. 349–362. 

371. Добровольська В. В. Міжнародні стандарти у створенні 

цифрового фонду документації культурної спадщини / В. В. Добровольська // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 2. – 

С. 86–94. 

372. Ємельянова Т. О. Балтійський форум з обміну досвідом і 

передовими практиками у сфері архівування та просування аудіовізуальної 

спадщини / Т. О. Ємельянова // Архіви України. – 2018. – № 4. – С. 7–22. 

373. Липак Г. Австралійський досвід консолідації електронних 

інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв [Електронний ресурс] / 

Липак Г. // Nauki Społeczno-Humanistyczne = Соціально-гуманітарні науки = 

Social and Human Sciences : пол.-укр. наук. журн. – 2018. – № 1 (17). – Режим 

доступу: https://sp-

sciences.io.ua/s2624528/lypak_halyna_2018_._australian_experience_of_consolid

ation_electronic_information_resources_of_libraries_archives_and_museums._soc

ial_and_human_sciences._polish-ukrainian_ scientific_journal_01_17. – Назва з 

екрана. 

374. Лис М. Рукописный фонд ЦНБ НАН Беларуси как важная 

составляющая информационного пространства / М. Лис // Библиотеки 

национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции 

развития. – 2018. – Вып. 16. – С. 185–195. 

375. Майстренко А. А. Оцифровування архівних документів у 

зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд / А. А. Майстренко, 

Р. В. Романовський // Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 64–87. 

376. Макарова О. І. Державні архівні установи Іспанії [Електронний 

ресурс] / О. І. Макарова // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 11, 

т. 1. – С. 23–26. – Режим доступу: https://www.inter-

nauka.com/uploads/public/15058931067034.pdf. – Назва з екрана. 

377. Мамедова З. Сокровищница древних научных знаний / 

З. Мамедова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы 

функционирования, тенденции развития. – 2018. – Вып. 16. – С. 196–203. – 

Про Інститут рукописів ім. Мухаммеда Фізулі НАН Азербайджана. 
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378. Масіян Н. Б. Огляд архівних зібрань Північного Тіролю та фондів 

Тірольської університетської і крайової бібліотеки (Австрія) / Н. Б. Масіян // 

Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 209–222. 

379. Оберемко Н. М. Стратегія ЮНЕСКО зі збереження архівної 

спадщини / Н. М. Оберемко // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні 

науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і 

студентів (м. Київ, 3–6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 

2018. – Т. 1. – С. 145–146. 

380. Палієнко М. Г. Актуальні питання захисту персональних даних та 

збереження приватних архівів на 28-му Міжнародному архівному форумі у 

м. Трієст (Італія) / М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2018. – № 5/6. – 

С. 234–243. 

381. Палієнко М. Г. Міжнародне архівне співробітництво: від 

зародження ідей до реалізації масштабних проектів у добу інформаційного 

суспільства (до 70-річчя Міжнародної ради архівів) / М. Г. Палієнко // Архіви 

України. – 2018. – № 4. – С. 49–63. 

382. Сивохин Г. Развитие системы открытого доступа к документам 

Национального архивного фонда Республики Беларусь / Г. Сивохин, 

К. Метелица // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. 

(Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 

В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 636–639. 

383. Стоян П. Участь архівістів Канади у створенні міжнародного 

стандарту архівного опису / П. Стоян // Наук. пр. Нац. б-ки України імені 

В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – С. 44–55. 

384. Сытько К. В. Документальные сборы парафий Римско-

католического Костела в БССР / К. В. Сытько // Бібліотека. Наука. 

Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) 

/ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 

2018. – С. 650–654. 

385. Тимофеева Н. С. Из истории советского востоковедения: новые 

архивные источники по развитию египтологии в 1940–1960-е гг. / 

Н. С. Тимофеева // Сходознавство. – 2018. – № 81. – С. 130–155. 

386. Шнайдер У. Й. Шанси та ризики оцифровування культурної 

спадщини / Ульріх Йоганнес Шнайдер // Наук. зап. Харків. економіко-

правового ун-ту. – 2018. – № 1 (20). – С. 89–94. 

 

6. Зарубіжна архівна україніка 

6.1. Проблеми повернення архівної україніки 

387. Татіївська І. П. Інституційна діяльність України в галузі 

повернення та реституції культурних цінностей (1992–2011 рр.) : автореф. 

дис. … канд. іст. наук : 26.00.01 / Татіївська Інеса Петрівна ; М-во культури 

України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. 
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6.2. Огляди зібрань архівної україніки в країнах світу 

388. В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 1 : А–І / НАН 

України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт. та упоряд.: 

С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко [та ін.]. – Київ, 2018. – 

572 с. – Опубліковано листування переважно з фондів Архіву РАН, також ІР 

НБУВ, ЦДАВО України, колекції рукописів Г. Вернадського з 

Бахметєвського архіву російської і східноєвропейської історії та культури у 

Колумбійському університеті у Нью-Йорку. 

389. Лиман І. Німецькі консули в Північному Приазов’ї / Ігор Лиман, 

Вікторія Константінова ; Бердян. держ. пед. ун-т, Наук.-дослід. ін-т іст. 

урбаністики, Громад. орг-ція «Урбаністичні ініціативи». – Дніпро : Ліра, 

2018. – 500 с. : іл. – (Серія «Історія іноземних консульств на Півдні 

України» ; вип. 4). – Видання підготовлено на основі документів архівів 

Німеччини (Politische Archiv des Auswärtigen Amts, Таємний архів Прусської 

культурної спадщини, Бундесархів), Національного архіву Великобританії, 

Держ. архіву у Вроцлаві тощо. 

*** 

390. Сорокіна О. С. Писемні джерела з історії збереження української 

архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і – кін. 1980-х рр.) : автореф. 

дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сорокіна Ольга Сергіївна ; Держ. закл. 

«Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018. – 19 с. 

 

*** 

391. Власенко В. Н. Украинская эмигрантская периодика в 

межвоенной Румынии / В. Н. Власенко // Русин. – 2018. – № 3 (53). – C. 311–

327. – На основі раніше невідомих документів з болгарського, російського, 

чеського та українського архівів аналізується періодика української 

політичної еміграції в Румунії. 

392. Кравець М. Султан відповідає козакам: До історії двох грамот 

Мегмеда IV до Богдана Хмельницького (1650–1651) / Марина Кравець, Віра 

Ченцова // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 397–

439. – У статті досліджено оригінали султанських грамот, які зберігаються в 

Москві (РДАДА, ф. 89) і в Варшаві (ГАДА, Arch. Kor. Dz. Kozacki). 

393. Крикун М. Документи про надання пустині Умань у власність 

Валентію Александрові Калиновському 1609 року / Микола Крикун // Укр. 

арх. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 698–712. – Опубліковано 

документи з фондів Бібліотеки ПАН в Курніку, ГАДА, Російського 

державного архіву давніх актів (РДАДА). 

394. Філас В. Графічні джерела з історії Північного Причорномор’я в 

архівних зібраннях / В. Філас // Історичні і політологічні дослідження. – 

2018. – № 1. – С. 7–18. – Проаналізовано джерела з історії Північного 

Причорномор’я останньої третини ХVIII – середини ХІХ ст., що зберігаються 
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у Національній бібліотеці Франції та Санкт-Петербурзькій філії архіву РАН, 

архівних підрозділах бібліотек Гарвардського та Варшавського університетів, 

Державного Ермітажу та Державного архіву Російської Федерації. 

395. Эйльбарт Н. В. Повседневность старостинского управления в 

Червонной Руси и Прикарпатье в начале XVII в. (по материалам писем Юрия 

Мнишка Сигизмунду III) / Н. В. Эйльбарт // Русин. – 2018. – № 1 (51). – 

C. 180–197. – Опубліковано листи, що зберігаються в Курницькій бібліотеці 

(Польща), Російському державному історичному архіві (РДІА). 

 

Австрія 

396. Віденський архів гетьманського роду Розумовських / НАН 

України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського ; 

упоряд., вступ, передмова, коментарі, додаток, іл. С. П. Потапенко. – Київ, 

2018. – Т. 1. – 264 с. : іл. – Опубліковано документи 1757–1799 рр., які 

зберігаються у Відні у приватному архіві нащадків К. Розумовського. 

 

*** 

397. Gaul J. Polonika w oddziale kwatermistrzowskim c. i k. Naczelnej 

Komendy Armii w Archiwum Wojny w Wiedniu (styczeń – luty 1918) / Jerzy 

Gaul // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2018. – T. XXV. – S. 291–308. 

 

Ватикан 

398. Сабат П. Требник митрополита київського, галицького та всієї 

Русі Ісидора (1433–1458) апостольської ватиканської бібліотеки фонду 

Борджіо-Ілліріко № 15 – живе джерело пізнання літургійного життя 

Київської Церкви (XV – поч. XVI ст.) / Петро Сабат // У пошуках джерел 

катедрального та монашого богослужіння : зб. ст. – Львів : Укр. католицький 

ун-т, 2018. – С. 114–137. – (Ad fontes liturgicos ; 8). 

 

Великобританія 

399. Тимошик М. Архів Українського пресового бюро в Лондоні 

(1931–1939) як досі не знане джерело вивчення невідомих сторінок преси 

зарубіжного українства / Микола Тимошик // Українська періодика: історія і 

сучасність : доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 

30 листоп. – 1 груд. 2018 р. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. 

В. Стефаника. – Львів, 2018. – С. 110–119. – Архів виявлено у Польському 

інституті і Музеї ім. генерала Сікорського у Лондоні. 

400. Шевчук Т. З історії вивчення українського народного сонника: 

лист Катерини Грушевської до Чарльза Ґабріеля Селіґмана (з архіву 

Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії) / 

Тетяна Шевчук // Слов’янський світ. – 2018. – Вип. 17. – С. 57–63. 

 

Грузія 
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401. Гоголішвілі О. Деякі архівні документи про українців у Батумі / 

О. Гоголішвілі // Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та 

спільні виклики сучасності. До століття встановлення дипломатичних 

відносин : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України, Наук. т-во історії 

дипломатії та міжнародних відносин. ‒ Київ, 2018. ‒ С. 270–274. 

402. Мегрелішвілі М. Українці в Батумі / М. Мегрелішвілі, 

Н. Мегрелішвілі // Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія та 

спільні виклики сучасності. До століття встановлення дипломатичних 

відносин : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України, Наук. т-во історії 

дипломатії та міжнародних відносин. ‒ Київ, 2018. ‒ С. 262–269. – Стаття 

підготовлена на основі документів з фондів Центрального державного архіву 

Аджарії. 

 

Італія 

403. Феденко О. Роль неаполітанського генерального консульства в 

Одесі у встановленні торгових відносин між Королівством Обох Сицилій і 

українськими портами в 1815–1827 рр. / О. Феденко // Укр. іст. зб. – 2018. – 

Вип. 20. – С. 90–100. – Автор аналізує джерела фонду Міністерства 

іноземних справ Державного архіву Неаполя (м. Неаполь, Італія). 

404. Феденко О. О. Серія «Консульство в Одесі» в Державному архіві 

Неаполя / О. О. Феденко // Одеські архіви : інформ. бюл. [Держ. архіву Одес. 

обл.]. – 2018. – Вип. ХХІІ. – С. 94–98. 

 

Канада 

405. Бурім Д. Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві 

Осередку української культури і освіти у Вінніпезі / Дмитро Бурім, Юрій 

Черченко // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – 

С. 101–118. 

406. Мицик Ю. З листів до митрополита Іларіона (Огієнка) / Юрій 

Мицик, Інна Тарасенко // Труди Київської Духовної Академії : наук. зб. Київ. 

православ. богослов. академії. – 2018. – № 18. – С. 193–210. – Опубліковано 

листи, що зберігаються в архіві Консисторії УПЦ в Канаді та у фонді 

Є. Бачинського в бібліотеці Карлтонського університету. 

407. Мицик Ю. З листів Івана Боберського до Остапа Грицая / 

Ю. Мицик, І. Тарасенко // Київські історичні студії. – 2018. – № 2. – С. 118–

123. – Опубліковано листи І. Боберського, що зберігаються у Бібліотеці-

архіві Канади (Librare and Archives Canada). 

408. Мицик Ю. З кореспонденції митрополита Іларіона (Огієнка) / 

Юрій Мицик // Мицик Ю. Albaruthenica : cтудії з історії Білорусі / Юрій 

Мицик ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН 

України. – Київ, 2018. – Т. 2. – С. 364–367. – Опубліковано листи з фонду 

митрополита Іларіона архіву консисторії УПЦ в Канаді (Вінніпег). 

409. Тарасенко І. Невідомі листи Михайла Гаврилка до Андрія Жука 

(1910–1912) / Інна Тарасенко // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – 
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Вип. 21/22. – С. 770–786. – Опубліковано листи М. Гаврилка, що 

зберігаються у канадському архіві А. І. Жука (Library and Archives of Canada. 

The Andry Zhuk Collection. MG30 C167. Vol. 20. F. 23). 

410. Тюрменко І. І. Документальна україніка про становище 

українських переміщених осіб у повоєнній Європі (1945–1957) / 

І. І. Тюрменко // Емінак : наук. щоквартальник. – 2018. – № 3, т. 2. – С. 51–

57. – У статті аналізуються документи, що знаходяться в архіві Осередку 

української науки й освіти у Вінніпезі (Канада) та архіві Української 

православної церкви в Канаді. 

 

Німеччина 

411. Балан М. Джерела до історії битви за Львівський виступ у 

німецькому військовому архіві Фрайбурга [Електронний ресурс] / М. Балан // 

Військово-історичний меридіан. – 2018. – Вип. 4. – С. 5–13. – Режим доступу: 

https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/05.02.2019/pdf/VIM_22_2018-5-13.pdf. – 

Назва з екрана. 

412. Злепко Д. Документи, пов’язані з особистістю гетьмана Павла 

Скоропадського у політичному архіві МЗС Німеччини / Дмитро Злепко // 

Укр. культура. – 2018. – Вип. 5/6. – С. 41–45. 

413. Кашеварова Н. Г. З історії радянського повсякдення другої 

половини 1930-х років: межигірські дачі партійних функціонерів за 

німецькими даними 1943 р. [Електронний ресурс] / НАН України, Ін-т історії 

України. ‒ Київ, 2018. – 36 с. – Режим доступу: 

http://resource.history.org.ua/item/0014189. – Назва з екрана. – Опубліковано 

документ, знайдений авторкою у 2014 р. у справі 94 оцифрованого фонду NS 

30 (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg) Федерального архіву в Берліні. 

414. Опацький І. Ю. Взаємини родини Курінних із Н. Д. Полонською-

Василенко (за матеріалами листування) / І. Ю. Опацький // Архіви України. – 

2018. – № 1. – С. 234–243. – У публікації представлено фрагмент листування 

Н. Полонської-Василенко та Р. Курінної, який зберігається в архіві 

Українського вільного університету (УВУ) в Мюнхені, в особовому 

архівному фонді Н. Д. Полонської-Василенко (Моргун). 

 

Норвегія 

415. Листи Михайла Грушевського до Олафа Брока (вступна стаття й 

публікація В. Тельвака) // Укр. іст. журн. – 2018. – № 3. – С. 184–199. – 

Опубліковано листи М. Грушевського до норвезького славіста Олафа Брока, 

що відклалися в окремій справі в архіві вченого у відділі рукописів 

Національної бібліотеки Норвеґії (Осло). 

416. Lönngren T. Архив профессора Олафа Брока в Норвежской 

Национальной Библиотеке / Tamara Lönngren // Slovo : Journal of Slavic 

Languages, Literatures and Cultures. – 2016. – № 57. – P. 35–47. – Подано 

відомості про листи українських науковців до норвезького славіста Олафа 
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Брока, що зберігаються в архіві вченого у відділі рукописів Національної 

бібліотеки Норвеґії. 

 

Польща 

417. Лось Я. С. Українська справа у спогадах, листуванні й 

публіцистиці : вибр. твори / Ян Станіслав Лось ; упоряд., наук. ред., вступ. та 

комент.: Мацєй Маршал і Сильвія Вуйтович ; післям.: Марек Лось ; пер. з 

пол. [В. Ф. Саган]. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 340 с. – (Серія «Ідеї та 

Історії» ; вип. 15). – Опубліковано листування Я. С. Лося з фондів 

Держархіву в Люблині (ф. Archiwum Łosiów z Niemiec). 

418. Inwentarz Archiwum Diecezji Łuckiej / oprac. Maria Dębowska, 

Artur Hamryszczak. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży 

Misjonarzy, 2018. – 324, [3] s. – Опис архіву Луцької дієцезії, який 

зберігається в Осередку церковних архівів, бібліотек та музеїв Люблінського 

католицького університету (Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów 

Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). 

419. Nestorow R. Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł 

archiwalnych / Rafał Nestorow ; red. Andrzej Betlej, Anna Markiewicz. – 

Kraków : Attyka, 2018. – 94 s. : il. – У виданні опубліковані інвентарні описи 

замку в Клевані 1700–1791 рр., що знаходяться в колекції Бібліотеки князів 

Чорторийських в Кракові. 

420. Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej. Dokumentu z zasobu 

Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim = Українські сліди на 

пйотрковській землі. Документи Державного архіву в Пйотркові 

Трибунальському [Електронний ресурс] : katalog wystawy = каталог виставки 

/ Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Archiwum 

Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Fundacja «NIEDALEKO» w 

Piotrkowie Trybunalskim i Równem = Голов. упр. держ. архівів у Варшаві, 

Держ. архів у Пйотркові Трибунальському, Фонд «Недалеко» у Пйотркові 

Трибунальському та Рівному ; kierownik projektu T. Matuszak = керівник 

проекту Т. Матушак. – [Piotrków Trybunalski, 2018]. – [12] с. – Режим 

доступу: https://www.archiwa.gov.pl/files/APPT-Katalog.pdf. – Назва з екрана. 

 

*** 

421. Білоус Н. До історії магдебурзького права у містечку Трипілля в 

XVI столітті / Наталя Білоус // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – 

Вип. 21/22. – С. 932–936. – Опубліковано привілей короля Стефана Баторія 

на маґдебурзьке право містечку Трипілля, що зберігається в Національному 

архіві в Кракові (архів Сангушків). 

422. Білоус Н. Привілеї польського короля Стефана Баторія для Лоєва 

1576 та 1582 рр. [Електронний ресурс] / Н. Білоус // Місто: історія, культура, 

суспільство : Е-журнал урбаністичних студій. – 2018. – № 1 (5). – С. 159–

173. – Режим доступу: http://mics.org.ua/wp-

content/uploads/2018/07/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%
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81.pdf. – Назва з екрана. – Публікація документів, виявлених в архіві князів 

Сангушків, який зберігається у Національному архіві в Кракові. 

423. Близняк М. Інвентар міста Острога 1724 року / М. Близняк // 

Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Іст. науки. – 2018. – 

Вип. 27. – С. 187–206. – Опубліковано інвентар з фондів Національного 

архіву в Кракові. 

424. Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року / 

Микола Близняк // Остроз. краєзн. зб. – 2018. – Вип. 10. – С. 33–35. – Про 

інвентарі, які зберігаються у складі «Архіву Сангушків» у Національному 

архіві в Кракові. 

425. Ґодек А. Е. Музична спадщина міста Заслава (XVII–XVIII 

століття) / Анджей Едвард Ґодек, Іван Кузьмінський // Студії 

мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. – 2018. – Чис. 3 (63). – С. 42–51. – Про 

документи з історії музичної спадщини Заслава, які зберігаються в архівах 

Польщі (Національний архів в Кракові, Краківська бібліотека Бернардинців). 

426. Ковалець Л. Про «архівну лихоманку», Федьковичеву метрику та 

науковий ентузіазм по українськи (із публікацією новознайдених документів) 

/ Лідія Ковалець, Тарас Ковалець // Вісник Центру Буковинознавства : зб. 

наук. пр. – 2018. – Т. 2. – С. 166–168. – Про документи, що стосуються Юрія 

Федьковича, виявлені в Дієцезіальному архіві в м. Жєльона Ґура (Archiwum 

Diecezjalnego w Zielonej Górze), Польща. 

427. Мицик Ю. Доповнюючи «Український Дипломатарій ХVІ–

ХVІІІ ст.» / Юрій Мицик // Мицик Ю. Albaruthenica : cтудії з історії Білорусі / 

Юрій Мицик ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського 

НАН України. – Київ, 2018. – Т. 2. – С. 30–39. – Публікація документів з 

польських архівів. 

428. Палієнко М. Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок 

Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 

22/53) / Марина Палієнко, Ігор Срібняк // Етнічна історія народів Європи : зб. 

наук. пр. – 2018. – Вип. 54. – С. 127–140. 

429. Пилипенко В. Опис Любеча 1606 р. / В. Пилипенко, О. Бондар // 

Сіверян. літопис. – 2018. – № 5. – С. 34-40. – Опубліковано опис, який 

зберігається в ГАДА у Варшаві (Архів Коронного скарбу). 

430. Реестр ковельских имений князя Андрея Курбского 1576 г. // 

Ерусалимский К. На службе короля и Речи Посполитой / Рос. гос. гуманит. 

ун-т. – М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. – С. 804–848. – Опубліковано 

документ з фондів ГАДА («Archiwum Sakrbu Koronnego», dzał I, sygnatura 

31). 

431. Срібняк І. Генерал В. Павленко vs міністра О. Ковалевського: 

спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за 

матеріалами ЦДАВО України та ZNiO) / Ігор Срібняк // Емінак : наук. 

щоквартальник. – 2018. – № 3, т. 2. – С. 40–45. 
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432. Leśkiewicz R. Archiwa i kolekcje prywatne w zasobie Instytutu 

Pamięci Narodowej / Rafał Leśkiewicz // Archeion. – 2018. – T. 119. – S. 201–

216. 

433. Wróblewski P. A. Wybrane parafie dekanatu kodeńskiego obrządku 

greckokatolickiego do 1875 r. w świetle dokumentów Chełmskiego Konsystorza 

Greckokatolickiego / Przemysław Andrzej Wróblewski // Історія релігій в 

Україні : наук. щорічник. – 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 515–530. – Держархів в 

Перемишлі. 

434. Syta K. XVII-wieczne rejestry archiwalne w Archiwum Dzikowskim 

Tarnowskich / Krzysztof Syta // Archiwa, źródła, historia : prace ofiarowane w 

siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka / pod redakcją naukową 

Ewy Rosowskiej i Huberta Wajsa ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – 

Warszawa, 2018. – S. 274–291. 

 

Росія 

435. Розпис справ Катеринославського намісництва: Діловодство та 

канцелярське чиновництво / НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, 

Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських Запоріз. філія ; упоряд. 

О. Пантєєв. – Київ, 2018. – 104 с. – Розпис справ Катеринославського 

намісництва зберігається у ДАРФ, ф. 16 «Государственное управление». 

*** 

436. Абраменко В. А. Беженцы из Прикарпатья в Области войска 

Донского в 1914–1920 гг. (на материале фондов Государственного архива 

Ростовской области) / В. А. Абраменко // Русин. – 2018. – № 3 (53). – C. 33–

49. 

437. Алмазов О. Відписка боярина Василя Голіцина про Коломацьку 

раду 1687 року / Олександр Алмазов // Укр археогр. щорічник. Нова серія. – 

2018. – Вип. 21/22. – С. 713–721. – Опубліковано документ з фондів РДАДА 

(ф. 210 Розрядний приказ). 

438. Андрєєва С. Джерела з історії Південної України середини XVIII 

століття у фонді Секретної експедиції Військової колегії (Російський 

державний військово-історичний архів (Москва, РФ), фонд № 20) 

[Електронний ресурс] / Світлана Андрєєва // Scriptorium nostrum : електрон. 

іст. журн. – 2017. – № 1 (7). – С. 261–290. – Режим доступу: 

http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/187/154. – Назва з екрана. 

439. Бутко А. О. Деякі документи з історії Чорного лісу 50 – 60 років 

ХVІІІ століття / А. О. Бутко // Інгульський степ. Історія – краєзнавство – 

родовід – джерела – спадщина : альманах. – 2018. – Вип. 3. – С. 24–32. – 

Публікація підготовлена на основі документів, що зберігаються у фондах 

Сенатського архіву РДАДА. 

440. Гарбар Л. Особові документи В. Ф. Іваницького та їхнє 

джерелознавче значення / Лариса Гарбар, Андрій Яригін // Віктор Федорович 

Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі : [збірник] / НАН України, 
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Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 139–145. – 

Розглянуто комплекс документів українського історика та бібліотекознавця 

В. Ф. Іваницького періоду його роботи в Марійському педагогічному 

інституті, що зберігається в архіві Марійського державного університету. 

441. Головко Ю. Документація російських дипломатичних місій в 

Османській імперії як джерело з історії чорноморської торгівлі останньої 

чверті XVIII століття / Юлія Головко // На межі між Сходом і Заходом : 

матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 90-літтю від дня народження 

Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2016 р., Львів) / НАН України, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – 

Львів, 2018. – С. 195–203. – (Серія «Львівські історичні праці. Матеріали 

засідань і конференцій» ; вип. 3). – Огляд документів РДАДА. 

442. Котенко Т. Академік Ізмаїл Срезневський про переклад Пилипом 

Морачевським книг Нового Завіту українською літературною мовою 

середини ХІХ століття / Тетяна Котенко // Укр. археогр. щорічник. Нова 

серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 440–457. – Робота написана на основі 

нещодавно виявлених у фондах відділу рукописів Бібліотеки Російської 

академії наук (БАН) архівних документів у справі про переклад Євангелія і 

листів Ф. С. Морачевського до І. І. Срезневського (1850–1874). 

443. Кушнарьов С. С. Документи «Приказних ізб» Московської 

держави як джерело з історії Слобідських міст («Смєтна» книга міста 

Солоного 1695/96 рр.) / С. С. Кушнарьов // Слобожанщина. Погляд у минуле : 

зб. наук.-док. пр. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. – С. 130–135. – 

Публікація «смєтного» розпису м. Солоного (нині м. Слов’янськ), який 

зберігається у РДАДА, ф. 210 Книги Бєлгородського столу. 

444. Мельников А. Письма М. А. Варшавчика в личном архивном 

фонде С. О. Шмидта в Архиве РАН / Андрей Мельников // Професор Марко 

Варшавчик: (до 100-річчя від дня народження) : монографія / [авт. кол.: 

І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), Л. І. Буряк, А. П. Данилевич та ін.] ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича 

Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський : 

І. В. Майдаченко, 2018. – С. 85–94. 

445. Мільчев В. І. «Запорозькі клопоти» князя Г. Потомкіна-

Таврійського у світлі документів його похідної канцелярії (1783–1790 рр.) / 

В. І. Мільчев // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2018. – Вип. 50. – 

С. 399–412. – Джерельну основу статті склали документи РДВІА та РДАДА 

та Держархіву Краснодарського краю. У додатках опубліковано 15 

документів із зібрань РДВІА та РДАДА. 

446. Пивовар А. В. Відомості 1784 року про заселення правобережних 

повітів Катеринославського намісництва за матеріалами ІV ревізії населення 

/ А. В. Пивовар // Інгульський степ. Історія – краєзнавство – родовід – 

джерела – спадщина : альманах. – 2018. – Вип. 3. – С. 263–328. – Наведено 

відомості, які зберігаються у РДАДА (ф. 16). 
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447. Пивовар А. В. Деякі відомості з історії роздачі земель у 

Єлисаветградській провінції / А. В. Пивовар // Інгульський степ. Історія – 

краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : альманах. – 2018. – Вип. 3. – 

С. 33–101. – Опубліковано документи з фондів РДАДА, українських архівів. 

448. Потапенко С. Матеріали фондів Відділу рукописів Російської 

національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург) до історії Слобідської України 

кінця XVIII – початку ХХ століть: загальний огляд / Світлана Потапенко // 

Укр. археогр. щорічник. Нова серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 18–30. 

449. Ричков П. Просторова еволюція міста-фортеці Полонного за 

писемними та картографічними джерелами / Петро Ричков // Архітектурна 

спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне, 2018. – Вип. 6. – С. 121–124. – Огляд 

картографічних джерел з фондів РДВІА. 

450. Ричков П. Урбаністична картографія міста Ковеля кінця XVIII – 

першої половини ХІХ ст. / Петро Ричков // Архітектурна спадщина Волині : 

зб. наук. пр. – Рівне, 2018. – Вип. 6. – С. 106–120. – Огляд рукописних планів 

м. Ковеля, що зберігаються в РДІА та РДВІА. 

451. Рукосуєв Є. Хорол 1917 року в щоденнику Володимира 

Павловича Бірюкова / Євген Рукосуєв // Полтавський краєзнавчий музей: 

маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : зб. наук. ст. – 

2018. – Вип. 13. – С. 181–196. – Огляд матеріалів щоденнику видатного 

уральського краєзнавця В. П. Бірюкова, який зберігається у його особистому 

фонді в Державному архіві Свердловської області (ф. Р-2266). 

452. Синяк І. Присяжний список найманого війська Гетьманщини 

1718 року як історичне джерело / Іван Синяк // Укр. археогр. щорічник. Нова 

серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 9–17. – У публікації розглянуто 

інформативний потенціал присяжного списку найманого гетьманського 

війська, що зберігається у ф. 140 РДАДА. 

453. Скибіцька І. Остання спроба дипломатичних контактів між 

Кубанською Народною Республікою та УНР навесні 1920 року (публікація 

документа) / Ірина Скибіцька // IX Міжнародний конгрес україністів. Історія : 

зб. наук. ст.: (до 100-річчя НАН України) / НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 

Міжнар. асоціація україністів [та ін.]. – Київ : Вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 373–

385. – Публікація протоколу спільного зібрання Кубанської надзвичайної 

місії в Закавказзі і Української дипломатичної місії на Кавказі 29 квіт. 

1920 р., виявленого в Держ. архіві Краснодарського краю (ф. Р-1542). 

454. Таирова-Яковлева Т. Г. Состав и численность украинского войска 

в Русско-польской войне 1654–1656 гг. По документам Малороссийского 

приказа Российского государственного архива древних актов / Т. Г. Таирова-

Яковлева // Вестн. архивиста. – 2018. – № 3. – С. 651–662. 

455. Тельвак В. Грушевськіана у фондах Санкт-Петербурзького 

філіалу архіву РАН [Електронний ресурс] / Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак 

// Scriptorium nostrum : електрон. іст. журн. – 2017. – № 3 (9). – С. 94–100. – 
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Режим доступу: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/260/208. – Назва з 

екрана. 

456. Тельвак В. Листи Михайла Грушевського до Михайла 

Сперанського (1924–1928) / Віталій Тельвак // Укр. археогр. щорічник. Нова 

серія. – 2018. – Вип. 21/22. – С. 787–798. – Опубліковано листи 

М. Грушевського, що зберігаються в Санкт-Петербурзькому філіалі архіву 

Російської академії наук. 

457. Эйльбарт Н. В. Исторические собрания Вишневецкого замка 

накануне и после Первой мировой войны (по неопубликованным материалам 

из архива В. К. Лукомского) / Н. В. Эйльбарт // Русин. – 2018. – № 3 (53). – 

C. 223–238. – Архів В. К. Лукомського зберігається в РДІА. 

458. Ciesielski T. Materiały sejmikowe w spuściźnie po Ludwiku Gruno 

księciu Hessen-Homburg w archiwum Muzeum Artylerii, Wojsk Inżynieryjnych I 

Łączności w St. Petersburgu / Tomasz Ciesielski // Miscellanea Historico-

Archivistica. – 2018. – T. XXV. – S. 57–71. 

459. Krochmal A. Petersburskie archiwum metropolitów unickich jako 

historyczne archiwum Kościoła Wschodniego / Anna Krochmal // Miscellanea 

Historico-Archivistica. – 2018. – T. XXV. – S. 17–30. 

460. Mironowicz А. Źródła do dziejów Kościołów Wschodnich w 

Rzeczypospolitej w archiwach i bibliotekach Sankt Petersburga / Antoni 

Mironowicz // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2018. – T. XXV. – S. 11–16. 

461. Trajdos T. M. Sumariusz dokumentów i akt majątkowych biskupstwa 

kamienieckiego z 1759 roku / Tadeusz M. Trajdos // Miscellanea Historico-

Archivistica. – 2018. – T. XXV. – S. 267–280. – Про документи кам’янецького 

єпископа, виявлені в Історико-архітектурному заповіднику в м. Рязань 

(Росія). 

462. Ursu N. Projekty przebudowy świątyń dominikańskich na terytorium 

Ukrainy w XIX w. (w oparciu o materiały Rosyjskiego Państwowego Archiwum 

Historycznego w Sankt Petersburgu) / Natalia Ursu // Theofos. – 2018. – Nr 4. – 

S. 149–158. 

 

Сполучені Штати Америки 

463. Купчинський О. Бібліотечно-архівна комісія Наукового 

товариства ім. Шевченка в Америці (США) (Бібліотечна комісія НТШ в 

Америці (США), Архівно-бібліотечна комісія НТШ в Америці (США) / Олег 

Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Наук. т-

во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ ; Львів ; 

Тернопіль, 2014. – Т. 2 : Бібл–Вес. – С. 103. 

464. Осташко Т. Спомини Гетьмана Павла Скоропадського 

(археографічні знахідки) / Т. Осташко // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. 

Серія: Історія, економіка, філософія. – 2018. – Вип. 23. – С. 52–65. – Про 

архівну колекцію Скоропадських у Східноєвропейському дослідному 

інституті ім. В. К. Липинського (СЄДІ), Філадельфія (США). 
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465. Панько С. Бібліотека та Архів Наукового товариства ім. 

Шевченка Америки (Нью-Йорк) / Сергій Панько, Остап Кінь // Наукове 

товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т 

енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ ; Львів ; Тернопіль, 2014. – Т. 2 : 

Бібл–Вес. – С. 66–70. 

466. Савчук Ю. К. Невідомі матеріали виставки «Український портрет 

ХVІІ–ХХ ст.» у Всеукраїнському історичному музеї ім. Т. Шевченка в 

1925 р. з архіву УВАН у Нью-Йорку / Ю. К. Савчук, М. І. Савчук // Нові 

дослідження пам’яток козацьої доби в Україні : зб. наук. ст. – 2017. – 

Вип. 26. – С. 357–367. 

467. Трембіцький А. А. Листи Миколи Приходька, внука Віктора 

Приходька як джерело до вивчення життєпису родини Приходьків / 

А. А. Трембіцький, А. М. Трембіцький // Освіта, наука і культура на 

Поділлі. – 2017. – Т. 24. – С. 336–360. – Публікація листів з родинного архіву 

Миколи Приходька (Нью-Йорк, США). 

 

Туреччина 

468. Галенко О. Початки присутності кримських татар на 

Правобережжі Дніпра (у світлі листа османського Султана Сюлеймана 

Пишного до польського короля Сигізмунда І 1542 р.) / О. Галенко // 

Інгульський степ. Історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : 

альманах. – 2018. – Вип. 3. – С. 257–262. 

469. Галенко О. Українська степова колонізація за османським 

переписом фортець правобережних козацьких полків 1678 р. / О. Галенко // 

Інгульський степ. Історія – краєзнавство – родовід – джерела – спадщина : 

альманах. – 2018. – Вип. 3. – С. 8–23. – Перепис зберігається в Османському 

архіві (Стамбул), фонд реєстрів податкових переписів та пожалувань (Tapu 

ve Tahrir Defterleri). 

470. Емеджен Ф. М. Османські архівні відомості про регіон 

Аккерман-Бендери-Очаків і Ходжабей. XVI ст. / Ферідун М. Емеджен // 

Чорноморська минувщина. – 2018. – Вип. 13. – С. 63–76. – В статті 

проаналізовано та опубліковано тексти документів, що надають інформацію 

про регіон Аккерман – Бендери – Очаків і Ходжабей XVI ст. Документи 

зберігаються в Başbakanlık Osmanlı Arşivi. 

471. Тимів І. Дослідження османських історичних джерел про Україну 

в зарубіжних країнах (60-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) / Іван Тимів // Нові 

дослідження пам’яток козацьої доби в Україні : зб. наук. ст. – 2014. – 

Вип. 23. – С. 585–594. 

472. Фурат М. Ф. Оприлюднені документи оттоманських архівів та їх 

важливість для дипломатичних відносин між Україною та Четверним 

Союзом / Мехмет Фахрі Фурат // Україна та Німеччина: міждержавні 

відносини : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад. 

України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін.]. – Київ ; Чернігів : 

Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 165–172. 
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Франція 

473. Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти 

та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії 

на початку ХІХ століття / Вадим Ададуров. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – 

Львів : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2018. – 624 с. – Додатки. – С. 529–566. 

Опубліковано документи з фондів Архіву Міністерства збройних сил 

Франції, Національного архіву. 

*** 

474. Купчинський О. Бібліотека та Архів Наукового товариства ім. 

Шевченка Європи (Мюнхен, Сарсель) / Олег Купчинський // Наукове 

товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т 

енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ ; Львів ; Тернопіль, 2014. – Т. 2 : 

Бібл–Вес. – С. 70–72. 

 

Чехія 
475. Кічера В. В. Греко-католицька церква Підкарпатської Русі очима 

дипломатичної звітності (на матеріалах архіву МЗС ЧР в Празі) / В. В. Кічера 

// Русин. – 2018. – № 1 (51). – C. 233–253. 

 

7. Персоналії архівістів 

476. Казимир В. «Правда і добра воля переможуть». Життя та 

діяльність Василя Дубровського в Україні (1897–1943) : монографія / Віра 

Казимир ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т 

історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського. – Харків ; Київ : 

Видавець Олександр Савчук, 2018. – 311 с. 

477. Музичко О. Книга та слово: історик І. А. Линниченко у 

культурному та громадському житті України кінця ХІХ – першої чверті 

ХХ ст. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2016. – 426 с. 

478. Професор Марко Варшавчик: (до 100-річчя від дня народження) : 

монографія / [авт. кол.: І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), Л. І. Буряк, 

А. П. Данилевич та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. 

Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-

Шевченківський : І.В. Майдаченко, 2018. – 301, [1] с. : фотоіл. – (Серія: 

Історики Київського університету: історіографія персоналій). 

479. Усі ми будемо в архіві... Книга пам’яті про Богдана-Романа 

Хаварівського (1948–2016) / М. Андрейчин, Б. Андрушків, А. Астаф’єв 

(Дністровий) [та ін.] ; уклад.: У. Хаварівський, М. Хаварівська. – Тернопіль : 

Джура, 2018. – 720 с. 

 

*** 

480. Балишев М. А. Архівіст – архівісту. До ювілею Євгена Семенова / 

М. А. Балишев // Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 223–225. 
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481. Великодная А. В. Архивариус и библиофил Антоний Мучковский 

/ А. В. Великодная // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, 

бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 1. – С. 149–158. 

482. Великочий В. С. До 80-річчя професора Я. С. Калакури та 55-річчя 

його науково-педагогічної діяльності / В. С. Великочий, С. М. Дерев’янко, 

П. П. Вичівський // Карпатський край. – 2018. – № 1/2. – С. 276–284. 

483. Гирич І. Бутич Іван / Ігор Гирич // Наукове товариство імені 

Шевченка. Енциклопедія / Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. 

дослідж. НАН України. – Київ ; Львів ; Тернопіль, 2014. – Т. 2 : Бібл–Вес. – 

С. 435–439. 

484. Даниленко В. М. Україна в його душі (До 70-річчя від дня 

народження Слободянюка Петра Яковича, українського культуролога, 

історика, архівіста, громадського діяча) / В. М. Даниленко, Ю. В. Телячий // 

Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. – 2018. – Вип. 14. – С. 4–13. 

485. [Дубровський В. В.] Завцентрархівом товариш Тєтін (сторінка зі 

спогадів) // Казимир В. «Правда і добра воля переможуть». Життя та 

діяльність Василя Дубровського в Україні (1897–1943) : монографія / Віра 

Казимир ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Навч.-наук. ін-т 

історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського. – Харків ; Київ : 

Видавець Олександр Савчук, 2018. – С. 219–226. – Передрук статті, опублік. 

у вид.: Наш клич (Буенос-Айрес, Аргентина). – 1959. – Ч. 35. – 1 жовт. – С. 5. 

486. Завальнюк О. М. Подільському архівісту-історику В. Г. Байдичу – 

60 / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2017. – Т. 24. – 

С. 515–532. 

487. Кулініч Ю. Я. Слово про Петра Слободянюка / Ю. Я. Кулініч // 

Архіви України. – 2018. – № 4. – С. 217–223. 

488. Маврін О. О. Внесок М. П. Ковальського в розвиток теорії і 
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