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ПЕРЕДМОВА 
 
Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної 

справи та документознавства призначений для інформаційного забезпечення 
основних напрямів діяльності архівних установ актуальною аналітичною, 
реферативною, оглядовою, бібліографічною інформацією з питань архівної 
справи та документознавства. 

У першій частині Бюлетеня ГЦНТІ представлено огляд зарубіжного 
досвіду нормативно-методичного регулювання процесів виготовлення 
електронних копій архівних документів. В огляді, зокрема, визначено цілі 
створення електронних копій документів в зарубіжних країнах, розглянуто 
нормативне забезпечення технологічних процесів створення електронних 
копій документів, форми і засоби зберігання електронних копій архівних 
документів, принципи доступу користувачів архівів до електронних копій 
архівних документів. 

У другій частині представлено матеріали до бібліографії з проблем 
архівознавства та архівної справи в Україні за 2017 рік. До бібліографії 
включено документальний масив публікацій що вийшли в Україні та за її 
межами, систематизований за тематичними розділами. 
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І. Нормативно-методичне регулювання процесів виготовлення 

електронних копій архівних документів в зарубіжних країнах 
(інформаційно-аналітичний огляд) 

 
В останні десятиліття інформаційні технології активно 

впроваджуються у багатьох галузях діяльності суспільства, зокрема у сфері 
архівної справи. Тенденції, що виникли в архівній галузі в 1990-ті рр., 
вплинули на розвиток архівів, змінюючи формат їх діяльності. Одним з 
перспективних напрямків діяльності архівних установ з точки зору нових 
технологій є створення електронних копій архівних документів 
(оцифровування). З різким збільшенням кількості проектів оцифровування 
архівних документів у світі, актуалізується проблема нормативного 
регулювання цих процесів. Більшість країн світу вирішувала це питання 
шляхом запровадження нормативно-правових актів, розроблення 
міжнародних, національних стандартів, керівництв та інструкцій, практик 
тощо. 

Об’єктом інформаційно-аналітичного огляду є нормативно-методичні 
документи з проблем регулювання процесів виготовлення електронних копій 
архівних документів в зарубіжних країнах. Предметом дослідження виступає 
особливості процесу регламентації виготовлення електронних копій архівних 
документів зарубіжними країнами. 

Метою огляду є опрацювання і аналіз нормативно-методичних 
документів, які регулюють процеси виготовлення електронних копій 
архівних документів в зарубіжних країнах. 

Мета зумовлює такі завдання:  
1) визначити цілі створення електронних копій архівних документів в 

зарубіжних країнах; 
2) розкрити нормативне забезпечення технологічних процесів 

створення електронних копій архівних документів; 
3) окреслити форми і засоби зберігання електронних копій архівних 

документів; 
4) визначити принципи доступу користувачів архівів до електронних 

копій архівних документів; 
5) сформулювати основні висновки та рекомендації щодо нормативно-

методичного регулювання процесів виготовлення електронних копій 
архівних документів в зарубіжних країнах. 

В огляді досліджено досвід нормативно-методичного регулювання 
процесів виготовлення електронних копій архівних документів у Білорусі, 
Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі. На нашу думку, дослідження 
досвіду цих країн може бути корисним для вітчизняних архівів. Проблеми та 
виклики, що стоять перед архівною системою Білорусі, як пострадянської 
країни, актуальні також і для архівної галузі України. Тому білоруський 
досвід вирішення проблем нормативно-методичного регулювання процесів 
виготовлення електронних копій архівних документів є важливим для 
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вітчизняної архівної галузі. Дослідження досвіду Польщі та країн Балтії може 
бути корисним з точки зору впровадження європейського досвіду 
оцифровування в практику діяльності архівних установ країн Східної 
Європи, та актуальне для України в контексті євроінтеграції. Німеччина є 
однією із провідних країн Європи, яка має передовий досвід в галузі 
оцифровування. Також зазначені країни мають різні моделі організації 
архівної справи (централізовану – Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Польща) 
та децентралізовану – (Німеччина), що впливає на особливості організації та 
нормативно-методичного регулювання процесів виготовлення електронних 
копій архівних документів. 

У досліджуваних країнах оцифровування розглядається як процес 
перетворення аналогових документів (або інформації документів) в цифрову 
форму. Наприклад, в Польщі оцифровування розглядається як процес 
перетворення інформації, що зафіксована в аналоговій формі, в цифрову 
форму1. В нормативних документах Латвії оцифровування документа 
визначено як виготовлення цифрової копії оригіналу документа2. У 
Німеччині під оцифровуванням розуміють процес перетворення 
оригінальних аналогових архівних матеріалів в цифрову форму, їх 
збереження на цифрових носіях незалежно від форми представлення 
(наприклад у вигляді зображення або тексту) та забезпечення доступу. 
Поняття «оцифровування» не відноситься до цифрових даних, створених в 
електронному вигляді (born digital materials)3. 

 
Діяльність Європейського Союзу в галузі оцифровування 

культурної спадщини 
Оцифровування національної культурної спадщини є пріоритетним 

напрямком діяльності архівних установ більшості європейських країн. 
Держави-члени Європейського Союзу взяли на себе зобов’язання 
розроблення національних стратегій і завдань для оцифровування та 
збереження цифрової спадщини, а також стимулювання взаємодії між 
різними установами, які беруть участь в даному процесі4. 

Міжнародні організації та національні комітети зі стандартизації, а 
також архіви, бібліотеки акумулюють свої зусилля зі створення документів 
різного юридичного рівня і статусу (від рівня «стандарт» до рівня 

                                                

1 Zarządzenie Nr 14 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych 
[Zasób elektroniczny]. S. 1. URL: https://archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf. 
2 Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos [Electronic resource]. Riga, 2010. P. 7. URL: 
https://www.arhivi.gov.lv/files/files/Vadlinijas%20digitalizacijai%20arhivos.pdf. 
3 Digitalisierung von Archivgut im Kontext der Bestandserhaltung Positionspapier der ARK ausgearbeitet von den 
Fachausschüssen «Bestandserhaltung» und «Sicherung und Nutzung durch bildgebende Verfahren – Fototechnik», 
März 2008. [Electronic resource]. S. 2. URL: https://www.landesarchiv-
bw.de/sixcms/media.php/120/42353/digibest.pdf. 
4 Шемаев С. А. Особенности взаимодействия библиотек, музеев, архивов в зарубежных странах 
[Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2015. № 4 (84), ч. VIII. С. 738–741. URL: 
https://moluch.ru/archive/84/15754/. 
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«керівництва»), покликані регламентувати процес оцифровування та 
збереження цифрової спадщини5. 

Одним з напрямів діяльності Європейського Союзу є збереження 
архівної спадщини. З цією метою Євросоюз здійснює реалізацію архівної 
політики на території всіх країн - членів ЄС6. Політика Європейського Союзу 
у сфері архівної справи включає в себе дві складові - внутрішню політику, 
пов’язану з архівами ЄС, і зовнішню, яка передбачає співпрацю архівних 
установ в Європі. 

2003 р. Рада Євросоюзу ухвалила резолюцію, що містить заклик 
спільно з державними архівами країн Євросоюзу дати оцінку ситуації у 
галузі управління електронними архівами. Відповідно до даної резолюції 
група експертів з архівів країн-членів ЄС підготувала «Доповідь про стан 
архівів в розширеному Європейському Союзі». У доповіді аналізувалася 
ситуація з архівами в країнах Європейського Союзу і пропонувалася низка 
заходів, спрямованих на розширення співпраці між архівами на 
європейському рівні. 

14 листопада 2005 р. були прийняті «Рекомендації Ради» за 
пріоритетними напрямами роботи з метою розширення співробітництва в 
архівній галузі Європи. Рекомендації містили пропозицію зі створення 
«Європейської архівної групи» (European Archives Group (EAG), що і було 
виконано Єврокомісією в 2006 р)7. 

Влітку 2008 р. EAG затвердила проміжний звіт про хід робіт, в якому 
перерахувала досягнення в реалізації «Рекомендацій Ради» 2005 р., і 
зазначила низку проблем, які потрібно вирішувати (проблеми, пов’язані з 
роллю державних архівів у створенні концепцій «електронного уряду»; 
взаємодія між традиційним доступом до архівів і онлайн-доступом; повторне 
використання інформації державного сектора; план розвитку мережі архівних 
установ; підготовка нового покоління фахівців з управління архівами)8. 

Для ЄС оцифровування становить важливу складову формування 
інформаційного суспільства та інноваційного розвитку економіки. Головною 
метою оцифровування для ЄС є забезпечення збереженості та доступу до 
культурної спадщини. Основою для організації та координації діяльності 
країн ЄС щодо оцифровування стали «Лундські принципи»9, прийняті в 
рамках реалізації Ліссабонської стратегії у квітні 2001 р. на зібранні 
експертів та представників країн Євросоюзу. В «Лундських принципах» були 
визначені основні напрями політики ЄС в галузі оцифровування, зокрема 
створення в ЄС координаційного органу з оцифровування, розвиток 
                                                

5 Юмашева Ю. Ю., Чечуга О. В. Разработка стандарта электронных копий: к постановке проблемы // 
Известия ТулГУ. Технические науки. 2015. Вып. 12, ч. 1. С. 158–169. 
6 Управление документацией за рубежом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / [В. В. Степанова, 
А. В. Савельева, Л. А. Якубова, Т. В. Судник]. Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. С. 155. 
URL: http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/V.V.%20Stepanova,%20A.V.%20Saveleva%20i%20dr.pdf. 
7 Там же. С. 156. 
8 Там же. С. 158. 
9 The Lund principles: conclusions of experts meeting, Lund, Sweden, 4 april 2001 [Electronic resource]. URL: 
https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/lund_principles-en.pdf. 
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досліджень в галузі інформаційних технологій. Для реалізації «Лундських 
принципів» був прийнятий «Лундський план дій»10 до 2005 р. з 
оцифровування культурної і наукової спадщини та забезпечення доступу до 
неї. 

У 2002 р. Радою Європейського Союзу була прийнята «Резолюція щодо 
зберігання пам’яті майбутнього – зберігання цифрового контенту для 
майбутніх поколінь»11, в якій були визначені основні цілі та заходи щодо 
забезпечення довготривалого збереження цифрової спадщини. 

Для координації діяльності з оцифровування в рамках ЄС була 
створена Група національних представників, які здійснюють аналіз стану 
оцифровування у своїх країнах. До складу групи увійшли представники, 
призначені міністерствами культури країн, що належать до Minevra 
(Ministerial Network for Valorising Activities in Digitalizsation). Група 
регулярно готує звіти про стан оцифровування в країнах Європи12. 

У грудні 2006 р. Рада Європи опублікувала свої висновки щодо 
оцифровування та он-лайн доступу до культурних матеріалів та збереження 
цифрових даних13. В документі висловлена підтримка діяльності щодо 
оцифровування в Європі, заохочення держав-членів ЄС до координації 
заходів з оцифровування на національному рівні та співробітництва на рівні 
ЄС. Документ містить рекомендації для держав-членів ЄС: 

– прийняти вдосконалені стратегії оцифровування та цифрового 
збереження; 

– співпрацювати щодо створення європейської цифрової бібліотеки – 
багатомовної загальної точки доступу до європейської культурної спадщини; 

– поліпшити умови для оцифровування та онлайн-доступу до 
культурної спадщини і захисту цифрового контенту; 

– посилити координацію роботи з оцифровування в державах-членах 
ЄС та міждержавне співробітництво в цій галузі. 

Питання, пов’язані з політикою оцифровування культурного надбання 
та її практичною реалізацією знаходяться в сфері компетенції Європейської 
комісії. 

Європейська комісія у 2006 р.14 опублікувала «Рекомендації з 
оцифровування, он-лайн доступу та цифрового збереження культурної 

                                                

10 Lund Action Plans. Action Plan on Coordination of Digitisation Programmes and Policies: Implementation 
Framework for Digitisation Coordination Actions in Eutope. 23 July 2001. 
11 Council Resolution of 25 June 2002 on preserving tomorrow’s memory – preserving digital content for future 
generations [Electronic resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002G0706%2802%29. 
12 Coordinating digitisation in Europe: progress report of the National Representatives Group [Electronic resource]. 
URL: http://www.minervaeurope.org/publications/globalreport.htm. 
13 Council Conclusions on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material, and Digital Preservation 
(2006/C 297/01) [Electronic resource]. URL: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:297:0001:0005:EN:PDF. 
14 Commission recommendation of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material 
and digital preservation (2006/585/EC) [Electronic resource]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=3SGFTWSQSyXfgLRXMYxDkLyvcMZvkGb4yWlgnBcrFqtyJ0bTr3Cy!-
406317717?uri=CELEX:32006H0585. 
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спадщини». У документі наголошується на необхідності координації 
діяльності центрів оцифровування країн-членів ЄС; обміну інформацією про 
проекти оцифровування для виключення дублювання; підтримання співпраці 
між установами, що здійснюють оцифровування та приватним сектором; 
створення та підтримки центрів компетенції у цій сфері; розвитку цифрової 
бібліотеки Європеани для забезпечення доступу до європейської культурної 
спадщини. Європейським країнам запропоновано переглянути національне 
законодавство для забезпечення можливості копіювання та міграції 
цифрових інформаційних ресурсів, а також архівування інтернет-ресурсів з 
метою їх зберігання. 

Країнам-членам ЄС рекомендовано розробити національні стратегії 
довготривалого зберігання цифрової спадщини та доступу до неї за умови 
дотримання законодавства з охорони інтелектуальної власності. Такі 
стратегії повинні включати: організаційні аспекти оцифровування; 
відповідальність всіх сторін, пов’язаних зі створенням та використанням 
цифрових інформаційних ресурсів, містити конкретний план дій в цій 
галузі15. 

Для моніторингу виконання Рекомендацій в країнах Європейського 
Союзу та обміну досвідом в 2007 р. була створена Експертна група з 
оцифровування і зберігання цифрової спадщини. 

У жовтні 2011 р. Єврокомісія прийняла оновлені «Рекомендації з 
оцифровування, он-лайн доступу та цифрового збереження культурної 
спадщини»16, в яких країни-члени ЄС закликають сконцентрувати ресурси і 
посилити діяльність з оцифровування культурної спадщини для її подання до 
європейської цифрової бібліотеці Європеана на основі партнерства держави і 
бізнесу, а також посилити національні стратегії довготривалого зберігання 
цифрових ресурсів, постійно оновлювати плани з їх реалізації, обмінюватися 
інформацією17. 

Рада Європейського Союзу на засіданні в квітні 2012 р. підтримала 
рекомендації Єврокомісії 2011 р. і затвердила висновки з оцифровування і 
довготривалого збереження електронних ресурсів. 

Рада Європейського Союзу пропонує країнам-членам ЄС забезпечити 
довготривале збереження електронних ресурсів, за допомогою наступних 
заходів: 

– просувати і посилювати стратегії довготривалого збереження 
інформації і супроводжувати їх планами заходів, обмінюватися інформацією; 

                                                

15 Браккер Н. В., Куйбышев Л. А. Мировые тенденции по сохранению цифрового наследия [Электронный 
ресурс] // Сохранение электронного контента в России и за рубежом : сб. материалов Всерос. науч. конф. 
(Москва, 24–25 мая 2012 г.). М., 2013. С. 57–58. URL: http://ifapcom.ru/files/News/Images/2014/el_cont.pdf. 
16 Commission recommendation of 27 October 2011 on the digitisation and online accessibility of cultural material 
and digital preservation (2011/711/EU) [Electronic resource]. URL: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:EN:PDF. 
17 Браккер Н. В., Куйбышев Л. А. Мировые тенденции по сохранению цифрового наследия [Электронный 
ресурс] // Сохранение электронного контента в России и за рубежом : сб. материалов Всерос. науч. конф. 
(Москва, 24–25 мая 2012 г.). М., 2013. С. 58. URL: http://ifapcom.ru/files/News/Images/2014/el_cont.pdf. 
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– забезпечити законодавчу базу збирання та довготривалого 
збереження матеріалів, створених відразу в цифрових форматах, та 
оцифрованих матеріалів; 

– узгоджувати діяльність щодо довготривалого збереження цифрових 
ресурсів з іншими країнами-членами ЄС; 

– під час оцифровування або створення матеріалів в цифрових 
форматах забезпечувати їх описовими і технічними метаданими та стійкими 
ідентифікаторами, необхідними для довготривалого збереження 18. 

Європейська комісія ініціювала реалізацію цілої низки науково-
дослідних і технологічних проектів та програм, спрямованих на проведення 
наукових досліджень та розроблення стратегій, технологій, стандартів і 
практичних рекомендацій щодо збереження цифрової спадщини для 
використання результатів не тільки в країнах Європейського Союзу, а й в 
інших країнах світу. Тематика проектів орієнтована на координацію 
діяльності, розвиток інфраструктури, вирішення правових питань, 
збереження окремих видів інформаційних ресурсів, розроблення технологій, 
стандартів та наборів метаданих, необхідних для довготривалого зберігання 
цифрових ресурсів19. 

Отже, в рекомендаціях та інших документах Європейського Союзу 
були визначені основні принципи та підходи щодо оцифровування 
культурної спадщини, які знайшли відображення в нормативно-методичних 
документах країн ЄС. 

 
Естонія  
У сучасному інформаційному суспільстві важливими аспектами 

вважаються відкритість суспільства і вільний доступ до інформації. 
Естонські архіви, музеї та бібліотеки в своїй діяльності керуються 
принципами демократичної та соціальної правової держави і відкритого 
суспільства, що зафіксовано в Конституції Естонії та інших законах. У 
кожного є вільний доступ до інформації, призначеної для загального 
користування, що врегульовано законодавством у відповідній сфері, 
статутами конкретних установ та інструкціями для користувачів20. 

Розвиток інформаційного суспільства є одним із пріоритетних напрямів 
уряду Естонської Республіки. Так, у «Програмі розвитку інформаційного 
суспільства Естонії 2013»21, затвердженої урядом, встановлені загальні 
межі, визначені цілі та напрямки діяльності щодо поширення використання 

                                                

18 Айгистов Р. А. Цифровые ресурсы в зарубежных библиотеках [Электронный ресурс] // Библиография. 
2016. № 1. С. 61–94. URL: http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2016_293.htm. 
19 Браккер Н. В., Куйбышев Л. А. Мировые тенденции по сохранению цифрового наследия [Электронный 
ресурс] // Сохранение электронного контента в России и за рубежом : сб. материалов Всерос. науч. конф. 
(Москва, 24–25 мая 2012 г.). М., 2013. С. 64. URL: http://ifapcom.ru/files/News/Images/2014/el_cont.pdf. 
20 Архивы, библиотеки и музеи в открытом информационном обществе [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.estonica.org/ru/Образование_и_наука/Культурные_ценности/Архивы,_библиотеки_и_музеи_в_от
крытом_информационном_обществе_/ 
21 Eesti infoühiskonna arengukava 2013 [Electronic resource]. 2006. 32 p. URL: 
https://www.mkm.ee/sites/default/files/eesti_infouhiskonna_arengukava_2006.pdf. 
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інформаційно-комунікаційних технологій, з метою розвитку наукомісткої 
економіки і суспільства в Естонії в 2007–2013 рр.  

З метою розвитку інформаційних технологій, а також для забезпечення 
збереженості та використання інформації в Національному архіві Естонії 
була розроблена «Стратегія електронного архіву 2005–2010 рр.»22. 

Основна мета цієї стратегії полягає в обґрунтуванні необхідності 
реалізації принципів цифровізації архівної галузі та керування документами. 
У стратегії представлено план переведення документів Національного архіву 
в електронну форму, визначено конкретні правові, технологічні та 
організаційні заходи щодо створення електронного архіву Національного 
архіву. Стратегія розроблена на основі принципів розуміння, вимірності та 
реалізму. 

В 2008 р. були підготовлені «Технічні принципи оцифровування 
Національного архіву»23 (принципи створення та використання цифрових 
копій в Національному архіві) (оновлена версія документа опублікована у 
2012 р.). У даному документі визначено технічні вимоги для створення копій 
архівних документів (мікрофільмів, документів з паперовою основю, 
фотографій, аудіодокументів, відеодокументів, кінофільмів) та передавання 
копій документів до Національного архіву. В документі зазначено параметри 
оцифровування майстер-копій (резервних копій, tagatiskoopiate) та копій 
фонду користування (kasutuskoopiate), визначено правила надання назв 
файлів цифрових копій архівних документів, а також особливості оброблення 
файлів під час оцифровування та їх зберігання. 

У розділі «Параметри оцифровування копій фонду користування» 
зазначено, що мікрофільми документів Національного архіву Естонії 
вважаються майстер-копіями. З мікрофільмів можна створювати цифрові 
копії з роздільною здатністю 300 dpi у сірій шкалі PNG (8 бітів). 

Під час створення інших цифрових копій фонду користування, технічні 
параметри обирають з урахуванням вимоги до оптимального використання 
цих копій та можливостей програмного забезпечення. 

В розділі «Параметри оцифровування майстер-копій» підкреслено, що 
параметри оцифровування майстер-копій визначають в залежності від типу 
та характеристики носія інформації документа. Метою оцифровування 
документів з паперовою основою є створення цифрових майстер-копій того 
ж розміру, що й оригінал (1:1). 

Документи з паперовою основою оцифровують з роздільною здатністю 
300 dpi, цифрові копії збергіають у нестисненому форматі TIFF. 

Якщо документи містять інформацію, передану кольорами, 
оцифровування здійснюють з глибиною кольору 24 біта. Якщо документи не 
містять кольорів, їх оцифровують у 8-бітній сірій шкалі. Необхідність та 

                                                

22 Digitaalarhiivinduse strateegia 2005–2010 : Kinnitatud riigiarhivaari 07. aprilli 2005. a. käskkirjaga nr 41. 
[Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/wp-content/uploads/2016/12/digistrateegia.pdf. 
23 Rahvusarhiivi digiteerimise tehnilised pхhimхtted [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/wp-
content/uploads/2017/10/dig_tehn_pohimotted_2012.pdf. 
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обсяг оцифровування інформації, переданої кольорами, визначає замовник 
оцифровування (відповідний структурний підрозділ Національного архіву 
або користувач архіву). 

Метою оцифровування фотографій (у тому числі фотонегативів на 
плівці та склі, слайдів, фотонегативів на фотопапері, а також в альбомах, 
кінокадрів) є створення цифрових майстер-копій в розмірі, що забезпечує 
високоякісний друк у форматі A3 (розмір не менше 5000 пікселів по довгій 
стороні). 

Роздільна здатність під час оцифровування фотографій залежить від 
розміру оригіналу (негативу або позитиву): 

 
Розмір оригіналу (негативу та 
позитиву) 

Роздільна здатність під час 
сканування 

35 мм (фотонегатив) 3200 dpi 
6 x 6 см 2400 dpi 
6 x 9 см 2400 dpi 
9 x 12 см 1200 dpi 
10 x 15 см 1200 dpi 
13 x 18 см 720 dpi 
18 x 24 см 600 dpi 
24 x 30 см 600 dpi 
30 см та більше 600 dpi 

 
Фотографії оцифровують з глибиною кольору 24 біта, кольорова шкала 

RGB (в тому числі чорно-білі фотографії), цифрові копії фотографій 
зберігають у нестисненому форматі TIFF. 

Якщо фотографії знаходяться в альбомі або текстовому документі, вся 
сторінка повинна бути оцифрована відповідно до вимог щодо оцифровування 
документів з паперовою основою. За необхідності, фотографія в альбомі або 
текстовому документі може бути оцифрована відповідно до вимог щодо 
оцифровування фотографій. 

Метою оцифровування аудіоносіїв (в т.ч. аудіокасет, дисків тощо) є 
створення цифрових майстер-копій, що не змінюють параметри звукової 
хвилі, яка передається з аналогового носія, а також не зменшують 
динамічний діапазон аудіозапису та не додають шумові компоненти. 

Аудіоносії оцифровують з частотою дискретизації 96 кГц та 24 біта у 
форматі PCM WAV (лінійний звук). 

Метою оцифровування аналогового відео є створення цифрових 
майстер-копій, які відповідають параметрам цифрового відео Betacam 
(швидкість передавання даних не менше 80 Мбіт / с). 

Кіноплівки оцифровують з метою створення цифрових резервних 
копій, що мають параметри, які дозволяють цифрове відновлення фільму, 
створення фільмокопій на плівці, створення цифрових копій з достатньою 
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якістю. Слід використовувати технології сканування, які мінімально 
пошкоджують оригінальну плівку. 

Кіноплівки оцифровують з роздільною здатністю сканування 2K 
(корисний розмір кадру 2048x1240 пікселів для 16-мм плівки та 2048x1536 
пікселів для 35-мм плівки). Мінімальна глибина кольору складає 8 бітів у 
кольоровій шкалі RGB в одному кольоровому каналі. Кіноплівки 
оцифровують в одному із наступних форматів: нестиснені TIFF, DPX, SGI 
або CIN. 

Назви файлів цифрових копій документів з паперовою основою, 
мікрофільмів включають такі елементи: назва архіву, номер фонду, номер 
опису, номер документа, позначення виду документа, розширення файлу. 
 Довжина Приклад 
Архів 3 символи eaa / era / erf / efa / ham / lam 

/lvm / vam / jom / sam 
Фонд 4 або більше символів 0001_ 
Опис 3 або більше символів 001_ 
Архівний документ 7 або більше символів 0000001_ 
Сторінка / кадр 5 або більше символів 00001_,  

0001p_ 
Вид документа 1 літера та 1 номер (номер 

фрагменту) 
м (мікрофільми), 
t (текст), 
а (архітектурний малюнок, 
проект, план), 
j (рисунок) 
k (карта в цілому), 
k1 (карта, фрагмент 1) 
k01 (карта, фрагмент 1 та 
більше 10 фрагментів), 
р (печатка), 
x (пергамент) 
e (об’єкт). 

Розширення файлу 3 символи .tif / .png 
 
Обладнання, яке використовують для оцифровування документів має 

бути відповідним чином налаштоване для забезпечення правильного 
створення та відтворення оцифрованих файлів. 

Оброблення оцифрованих майстер-копій не повинно змінювати файл. 
Дозволено повертати зображення на 90 або 180 градусів та обрізати краї 
файлу, які не містять оцифроване зображення. Не дозволено обробляти 
майстер-копії з метою покращення якості зображення. Можна обробляти 
копії, створені з майстер-копій. 

Копії фонду користування, як правило, створюють з майстер-копій 
автоматично під час процесу оцифровування та зберігання оцифрованих 
файлів. 

Параметри оцифровування повинні автоматично зберігатися в 
метаданих оцифрованого файлу. 
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Оцифровані копії архівних документів (майстер-копії та копії фонду 
користування) повинні зберігатися в електронному архіві Національного 
архіву Естонії. 

Для забезпечення он-лайн доступу до описів архівних документів та їх 
цифрових копій, Національний архів Естонії створив кілька баз даних, які 
доступні, зокрема, на веб-порталі архіву24 та у його віртуальному читальному 
залі25. 

По-перше, це Архівна інформаційна система (AIS)26 (вхід і робота в 
системі можливі тільки після реєстрації) - база даних Національного архіву 
Естонії та Талліннського міського архіву. Описи фондів, що зберігаються у 
відділах Національного архіву в Тарту27 і Таллінні28 представлені в окремих 
базах даних на сайті архіву. Пошукова система є традиційною і працює в 
умовах простого і розширеного пошуку. Нині в AIS включено інформацію 
про близько 8,4 млн архівних документів. Більшість з них - естонською, 
російською, німецькою та шведською мовами. Система містить інформацію 
про документи з паперовою основою, інформацію про аудіовізуальні архівні 
документи можна знайти в інформаційних системах FIS29та FOTIS30. 
Інформаційна система фотодокументів включає також оцифровані копії 
фотографій. 

По-друге, проект «Saaga»31, започаткований у листопаді 2004 р. з 
метою забезпечення доступу до електронних копій найважливіших 
генеалогічних документів (в основному церковних книг євангельсько-
лютеранських, православних церков, а також інших документів, призначених 
для дослідження родинної історії)32. У 2008 р. мета проекту «Saaga» була 
переглянута, і зараз в рамках проекту надано доступ до копій всіх архівних 
документів, які оцифровані в Національному архіві Естонії, незалежно від їх 
теми і потенційної аудиторії користувачів. Станом на 2018 р. в базі даних 
«Saaga» було розміщено понад 9 мільйонів цифрових копій документів 
Національного архіву Естонії, їх кількість постійно збільшується33. 

В даний час в Національному архіві Естонії реалізуються декілька 
проектів з оцифровування карт, пергаментів, фотографій, відеодокументів та 
фільмів іншими установами пам’яті Естонії. 

                                                

24 Rahvusarhiiv [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/en/ 
25 Virtual reading room [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/vau/index.php/en. 
26 Arhiivi AIS infosűsteem [Electronic resource]. URL: http://ais.ra.ee. 
27 Fondiloend [Electronic resource]. URL: http://www.eha.ee/fondiloend/frames/struc_main.php. 
28 Tallinna fondiloend [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/erafondiloend. 
29 Filmiarhiivi infosüsteem [Electronic resource]. URL: 
http://www.eha.ee/fa/public//index.php?lang=en&lch=2&lch_gen=2&act=default&nocache = 1421998683. 
30 FOTIS. Rahvusarhiivi fotoinfosüsteem [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/fotis/index.php?lang=en. 
31 Saaga. Digiteeritud arhiiviallikad [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/dgs/explorer.php. 
32 О проекте [Электронный ресурс]. URL: http://www.lvva-raduraksti.lv/ru/about.html. 
33 Юмашева Ю. Ю. Документные ресурсы зарубежных архивов в сети Интернет: электронный научно-
справочный аппарат (часть вторая) [Электронный ресурс] // Историческая информатика. 2018. № 3. С. 146–
172. URL: http://e-notabene.ru/istinf/article_26555.html. 
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В читальних залах Національного архіву Естонії користувачам 
дозволено безкоштовно копіювати архівні документи власною камерою, 
використання сканерів заборонено34. 

 
Латвія  
Ідея об’єднання зусиль латвійських установ для оцифровування 

культурної спадщини сформувалася до початку 2001 р. Була створена 
неформальна робоча група, перед якою поставили завдання гармонізації 
стандартів і розроблення пілотних проектів. Ця ініціатива була підтримана 
міністерством культури і отримала статус проекту співробітництва на рівні 
країн Балтії. У 2002 р. був проведений перший семінар балтійських країн з 
оцифровування. У ньому взяли участь представники бібліотек, архівів і 
музеїв Латвії, Литви, Естонії, а також запрошені доповідачі з Фінляндії, 
Швеції, Норвегії, Данії, Чехії, Великобританії, Нідерландів та інших країн. 
На базі комітету з бібліотечних стандартів міністерство культури створило 
комітет зі стандартів для всіх трьох секторів культурної спадщини. 
Наступним кроком стали перетворення Консорціуму бібліотечно-
інформаційних мереж в Державне агентство інформаційних систем сфери 
культури і розроблення вимог до співпраці між архівами, бібліотеками та 
музеями. 

Для стимулювання співпраці в галузі оцифровування Державний фонд 
культурного капіталу (State Culture Capital Foundation) в 2002–2005 рр. 
створив цільову програма «Підтримка проектів співпраці між бібліотеками, 
архівами та музеями в електронному середовищі». Мета цієї програми: 
сприяти створенню моделей співпраці між бібліотеками, музеями та архівами 
для забезпечення доступу до інформації національного, регіонального та 
місцевого значення як у містах, так і в сільській місцевості. В межах цієї 
програми національні та регіональні інститути пам’яті мали змогу 
реалізовувати міжгалузеві спільні проекти з оцифровування. 

Було реалізовано 42 спільних проекти. Культурні цінності та 
інформаційні ресурси бібліотек, музеїв та архівів було переведено в 
цифровий вигляд, що гарантує доступ до цифрових ресурсів та широке їх 

використання для цілей освіти, туризму тощо. 
В Національному архіві Латвії оцифровують стародавні церковні 

книги, реєстри мешканців, акти подушних ревізій і матеріали переписів 
населення. Документи, що проходять процес оцифровування не завжди 
стають загальнодоступними, тому що діють обмеження доступу відповідно 
до законодавства країни. Так, частина відомостей охороняється законом про 
захист даних фізичних осіб. 

Крім оцифровування самих фондів, найважливішим досягненням цієї 
програми стали вивчення кращого досвіду в галузі оцифровування. В 

                                                

34 Koopiate tellimine [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/vau/index.php/et/page/article/index?menuId=10. 
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результаті реалізації програми був зроблений висновок про необхідність 
проведення значної роботи в галузі метаданих і стандартів гармонізації35. 

В рамках проекту Європейського фонду регіонального розвитку «2-й 
етап розроблення та впровадження єдиної державної архівної інформаційної 
системи» (проект № 3DP / 3.2.2.1.1 / 08 / IPIA / IUMEPLS / 016) у 2010 році в 
Латвійській Республіці підготовлено «Керівництво з оцифровування 
документів у державних архівах»36. 

У «Керівництві...» подано огляд стану оцифровування документів в 
державних архівах Латвії та представлено загальні рекомендації щодо 
планування, організації та проведення процесів оцифровування для 
забезпечення доступу і збереження Національної документальної спадщини. 

Документ складається з чотирьох частин. 
• «Контекст оцифровування Національної документальної 

спадщини», який містить огляд ситуації у галузі оцифровування документів в 
державних архівах Латвії та міжнародного досвіду. 

• «Керівництво з оцифровування документів», які містять загальні 
настанови щодо планування оцифровування документів та управління 
проектами з оцифровування. 

• «Керівництво з розроблення тематичних баз даних», що включє 
загальні рекомендації для розроблення тематичних баз даних та вимоги щодо 
створення тематичних баз в рамках Єдиної державної архівної інформаційної 
системи (Vienotā valsts arhīva informācijas sistēma (VVAIS)). 

• «Керівництво щодо створення тематичної бази даних “Реформи 
місцевого самоврядування в Латвійській Республіці”». 

Керівництво призначено для використання в Національному архіві 
Латвії та інших установах, які здійснюють оцифровування Національної 
документальної спадщини, а також установами, що беруть участь у 
розробленні та впровадженні 2-го етапу проекту VVAIS, у розробленні 
пілотного проекту бази даних «Реформи місцевого самоврядування в 
Латвійській Республіці». 

Кожна частина може бути використана як окремий документ для 
планування оцифровування документів та створення тематичних баз даних. 

Під час розроблення керівництва були проаналізовані документація 2-
го етапу VVAIS, нормативні акти та галузеві стандарти ЄС та Латвійської 
Республіки, міжнародний досвід в галузі оцифровування архівних 
документів, плани та звіти архівів, результати проведених опитувань 
державних архівів, інтерв’ю з експертами в галузі архівної справи. 

У «Керівництві...» окреслено напрями удосконалення роботи з 
оцифровування архівних документів: розроблення єдиної політики щодо 
                                                

35 Вилкс А. Доступ к цифровому контенту: стратегии, возможности и угрозы [Электронный ресурс] // 
Сохранение электронной информации в информационном обществе : сб. материалов междунар. конф., 3–
5 окт. 2011 г., г. Москва / сост.: Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована. Москва : МЦБС, 2012. С. 128-137. URL: 
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2012/dig_pres_is_rus.pdf. 
36 Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos [Electronic resource]. Riga, 2010. 68 p. URL: 
https://www.arhivi.gov.lv/files/files/Vadlinijas%20digitalizacijai%20arhivos.pdf. 
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створення цифрових копій; єдиних стандартів якості для цифрових копій та 
необов’язкових метаданих; поєднання цифрових копій документів та їх 
описів для використання в мережі Інтернет. 

Розділ «Контекст оцифровування Національної документальної 
спадщини» включає підрозділ «Обгрунтування необхідності оцифровування 
документів та створення тематичних баз даних» в якому визначено основні 
цілі оцифровування: розширення доступу до документів; міжнародний обмін 
інформацією; забезпечення збереженості документів. 

Оцифровування забезпечує віддалений доступ до документів, дозволяє 
через мережу Інтернет одночасно використовувати документ кількома 
користувачами у різних частинах світу. 

Оцифровування документів, які часто використовують, або які 
знаходяться в поганому фізичному стані, дозволяє захистити оригінали від 
пошкоджень шляхом обмеження фізичного доступу до них. 

В підрозділі «Опис сучасного стану» зазначено, що оцифровування 
документів у державних архівах здійснюється в чотирьох напрямках: 
оцифровування документів в рамках планової роботи архівів; створення 
цифрових виставок документів; реалізація проектів оцифровування для 
розширення доступу до документів та спільних проектів; за запитом 
користувачів. 

В наступному підрозділі «Опис технічних та фінансових можливостей 
для оцифровування документів архіву» зауважено, що технічні можливості 
архівів дозволяють створювати високоякісні копії документів з паперовою 
основою (до розміру A0), фотодокументів, фотонегативів та мікрофільмів. 
Наголошується, що існуюче обладнання придбане з 2004 по 2010 рік. 

Закупівля спеціалізованого обладнання для оцифровування, яке було 
реалізовано у 2010 році, забезпечує: 

– оцифровування мікрофільмів, виготовлення чорно-білих та 
кольорових копій великого формату (до А1) документів для потреб 
користувачів; 

– оцифровування стандартних документів (до А4) для користувачів та 
оцифровування архівних документів для вдосконалення організації роботи у 
всіх державних архівах. 

В документі акцентовано увагу на фінансових аспектах оцифровування 
архівних документів. Так, на підставі аналізу бюджетів архівної галузі 2009 
та 2010 років та проекту бюджету на 2011 рік, було встановлено, що архіви 
практично не мають фінансових можливостей для реалізації нових проектів з 
оцифровування, а також існує брак людських ресурсів. За наявного 
фінансування можна продовжувати лише заплановане оцифровування 
документів у зменшеній кількості. Для реалізації проектів цифровізації 
потрібно додаткове фінансування латвійських та міжнародних фондів або 
залучення спонсорів. 

Третій розділ присвячено рекомендаціям щодо оцифровування 
Національної документальної спадщини. 
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В документі визначено основні принципи планування оцифровування 
та керування цифровими копіями документів. Так, в залежності від мети 
створення електронних копій архівних документів, можна виділити наступні 
основні напрями оцифровування: забезпечення доступу (створення 
тематичних баз даних та віртуальних читальних залів; оцифровування 
документів, які часто використовуються або мають фізичні пошкодження; 
для публікацій, виставок, в т. ч. он-лайн та спільних проектів; виконання 
запитів дослідників); забезпечення збереженості (створення резервних копій 
та копій фонду користування цінних і унікальних документів, фізично 
пошкоджених документів та з нестабільними носіями; цифрова 
реставрація)37. 

Оцифровування документів з метою збереження та цифрової 
реставрації – це планова робота, яка розрахована на довгострокову 
перспективу. Цей вид діяльності виконується відповідно до наявного 
фінансування та людських ресурсів. Зроблені копії повинні зберігатися та 
обліковуватися відповідно до правил для створення, обліку та зберігання 
цифрових копій. 

Копії архівних документів, що виготовлені на замовлення дослідників, 
створюють відповідно до параметрів копіювання, визначених замовником. 
Створені цифрові копії зберігаються в архіві впродовж п’яти років на 
зовнішніх жорстких дисках та використовуються для виконання замовлень. 
Якщо була замовлена копія всієї одиниці зберігання, спочатку має бути 
зроблена резервна копія відповідно до визначених параметрів та порядку 
копіювання. Копія для користування з параметрами, визначеними клієнтом, 
повинна бути зроблена з резервної копії38. 

Процес оцифровування документів можна поділити на чотири етапи: 
планування; підготовка документів для оцифровування; оцифровування; 
пост-оцифровування (операції з оцифрованими оригіналами документів та їх 
цифровими копіями). 

У «Керівництві…» підкреслено, що планування є першим кроком у 
будь-якому проекті оцифровування. 

Під час планування визначають мету проекту, відповідно до 
пріоритетів оцифровування; з’ясовують, чи потрібно залучати партнерів; 
визначають необхідні технічні, фінансові та кадрові ресурси; досліджують 
вже реалізовані аналогічні проекти та досвід інших установ. 

Перед оцифровуванням оцінюють фізичний стан документів, якщо 
необхідно, проводять консерваційне і реставраційне оброблення. 

Для забезпечення доступу, особливу увагу приділяють якості 
описування документів, що оцифровують. Під час підготовки до 
оцифровування необхідно переглянути описи документів, за необхідності, 
оновити та уточнити їх. 

                                                

37 Vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos [Electronic resource]. Riga, 2010. P. 28. URL: 
https://www.arhivi.gov.lv/files/files/Vadlinijas%20digitalizacijai%20arhivos.pdf. 
38 Ibid. 
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Якщо оцифровування проводять в рамках спільного проекту, 
перевіряють, чи можливо використати існуючі метадані під час їх експорту, 
або необхідно повторно вводити дані в спеціально розроблену базу даних. 
Під час розроблення проекту слід уникати ситуацій, коли необхідно повторно 
вводити дані. 

Перед початком масового оцифровування проводять тестове 
сканування для перевірки всіх етапів та процедур39. 

Під час відбору документів для копіювання застосовують такі критерії: 
– зміст документа – цінність інформації документа про події, явища, 

особи, об’єкти (суспільна значущість, акутальність, унікальність). Пріоритет 
надають документам, що представляють інтерес/цінність для цільової 
аудиторії, а також містять унікальний контент; 

– значущість автора документа (особи, групи осіб, установи); 
– художня цінність аудіовізуальних документів, які можна розглядати в 

контексті розвитку фотожурналістики, фотомистецтва, документального та 
художнього кіно; 

– наявні та потенційні користувачі документів – слід вибирати 
документи, використання інформації яких може суттєво зрости після 
оцифровування, а також документи, що стосуються актуальних тенденцій в 
суспільстві; 

– фізичний/технічний стан документа – вибирають документи, що 
мають значний суспільний інтерес, але недоступні через їх поганий фізичний 
/ технічний стан. 

– захист персональних даних – документи становлять значний 
суспільний інтерес, але доступ до них обмежений законодавством про захист 
персональних даних. Під час оброблення оцифрованих документів можна 
приховати конфеденційні дані, в деяких випадах архів може оцифрувати 
документи з обмеженим доступом для внутрішнього користування. 

– авторське право – для оцифровування вибирають документи, що є 
загальнодоступними, або для яких немає обмежень, встановлених 
авторським правом. 

Для створення резервних копій пріоритет надають особливо цінним та 
унікальним документам, а також документам з фізично нестабільними 
носіями. Із двох фондів, що є однаково важливими, в першу чергу 
виготовляють резервні копії документів, які знаходяться в гіршому 
фізичному стані, або використовуються більш інтенсивно40. 

Техніка, яку використовують для створення цифрових копій, не 
повинна пошкодити документи. Обладнання для оцифровування обирають 
залежно від носія та формату документів. 

Під час оцифровування створюють резервні копії (майстер-копії) 
(nodrošinājuma kopiju), робочі копії (darba kopiju), копії фонду користування 
(izmantošanas kopiju). 
                                                

39 Ibid. P. 29–30. 
40 Ibid. P. 32. 



 21 

Майстер-копії створюють відповідно до вимог щодо якості цифрових 
майстер-копій, вони не підлягають обробленню та стисненню. 

Робоча копія має таку ж якість як і майстер-копія, за потреби її можна 
обробляти та коригувати, а також створювати на її основі копії фонду 
користування. 

Якість копій користування та їх оброблення залежать від мети 
використання – для публікації в Інтернеті, для доступу в читальному залі, 
виставок, публікацій тощо. 

Всі копії повинні супроводжуватися визначеними метаданими для їх 
описування та збереження41. 

В залежності від технічного обладнання, виділяють два способи 
оцифровування: сканування та використання цифрових камер. Цифрові 
камери використовують для копіювання документів або предметів, які 
неможливо розмістити на пласкій поверхні сканера. 

У «Керівництві…» визначені технічні вимоги до якості цифрових копій 
документів з паперовою основою, карт, планів та інших документів великого 
формату, фотографій. Рекомендована роздільна здатність зображення під час 
сканування документів з друкованим текстом (машинопис, друк, лазерний 
друк) складає від 400 до 600 ppi, мінімальні параметри становлять 300 ppi. 
Документи що погано читаються, з нечітким текстом (електрографічні копії, 
на термопапері); документи з напівтоновими зображеннями, фотографіями, 
рукописними замітками тощо рекомендовано сканувати у 8-бітній сірій 
шкалі з роздільною здатністю 400 ppi. Мінімальні параметри становлять 300 
ppi у 8-бітній сірій шкалі. Документи, що містять кольорові елементи, 
рекомендовано сканувати у 24-бітній кольоровій шкалі з роздільною 
здатністю 400 ppi, мінімальні параметри – 300 ppi. 

Не визначені вимоги до параметрів оцифрування аудіо-, кіно- та 
відеодокументів – стандарти оцифровування цих документів недостатньо 
визначені та деталізовані, щоб рекомендувати їх державним архівам. 
Враховуючи незначну кількість таких документів в архівах Латвії та 
необхідність значних інвестицій в обладнання для копіювання, автори 
«Керівництва…» рекомендують передавати їх оцифровування на 
аутсорсинг42. 

В залежності від мети проекту, оцифровування включає також 
контроль якості цифрових копій. Контроль якості включає процеси 
забезпечення правильного оцифровування та створення метаданих. 

Під час планування необхідно визначити точні вимоги та припустимий 
коефіцієнт помилок для всіх аспектів оцінки якості. У великих проектах з 
оцифровування для перевірки файлів та метаданих доцільно обрати 
статистичні методи вибірки. 

Як правило, контроль якості включає два етапи. Працівник, який 
оцифровує документи, здійснює контроль під час створення копії, потім 
                                                

41 Ibid. P. 31. 
42 Ibid. P. 34–36. 
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інший співробітник проводить ще одну перевірку. Контроль якості необхідно 
проводити та документувати на всіх етапах реалізації проекту з 
оцифровування43. 

Створені цифрові копії надходять на зберігання до сховища 
електронних документів. 

Доступ до оцифрованих копій забезпечується переважно в режимі он-
лайн. Для ідентифікації цифрових копій рекомендують використовувати 
водяні знаки. 

У четвертому розділі «Керівництва…» подано рекомендації щодо 
розроблення в архівах тематичних баз даних. 

Он-лайн доступ до інформації про фонди архівів Латвії та до цифрових 
копій архівних документів забезпечується на порталі Національного архіву 
Латвії

44, який пропонує кілька інформаційно-пошукових систем. 
Головна - База даних «Центральний реєстр Національного 

архівного фонду»45 є частиною проекту «Національна документальна 
спадщина». База даних містить інформацію про фонди Державного архіву 
Латвії, Державного історичного архіву Латвії та регіональних 
державних архівів. Стислу інформацію про фонди представлено відповідно 
до Латвійського стандарту LVS 369:2004 «Архівне описування. Загальні 
правила» («Arhīviskais apraksts. Vispārīgie principi»). Оновлення загальної 
бази проводиться щомісяця. Доступ до бази даних було відкрито в 2004 р. 

Складовими частинами цього ресурсу є також Каталог бібліотеки 
державних архівів і База даних Латвійського державного архіву 
кінофотофонодокументів. 

На порталі розміщено також: 
– інформація про Базу даних Державного архіву Латвії; 
– проект Radukarsti – інформаційно-пошукова система з питань 

генеалогії мешканців Латвії (представлено метричні книги євангельсько-
лютеранських, римсько-католицьких, православних, реформатських, 
уніатських, баптистських, старообрядницьких парафій, раввінатів Латвії, 
ревізські казки і документи Всеросійського перепису населення 1897 р. 
Курляндської, Ліфляндської і латиської частини Вітебської губернії, 
розпочата публікація будинкових книг м. Риги (1854–1918 рр.). Передбачено 
також включити до даного проекту і інші групи документів46; 

– база даних депортованого населення Латвії (1945–1953); 
– проект «Бачиш, чуєш Латвію!» – цифровий архів аудіовізуальних 

файлів Національного архіву Латвії, Латвійського державного архіву 
кінофотофонодокументів; 

– база даних «Студенти Латвійського університету», яка є частиною 
проекту «Студенти латвійських вищих навчальних закладів. 1862–1945». В 
                                                

43 Ibid. P. 36. 
44 Datu bāzes [Electronic resource]. URL: https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=271&mainId=271. 
45 Database «Central Register of National Archive Fond» [Electronic resource]. URL: 
http://webcfr.arhivi.gov.lv/index.html.en. 
46 О проекте [Electronic resource]. URL: http://www.lvva-raduraksti.lv/ru/about.html. 
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даний час База даних студентів містить інформацію про осіб, які з 1919 по 
1944 рр. навчалися в Латвійському університеті; 

– список акредитованих приватних архівів; 
– Baltic Connection - «Балтійські зв’язки» - міжнародний проект, в 

рамках якого публікують архівні документи про спільне минуле країн 
Балтійського моря (Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, 
Польща, Росія і Швеція). Ініціатор проекту - Нідерланди. Хронологічні рамки 
проекту 1450–1800 рр. Основна тематика, якій присвячений проект: торгівля 
(товари та купці), судноплавство, дипломатія, фінанси і міграція. Метою 
створення даного ресурсу є формування комплексу документів, який стане 
основою для досліджень різної тематики, пов’язаних з історією Балтійського 
моря. 

Бібліотека Латвійського університету спільно з музеями та архівами 
реалізувала в 2005 р. 2 проекти: «Зародження науки в Латвії» і «Гравюри 
як джерело пізнання Єгипетських культурно-історичних цінностей в 
Латвії» 47. 

Вимоги щодо самостійного виготовлення користувачами електронних 
копій архівних документів визначені у «Порядку користування документами 
в читальних залах Латвійського національного архіву»48. Користувач має 
право в читальних залах Національного архіву Латвії безкоштовно 
фотографувати документи (без спалаху, штативу та інших технічних засобів), 
які не мають обмеження доступу та відтворення яких не обмежено 
авторськими правами. Копії документів, що надійшли до архіву від фізичної 
особи, можуть бути використані лише в особистих або наукових цілях з 
урахуванням вимог захисту даних фізичних осіб49. Для фотографування 
документів, створених до 1800 р. необхідно отримати висновок експерта про 
те, що фотографування не вплине на фізичний стан цих документів. 
Користувач має право безкоштовно фотографувати в читальному залі архіву 
документи з обмеженим доступом, якщо це право обумовлено в дозволі на 
використання цих документів, а також для наукових цілей, дотримуючись 
вимог щодо захисту даних фізичних осіб. 

Якщо копії архівних документів отримані для особистих потреб, згідно 
з вимогами щодо захисту даних фізичних осіб, користувач зобов’язаний не 
розголошувати дані фізичних осіб іншим особам, забороняється передавати 
отримані копії іншим особам, поширювати їх або публікувати. 

                                                

47 Савича М. Реализация межинституциональных проектов в библиотеке Латвийского университета: 
интеграция информационных ресурсов и создание культурных ценностей [Электронный ресурс]. URL: 
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/275/Savica%2c%20Marite%20-
%20Реализация%20межинституциональных%20проектов%20в%20библиотеке%20Латвийского%20универси
тета.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
48 Порядок использования документов в читальных залах Латвийского национального архива [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.arhivi.gov.lv/files/files/Ieksejie%20normativie%20akti/ 
Groz_lasitavas_darbibas_noteikumos_1_RU.pdf. 
49 Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.747 
[Electronic resource]. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=252612. 
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Якщо копії документів отримані для наукових цілей, дослідник 
повинен дотримуватися і забезпечити оброблення та захист особистих даних, 
відповідно до Регламенту щодо захисту даних та національного 
законодавства. 

Якщо копії документів використовують для наукових цілей, дослідник 
повинен зробити посилання на Національний архів Латвії та документ, 
інформація якого використана в дослідженні. 

Національний архів Латвії має право вимагати пред’явити та 
перевірити пристрої, за допомогою яких користувачі фотографують 
документи. В архівах Латвії обладнані спеціальні місця для копіювання та 
встановлені сканери, які користувачі можуть орендувати за плату. 

 
Литва 
Для збереження культурної спадщини Литви в умовах розвитку 

інформаційного суспільства, урядом Литовської Республіки в 2005 р. була 
розроблена «Концепція оцифровування культурної спадщини Литви»50. 
Концепція сприяла розвитку інформаційних ресурсів та доступу до 
глобальних мереж, з використанням всіх можливостей цифрових технологій, 
а також сприяла створенню єдиного європейського інформаційного простору, 
який дозволяв би реалізацію ідеї єдиної Європи, розвитку бізнесу і 
інфраструктури державної служби. 

Концепція була розроблена відповідно до основних напрями політики 
ЄС в галузі оцифровування, визначених у Лундських принципах та 
Лундському плані дій. У Концепції сформульовані мета, принципи та 
завдання оцифрування культурної спадщини Литви, об’єкти оцифровування, 
загальні критерії їх відбору. Загальними критеріями відбору об’єктів 
культурної спадщини є унікальність, зміст та цінність, фізичний стан, вік. 
Культурну спадщину оцифровують відповідно до принципів цілісності, 
доступності, відкритості та довготривалого збереження оцифрованої 
інформації. 

У документі визначено основні завдання оцифровування культурної 
спадщини: створення інтегрованої системи інформації про культурну 
спадщину Литви на основі єдиних стандартів і угод про використання 
інформації, забезпечення довготривалого збереження та доступу до 
оцифрованої інформації; забезпечення сприятливих умов для довготривалого 
збереження і використання культурної спадщини шляхом надання цифрових 
копій та інформації про них; сприяння актуалізації та поширенню литовської 
спадщини в умовах світової культурної різноманітності; сприяння створенню 
єдиного інформаційного простору для культурної спадщини Європи. 

Координацію оцифрування культурної спадщини та моніторинг цього 
процесу здійснюють Міністерство культури спільно з Міністерством освіти і 
науки, Міністерством транспорту та зв’язку і Службою Головного архівіста 
                                                

50 Dėl lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo 2005 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 933 
[Electronic resource]. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260975/pfwnlVEbhm. 
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Литви. Міністр культури створює раду з оцифровування, до складу якої 
входять 7–9 представників зазначених вище установ та експерти з 
оцифровування культурної спадщини. 

Ця Концепція забезпечила умови для послідовної та адресної 
діяльності державних і муніципальних установ з метою збереження 
культурної спадщини країни, покращення доступу до культурної спадщини 
та її оновлення за допомогою сучасних інформаційних технологій. Даний 
документ також дає змогу розробляти стратегію оцифровування культурної 
спадщини, програми та проекти з оцифровування, координувати та 
контролювати їх реалізацію й забезпечує координацію робіт з оцифровування 
об’єктів культурної спадщини, які проводять бібліотеки, музеї, архіви та інші 
установи галузі культури. 

Указом Уряду Литовської Республіки № 493 від 20 травня 2009 р. була 
схвалена «Стратегія оцифровування культурної спадщини Литви, 
збереження цифрових ресурсів та стратегія доступу»51, розроблена 
відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Головна мета стратегії 
полягає у створенні єдиного цифрового інформаційного простору культурної 
спадщини, сприянні оцифровуванню об’єктів культурної спадщини, що 
зберігаються в установах пам’яті, забезпеченні збереження культурної 
спадщини Литви та її інтеграції у світовий віртуальний простір культурної 
спадщини. Стратегічними цілями оцифровування є: 1) створення цілісної 
системи оцифровування культурної спадщини, яка забезпечує зберігання, 
доступ та інтеграцію об’єктів культурної спадщини Литви до спільного 
цифрового європейського простору; 2) сприяння оцифровуванню об’єктів 
культурної спадщини Литви та забезпечення загального доступу до них. В 
документі визначені основні завдання в галузі оцифровування: встановлення 
правових, організаційних та інших необхідних умов для створення та 
функціонування єдиної інфраструктури системи оцифровування культурної 
спадщини Литви; розроблення єдиної системи пошуку, зберігання та доступу 
до оцифрованої культурної спадщини; сприяння розвитку професійних 
компетенцій в галузі оцифровування; стандартизація процесів 
оцифровування, зберігання та доступу до культурної спадщини; поширення 
та популяризація оцифрованої культурної спадщини. 

Для реалізації цілей та завдань, визначених у стратегії оцифровування, 
Міністерство культури Литовської Республіки затвердило низку нормативно-
методичних документів. 

Для забезпечення сумісності цифрових ресурсів на національному та 
міжнародному рівні був затверджений список стандартів та нормативних 
документів щодо створення, збереження та доступу до цифрового контенту52. 
Державним і муніципальним установам пам’яті (архівам, музеям, 
                                                

51 Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo 
[Electronic resource]. URL: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=bnp209ils&documentId=TAIS.345065&category=TAD. 
52 Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo 2010 
m. sausio 7 d. Nr. ĮV-6 [Electronic resource]. URL: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C4982824FB4D. 
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бібліотекам) рекомендовано застосовувати дані нормативні документи під 
час оцифровування своїх фондів. 

Базовим нормативно-методичним документом для установ пам’яті, що 
здійснюють оцифровування культурної спадщини, є «Рекомендації щодо 
створення цифрового контенту»53. Рекомендації розроблені Міністерством 
культури Литовської Республіки відповідно до концепції та стратегії 
оцифровування культурної спадщини Литви, а також з урахуванням 
положень європейських керівництв з оцифровування: «Технічнго 
керівництва для програм створення цифрового культурного контенту»54, 
підготовленого в рамках європейського проекту «Мінерва» та керівництва, 
підготовленого в рамках проекту Calimera, фінансованого Європейською 
комісією55. 

У рекомендаціях визначені мета та завдання створення цифрових 
колекцій, порядок організації діяльності з оцифровування, вибір об’єктів для 
оцифровування; вимоги щодо стандартизації процесів створення цифрового 
контенту, зберігання та доступу до нього; вимоги щодо доступу та 
поширення цифрового контенту. 

Зокрема, в рекомендаціях визначена система оцифровування 
культурної спадщини Литви, яка включає такі складові: 

– національні центри оцифровування (Служба Головного архівіста 
Литви, Литовський художній музей, Литовська національна бібліотека ім. 
Мартінаса Мажвідаса); 

– регіональні центри оцифровування (окружні публічні бібліотеки, 
Національний художній музей ім. Чюрльоніса, Литовський морський музей, 
музей «Аушра»); 

– установи повітового та муніципального рівня, які здійснюють 
збирання, зберігання культурної спадщини та поширення інформації про неї. 

Національні центри оцифровування забезпечують довготривале 
збереження власних цифрових ресурсів, а також цифрового контенту 
переданого іншими установами; забезпечують роботу порталу «epaveldas.lt», 
інтегрують оцифрований контент, створений іншими установами; 
координують діяльність з оцифровування на національному рівні, збирають 
інформацію про діяльність з оцифровування та її вплив на суспільство, 
щорічно звітують Міністерству культури про результати оцифровування. 

Положення рекомендацій Міністерства культури були деталізовані для 
архівної галузі у документі «Опис порядку створення цифрового контенту 
та управління ним в державних архівах», затвердженому Головним 
архівістом Литви у 2014 р. (нова редакція документа чинна від 1 січня 

                                                

53 Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo 2011 m. gegužės 23 d. Nr. ĮV-384 [Electronic 
resource]. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400145?jfwid=ck9gyb1py. 
54 Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes. Version 2.0: September 2008 [Electronic 
resource]. 94 p. URL: http://www.minervaeurope.org/publications/MINERVA%20TG%202.0.pdf. 
55 Calimera Guidelines [Electronic resource]. URL: 
http://consilr.info.uaic.ro/uploads_lt4el/resources/pdfengCalimera%20Guidelines%20Section%203%20part%201.pd
f. 
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2019 р.)56. В документі визначено цілі та завдання управління цифровим 
контентом, вимоги щодо організації діяльності з оцифровування, відбору 
документів для оцифровування, збереження, описування, доступу та 
поширення цифрового контенту. 

Зокрема, зазначено, що основними цілями створення та управління 
цифровим контентом є: збереження частини Національного документального 
фонду, що зберігається в державних архівах, забезпечення поширення 
інформації про неї у віртуальному просторі, створення сприятливих умов для 
загального доступу до Національного документального фонду та його 
використання в наукових, освітніх та інших цілях. 

Цілі передбачають виконання наступних завдань: оцифрувати 
документи, що зберігаються в державних архівах; доповнити частину 
Національного документального фонду, що зберігається в державних архівах, 
цифровими копіями документів, які зберігають інші юридичні або фізичні 
особи; описати оцифровані документи, що зберігаються в державних архівах; 
забезпечити збереження та облік цифрових копій документів, що 
зберігаються в державних архівах; забезпечити можливість отримувати 
інформацію, що зберігається в державних архівах, засобами інформаційних 
технологій; популяризувати цифрові ресурси державних архівах; надавати 
електронні послуги користувачам; забезпечити сумісність оцифрованого 
контенту з національними та міжнародними інформаційними системами 
культурної спадщини; створювати та зміцнювати матеріальну базу, 
необхідну для здійснення оцифровування, забезпечувати професійний 
розвиток фахівців у цій галузі. 

Система оцифровування документів литовських державних архівів, є 
складовою системи оцифровування культурної спадщини Литви. Система 
включає Службу Головного архівіста Литви, що виконує функції 
Національного центру компетенції в галузі оцифровування для архівів, 
Національний центр оцифровування аудіовізуальної спадщини та державні 
архіви. 

Служба Головного архівіста Литви здійснює, зокрема, такі завдання: 
представляє інтереси державних архівів в рамках реалізації концепції 
оцифровування культурної спадщини Литви; готує або ініціює розроблення 
нормативно-правових актів щодо оцифровування архівних документів, 
збереження цифрового контенту та доступу до нього; координує діяльність з 
оцифрування державних архівів тощо. 

Державні архіви оцифровують документи, що зберігаються в їх фондах, 
управляють цифровим контентом, відповідно до своєї компетенції 
забезпечують його інтеграцію в інформаційну систему культурної спадщини 
Литви; забезпечують довготривале збереження цифрових копій та доступ до 

                                                

56 Įsakymas dėl skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 m. 
lapkričio 26 d. Nr. VE-90 [Electronic resource]. URL: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28200462f1bd11e89d4ad92e8434e309?jfwid=1v569an2a. 
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них в читальних залах архівів і на веб-сайтах; беруть участь у розробленні 
нормативно-правових актів щодо оцифровування тощо. 

Під час планування діяльності з оцифровування державний архів 
повинен: визначити наявність фінансових ресурсів для проведення 
запланованої роботи і забезпечення безперервності цієї діяльності; 
встановити пріоритети оцифровування в архіві; визначити відповідальних за 
цей напрям діяльності, або створити структурний підрозділ, відповідальний 
за створення та управління цифровим контентом, і регулювати його 
діяльність відповідно до нормативних документів підрозділу. 

Оцифровування може здійснюватися з використанням фінансових та 
людських ресурсів державного архіву; за рахунок замовлення послуг з 
оцифровування; із залученням іншого державного архіву відповідно до 
порядку, встановленого Головним архівістом Литви для виконання робіт з 
оцифровування. 

Якщо державний архів здійснює оцифровування з використанням 
власних ресурсів, установа повинна оцінити можливість придбання 
апаратних та програмних засобів, які можуть забезпечити створення копій 
документів, зберігання та використання цифрового контенту. 

Необхідною умовою для оцифровування є підготовка персоналу з 
відповідною кваліфікацією. 

Державний архів повинен організовувати оцифровування таким чином, 
щоб не пошкодити документи. Якщо пошкодження неможливо уникнути 
(наприклад, необхідно розшити справу), воно має бути мінімальним. 

Під час відбору документів для оцифровування враховують загальні 
критерії для об’єктів культурної спадщини (унікальність, зміст та цінність, 
фізичний стан, вік) і потреби цільової аудиторії. Також під час відбору 
рекомендовано надавати пріоритет документам, що користуються попитом у 
користувачів; документам, що відповідають тематиці запланованих он-лайн 
виставок, публікацій та інших заходів щодо використання інформації 
архівних документів; документам, що оцифровують в рамках проектів, які 
реалізують або підтримують державні архіви. 

Перед оцифровуванням оцінюють фізичний стан документів, за 
потреби проводять необхідні консерваційні заходи. 

Писемні документи (rašytinias dokumentas) рекомендовано 
оцифровувати у форматі JPG або TIFF, з роздільною здатністю не меньше 
300 dpi та глибиною кольору 24 біта; документи на мікроплівці оцифровують 
з глибиною кольору не меньше 8 бітів. Ці вимоги застосовують до 
нестиснених файлів. 

В залежності від виду документів, технічних характеристик обладнання 
для оцифровування, положень нормативних документів щодо платних 
послуг, архівні документи можна оцифровувати з іншими параметрами 
якості. 

Назва файлу оцифрованого писемного документа включає такі 
елементи: скорочена назва державного архіву, номер фонду, номер справи, 
номер одиниці зберігання, номер аркушу або зображення. 
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Державні архіви зберігають оцифровані документи у сховищі 
цифрових ресурсів архівів – Інформаційній системі електронного архіву 
(Elektroninio archyvo informacinė sistema, EAIS)57 (якщо дозволяють технічні 
можливості) або можуть придбати послугу зберігання цифрового контенту. 
Інформацію про оцифровані документи, які зберігаються в архіві, реєструють 
в EAIS. 

Для забезпечення кращого доступу до цифрових копій документів, під 
час створення інтернет-сторінок та інформаційних систем необхідно 
дотримуватись таких принципів: зрозумілий та зручний пошук інформації; 
структура веб-сайту має бути адаптована до потреб цільової аудиторії; 
надання доступу для людей з особливими потребами; забезпечення 
доступності цифрового контенту незалежно від технологій, що 
використовують користувачі; постійний моніторинг та аналіз потреб 
користувачів; сумісність з іншими інформаційними системами цифрового 
контенту. Цифровий контент, який розповсюджується за допомогою 
інформаційних технологій, повинен бути оприлюднений без порушень 
обмежень щодо зберігання, опрацювання та використання, визначених у 
законодавчих актах Литовської Республіки. 

Доступ до цифрових копій документів забезпечується за допомогою 
таких інструментів: 

– публічний доступ до баз даних державних архівів у внутрішній 
мережі та в Інтернеті; 

– Інформаційна система електронного архіву та інтегрована система 
адміністративних послуг; 

– національна система віртуальної електронної спадщини 
«epaveldas.lt»; 

– Європейська цифрова бібліотека «europeana.eu»; 
– Європейський архівний портал (Archives Portal Europe Network of 

eXcellence) та інші інформаційні системи з оцифровування та поширення 
культурної спадщини. 

Інформаційна система електронного архіву була запроваджена в 
державних архівах наприкінці 2011 р. Створення системи уможливило 
переміщення цифрових документів у державні архіви на зберігання за 
допомогою інформаційних технологій, організацію їх належного захисту і 
забезпечення електронних послуг доступу, пошуку і представлення 
цифрових документів Національного документального фонду та їх 
інформації всім користувачам. Основними користувачами інформаційної 
системи електронного архіву є громадські установи, які передають 
документи до державних архівів, і особи, які займаються пошуком 
інформації у державних архівах. Система представлена на офіційному сайті 
архівів Литви і має два входи: для співробітників архівів і користувачів58. 

                                                

57 Elektroninio archyvo informacinė sistema [Electronic resource]. URL: https://eais-pub.archyvai.lt/eais/ 
58 Рогожа М. Досвід Литовської Республіки в управлінні цифровими документами у системі архівних 
установ [Електронний ресурс] // Тюрменко І. Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-
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Електронне спадщина Литви – Epaveldas. Електронні копії і 
археографічні описи унікальних і особливо цінних документів архівів, музеїв 
і бібліотек представлені в єдиній електронній системі культурної спадщини. 
У системі представлено відомості про архівні та рукописні документи, 
друковані видання, періодику, картографічні документи, аудіодокументи, 
музейні предмети, зокрема: 

– метричні книги римсько-католицьких парафій XV – першої половини 
XX ст.; 

– актові книги Великого князівства Литовського (1540–1845); 
– документи з архівів литовських маєтків (XVIII ст. - першої половини 

XIX ст.); 
– джерела з історії Вільнюського університету XVII–XIX ст.; 
– колекції особового походження; 
– картографічні документи (атласи та карти XVII - першої половини 

XX ст.; морські карти тощо). 
– колекції платівок тощо59. 
Електронні копії архівних документів представлено також на 

офіційному сайті Сейму Литовської Республіки в рамках проекту 
«Литовська державність з минулого в майбутнє»60. 

В 2013 році був розпочатий проект «Транскордонний Е-архів» за 
участю установ Естонії, Латвії і Росії. Основний напрямок проекту - 
залучення архівних ресурсів трьох різних держав до єдиного історико-
культурного дослідження61. 

У проекті беруть участь Латвійське державне агентство «Інформаційні 
системи в сфері культури», Латвійське вільне об’єднання «Форум ідей», 
Національний архів Латвії, Національний архів Естонії, Санкт-
Петербурзький інформаційно-аналітичний центр і Архівний комітет Санкт-
Петербурга. Проект є частиною програми Європейського союзу з 
прикордонного партнерства. 

Проект «Транскордонний Е-архів» був створений з метою 
збереження історичної та культурної спадщини прикордонного регіону, яка 
зібрана в архівах Естонії, Латвії і Росії, а також забезпечення доступу 
мешканців усіх трьох країн до даної спадщини. Під час роботи над проектом, 
з архівів трьох країн були відібрані документи, пов’язані з Естонією, Латвією 
та Росією, на основі яких створені нові цифрові колекції62. 

                                                                                                                                                       

культурної спадщини в Україні : монографія / І. Тюрменко, М. Рогожа, Л. Божук, Т. Курченко, Л. Халецька ; 
Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства. Київ : Талком, 2017. С. 72. – 
URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13499/ 
59 Collections [Electronic resource]. URL: http://www.epaveldas.lt/en/kolekcijos. 
60 Lietuvos valstybingumas: iš praeities į ateitį [Electronic resource]. URL: 
http://www.valstybingumas.lt/LT/Puslapiai/default.aspx. 
61 Муст А. Совместный архивный проект «Трансграничный е-архив» в рамках программы приграничного 
сотрудничества Эстонии, Латвии и России с точки зрения пользователя [Электронный ресурс]. Тарту, 2014. 
26 с. URL: http://project.earchive-estlatrus.eu/download/Article%20in%20Russian.pdf. 
62 О проекте «Межгосударственного э-архива» [Электронный ресурс]. URL: http://earchive-
estlatrus.eu/ru/about-project. 
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З 2016 р. був заснований міжнародний проект «Вільнюський Інститут 
ІВО (YIVO)» , який розрахований на сім років. Мета проекту - збереження, 
оцифровування і віртуальне об’єднання Нью-Йоркського та Вільнюського 
архівів Інституту ІВО63. Крім того, під час проекту шляхом оцифровування 
буде відновлена Вільнюська бібліотека Страшуна - одна з найбільших 
довоєнних бібліотек Європи. Проект здійснюють Науково-дослідний 
єврейський Інститут ІВО (Нью-Йорк, США), Центральний державний архів 
Литви і Литовська Національна бібліотека ім. Мартінаса Мажвідаса. В даний 
час частина архіву Інституту ІВО зберігається в Центральному державному 
архіві Литви і Литовській національній бібліотеці ім. Мартінаса Мажвідаса64. 

Проект охоплює близько 10 тисяч унікальних видань і близько 1,5 
мільйона документів: твори літератури, листи, мемуари, театральні афіші, 
фотографії, рідкісні книги, брошури, газети, політичні трактати, релігійна 
література, документи єврейських громад. В межах проекту планується 
відновити і оцифрувати різні документи, пов’язані з життям, наукою, 
релігією, освітою, культурою, мистецтвом євреїв Східної Європи. Для архіву 
буде розроблений спеціальний сайт. У 2017 р. Міністерство культури Литви 
виділив на виконання проекту 30 тисяч євро. 

Проект об’єднує єврейську діаспору Литви, Польщі, України, Росії та 
більшу частину історії євреїв Європи і усього світу. Загальна вартість 
проекту становить 5,25 млн доларів65. 

З 2017 р. Литва планує оцифрувати, а потім виставити для загального 
доступу близько 2000 старовинних книг, що належать литовським 
католицьким громадам і парафіям. 

Оцифровувати церковні метричні книги Литви планують на кошти 
фондів Євросоюзу. Книги будуть оцифровувати в єпархіях або дияконатах, 
куди зі спеціальною апаратурою мають намір виїжджати робочі групи66. 

В читальних залах державних архівів Литви користувачам дозволяється 
безкоштовно фотографувати документи власним обладнанням. Користувачі, 
після подання запиту, можуть використовувати власні цифрові камери та 
інше обладнання лише у спеціально визначених робочих місцях, відповідно 
до процедури, затвердженої директором державного архіву (п. 21 «Порядку 
роботи читальних залів державних архівів»)67. Копії документів, виготовлені 
користувачем, не можуть бути використані в комерційних цілях або передані 
третім особам. Цифрові копії документів, призначені для поширення, 
публікації або використання для експозиції на виставках, повинні бути 

                                                

63 Американський дослідний інститут їдишу. 
64 В следующем году Министерство культуры Литвы на международный проект «Вильнюсский Институт 
ИВО» выделит 30 тыс. евро [Электронный ресурс]. URL: https://www.lzb.lt/ru/2016/05/18/в-следующем-году-
министерство-культу/ 
65 Международный проект: Литва и США представят библиотеку довоенных еврейских архивов 
[Электронный ресурс]. URL: https://baltnews.lt/vilnius_news/20140923/1013196484.html. 
66 В Литве оцифруют более 2000 старинных церковных книг [Электронный ресурс]. URL: 
https://cnl.news/363374. 
67 Dėl darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo [Electronic resource]. URL: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463311. 
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замовлені користувачем з використанням послуг копіювання та сканування, 
які надає державний архів. Друковані копії цифрових образів документів, 
зроблені користувачами, не можуть бути завірені68. 

Державні архіви не копіюють документи, користування якими 
обмежене законодавством або договором про передавання документів. 

 
Німеччина 
Оцифровування архівних документів є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності архівних установ Німеччини. Згідно з «Законом про зберігання 
федеральних архівних документів й користування ними», одним із завдань 
Федерального архіву Німеччини (Бундесархіву) є забезпечення доступу до 
архівного фонду Федерації, зокрема шляхом оцифровування документів та 
надання загального доступу до них в мережі Інтернет69. 

Організація оцифровування в Німеччині має значною мірою 
децентралізований характер, що зумовлено децентралізованою системою 
державного устрою та організації архівної справи. 

Координацію діяльності щодо оцифровування в Німеччині здійснюють 
кілька організацій. Німецьке науково-дослідницьке товариство (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG))70 є організатором багатьох проектів з 
оцифровування, досліджує передовий досвід в цій галузі та готує 
нормативно-методичні документи. Архівна школа в Марбурзі (Archivschule 
Marburg) здійснює підготовку кадрів для оцифровування. 

Важливим координуючим органом у галузі оцифровування є 
Конференція керівників архівних адміністрацій федерації та земель 
(Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und 
der Länder (KLA) (до 2015 р. мала назву Конференція федеральних та 
земельних архівістів (Archivreferentenkonferenz des Bundes und der Länder). 
Конференція проводиться двічі на рік, під час зібрання відбувається 
вироблення спільних позицій та рекомендацій щодо різних проблем архівної 
галузі, в тому числі оцифровування. Для вирішення питань, пов’язаних з 
репрографією в архівах (мікрофільмуванням, оцифровуванням, 
фотографуванням) в рамках конференції створено постійно діючий 
фототехнічний комітет (Fototechnischer Ausschuss). До складу комітету 

                                                

68 Ar valstybės archyvų skaityklose leidžiama naudotis savo turimomis kopijavimo techninėmis priemonėmis? 
[Electronic resource]. URL: http://www.archyvai.lt/lt/klausimai---atsakymai.html. 
69 Bundesarchivgesetz. Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz – 
BArchG) vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 410), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2257) geändert worden ist [Electronic resource]. URL: 
http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-
uns/Rechtsgrundlagen/Bundesarchivgesetz/bundesarchivgesetz.html. 
70 Німецьке науково-дослідницьке товариство є центральною організацією німецької науки, що діє на 
принципах самоврядування, головним завданням якої є сприяння науковим дослідженням в університетах та 
державних науково-дослідних інститутах Німеччини. Товариство також підтримує проекти по 
вдосконаленню науково-інформаційної інфраструктури Німеччини. 
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входять представники 16 земельних архівів, Федерального архіву, Таємного 
державного архіву Пруcської культурної спадщини71. 

Також координація діяльності в цій галузі відбувається на рівні 
Європейського Союзу – впроваджуються рекомендації Європейської комісії, 
німецькі архіви беруть участь у загальноєвропейських проектах з 
оцифровування (наприклад, у проекті «Мінерва»). 

В Німеччині немає загальнонаціональної стратегії оцифровування для 
всіх установ у галузі культури, а також немає окремої стратегії для архівних 
установ. Розроблення загальнонаціональної стратегії в галузі оцифровування 
було заплановано як один із напрямків діяльності створеної у 2012 р. 
Німецької цифрової бібліотеки72 (Deutsche Digitale Bibliothek)73. У 2016 р. 
Німецька цифрова бібліотека опублікувала стратегію своєї діяльності до 
2020 р., в якій були визначені керівні принципи та основні напрями роботи 
бібліотеки74. 

Для архівної галузі фахівцями комітетів Конференції федеральних та 
земельних архівістів у 2008 р. був розроблений програмний документ 
«Оцифровування архівних документів у контексті збереження»75. Документ 
мав рекомендаційний характер, у ньому були сформульовані основні 
положення щодо інтеграції оцифровування в загальну концепцію збереження 
архівної спадщини. Зокрема, наголошено, що створення мікрофільмів та 
цифрових копій архівних документів не може замінити інші заходи щодо 
збереження матеріальної основи архівних документів. 

У рекомендаціях, підготовлених фототехнічим комітетом KLA, 
зазначено, що кожен архів повинен розробити власну стратегію 
оцифровування та впровадити стандарти, які будуть відповідати визначеним 
цілям оцифровування76. 

                                                

71 Fototechnischer Ausschuss [Electronic resource]. URL: https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Ueber-
uns/Partner/KLA/kla-ausschuss-fototech.html. 
72 Німецька цифрова бібліотека – віртуальна бібліотека, яка поєднує електронні ресурси німецьких 
культурних і наукових установ (архівів, бібліотек, музеїв тощо) з метою надання он-лайн доступу до них. 
Бібліотека надає доступ до цифрових ресурсів близько 4 тис. установ, в майбутньому їх кількість повинна 
зрости до 30 тис. Детальніше див.: Deutsche Digitale Bibliothek [Electronic resource]. URL: 
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/ 
73 Sobczak A. Digitalizacja w niemieckich archiwach – stan i perspektywy rozwoju [Zasób elektroniczny] // 
Archeion. 2012. T. 113. S. 104. URL: 
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/archeion/ARCHEION_113_warszawa_2012.pdf; [Schwens U.] Deutsche 
Digitale Bibliothek. «Digitalisierung braucht eine Strategie» [Electronic resource]. URL: 
https://www.goethe.de/de/kul/bib/20365681.html. 
74 Deutsche Digitale Bibliothek veröffentlicht Strategie 2020 [Electronic resource]. URL: https://www.deutsche-
digitale-bibliothek.de/content/deutsche-digitale-bibliothek-veroeffentlicht-strategie-2020/ 
75 Digitalisierung von Archivgut im Kontext der Bestandserhaltung Positionspapier der ARK ausgearbeitet von den 
Fachausschüssen «Bestandserhaltung» und «Sicherung und Nutzung durch bildgebende Verfahren – Fototechnik», 
März 2008. [Electronic resource]. 8 s. URL: https://www.landesarchiv-
bw.de/sixcms/media.php/120/42353/digibest.pdf. 
76 Wirtschaftliche Digitalisierung in Archiven [Electronic resource] : Empfehlungen der Konferenz der Leiterinnen 
und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (KLA). Ausgearbeitet vom Fototechnischen 
Ausschuss der KLA (2015/2016). S. 5. URL: 
https://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/ark/2017-01-
04_kla_fta_wirtschaftliche_digitalisierung__final_.pdf. 
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Серед державних архівів значний досвід в галузі оцифровування мають 
Федеральний архів, архіви земель Баден-Вюртемберг та Північний Рейн-
Вестфалія. Ці архіви є важливими методичними центрами для архівної галузі 
Німеччини щодо виготовлення електронних копій архівних документів. 

Майже всі державні архіви Німеччини, що займаються 
оцифровуванням, розробили власні стратегії в цій галузі. Основні принципи 
та підходи німецьких архівів до оцифровування можна розглянути на основі 
стратегій Федерального архіву та архіву землі Баден-Вюртемберг. 

Стратегія Федерального архіву була підготовлена у 2006 р. та оновлена 
у 2011 р. терміном на 5 років77. У документі визначено такі головні 
стратегічні цілі оцифровування: покращення доступу до архівних документів 
та забезпечення їх збереженості, покращення зручності користування 
архівами, розвиток економічних процесів, а також розвиток довготривалих 
процесів, які сприяють раціональній реалізації завдань архівів. У стратегії 
заплановано такі показники оцифровування та он-лайн доступу до інформації 
про фонди Федерального архіву: забезпечити он-лайн доступ до основної 
інформації про фонди архіву на рівні 100%, до архівних описів – 10%, 
оцифрувати 1% архівних документів. Наголошено на важливості 
національної та міжнародної співпраці в галузі оцифровування та доступу до 
архівних документів, застосування загальноприйнятих стандартів архівного 
описування. 

Ключові принципи стратегії оцифровування Бундесархіву: 
Доказ та пошук: надання інформації про архівні описи в он-лайнових 

пошукових засобах у багатовимірній та зрозумілій формі, в тому числі 
забезпечення он-лайн доступу до довідкового апарату, який раніше був 
доступний лише в аналоговій формі; 

Методи: розроблення відповідних моделей представлення інформації 
та пошукових систем для використання в архівах, а також професійних 
інструментів, які можуть бути інтегровані для виконання спеціалізованих 
завдань щодо оцифровування та представлення документів; 

Забезпечення змісту: підготовка цифрових копій документів для он-
лайн презентацій або інших форм електронних публікацій з новими 
можливостями пошуку та доступу. 

Стратегія оцифровування архіву землі Баден-Вюртемберг діє від 
2007 р.78 Документ містить такі головні положення: інтеграція аналогового та 
цифрового архівного фонду; покращення доступу та розширення 
можливостей щодо використання архівних документів; захист та 
забезпечення збереженості аналогових та цифрових архівних документів; 
«відкритий доступ» та комерційне використання оцифрованих документів; 

                                                

77 Digitalisierung im Bundesarchiv. Strategie für den Einsatz neuer Techniken der Digitalisierung zur Verbesserung 
der Zugänglichkeit des Archivguts und zu seinem Schutz 2011–2016 [Electronic resource]. 2011. 16 s. URL: 
http://docplayer.org/11130904-Digitalisierung-im-bundesarchiv.html. 
78 Das Landesarchiv Baden-Württemberg in der digitalen Welt. Strategie für die Integration von analogem und 
digitalen Archivgut, die Digitalisierung von Archivgut und die Erhaltung digitalen Archivguts [Elrctronic resource]. 
URL: https://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/43034/Digistrategie_labw2007web.pdf. 
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економічні аспекти та заходи щодо сталого розвитку оцифровування і 
збереження оцифрованих документів. 

У стратегії приділено значну увагу необхідності інтеграції інформації 
про фонди архіву, в тому числі мікрофільми, оцифровані документи тощо. Це 
сприятиме покращенню керування архівними документами, їх пошуку та 
підготовці до оцифровування. 

В обох стратегіях визначено ключові етапи процесу оцифровування: 
підготовка описів архівних документів, сканування та забезпечення доступу 
до цифрових копій. Основна увага приділена питанням доступу до архівних 
документів – збільшенню кількості та покращенню якості електронних 
описів. Важливими є також питання забезпечення збереженості оцифрованих 
документів та оптимізація видатків на визначені цілі оцифровування. 

У Німеччині немає нормативно-методичних документів в галузі 
оцифровування, які б були обов’язковими для всіх архівних установ. 
Нормативно-методичні документи розробляють архіви, а також установи й 
організації, які здійснюють координацію проектів з оцифровування. 
Наприклад, Німецьке науково-дослідницьке товариство у 2005–2009 рр. 
підготувало керівництво з оцифровування друкованих видань, архівних та 
рукописних документів (DFG-Praxisregeln «Digitalisierung»79) (оновлена 
версія документа опублікована у 2016 р.). У документі наголошено на 
важливості організації співробітництва між установами культури (архівами, 
музеями, бібліотеками), необхідності здійснення централізованих заходів і 
розроблення методичних рішень щодо оцифровування та забезпечення 
доступу до матеріалів, що мають історичну цінність. Керівництво містить 
детальний опис всього процесу оцифровування, особлива увага приділяється 
питанням якості. 

В рамках реалізації спільного проекту бібліотек, архівів і музеїв 
Німеччини NESTOR (Network of Expertise in Long-Term Storage of Digital 
Resources - Мережа обміну досвідом в галузі забезпечення тривалого 
зберігання цифрових ресурсів), розроблено «Рекомендації щодо організації 
довготривалого збереження цифрових матеріалів» («Guidelines for the creation 
of an institutional policy on digital preservation»)80. Рекомендації підготовлено 
під керівництвом німецької Національної бібліотеки та Інформаційного 
центру з економіки ім. Лейбніца. Мета цього документа - сприяти 
бібліотекам, архівам та музеям у проведенні більш ефективної політики в 
галузі безпеки електронних матеріалів, вдосконалення роботи у сфері 
доступу до цифрових джерел, що є базою пам’яті та знань. 

Рекомендації щодо оцифровування для архівів готує також 
фототехнічний комітет KLA. У 2016 р. комітет підготував рекомендації 

                                                

79 DFG-Praxisregeln «Digitalisierung» [Electronic resource]. URL: 
http://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf. 
80 Guidelines for the creation of an institutional policy on digital preservation [Electronic resource]. 2014. 30 p. 
URL: http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_18-eng.pdf. 
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«Економічні аспекти оцифровування в архівах»81, які містять основні 
положення щодо організації створення цифрових копій архівних документів 
з особливою увагою до економічних аспектів. Згідно з рекомендаціями, 
оцифровування архівних документів повинно бути спрямоване на досягнення 
різних цілей з урахуванням принципу економічної ефективності. Головною 
метою оцифровування фондів архівів є покращення доступу до архівних 
документів. Технічні стандарти для цифрових копій повинні бути 
диференційовані відповідно до цілей оцифровування; від обраного формату 
файлу та роздільної здатності залежать витрати на зберігання цифрових 
копій. У рекомендаціях наголошено на доцільності оцифровування 
мікрофільмів, як недорогого та ефективного способу створення великих 
масивів цифрових копій. 

Важливою складовою організації оцифровування є визначення 
основних етапів цього процесу. Наприклад, модель оцифровування 
Державного архіву Баварії (Die Staatlichen Archive Bayerns) включає такі 
етапи: 

підготовчі заходи: 
вибір фондів для оцифровування, 
реставрація; 

опрацювання; 
оцифровування; 
контроль якості та оброблення; 
забезпечення постійного збереження; 
побудова та функціонування процесів надання доступу82. 
У Рекомендаціях, розроблених DFG, визначені такі етапи 

оцифровування: 
цілі та вибір: 
визначення цілей, 
вибір матеріалів для сканування, 
перевірка дублетних матеріалів; 

оцифровування друкованих творів та унікальних документів (тобто 
архівних та рукописних документів): 

підготовка матеріалів та консерваційний контроль, 
сканування: 
параметри сканування: 
роздільна здатність та якість сканування, 
глибина кольорів, 

формати; 
                                                

81 Wirtschaftliche Digitalisierung in Archiven [Electronic resource] : Empfehlungen der Konferenz der Leiterinnen 
und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (KLA). Ausgearbeitet vom Fototechnischen 
Ausschuss der KLA (2015/2016). URL: 
https://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/bundesarchiv_de/fachinformation/ark/2017-01-
04_kla_fta_wirtschaftliche_digitalisierung__final_.pdf. 
82 Sobczak A. Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w 
Niemczech [Zasób elektroniczny] / Narodowe Archiwum Cyfrowe. Szczecin ; Warszawa, 2014. S. 112. URL: 
http://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/miedzy_tradycyjnym_a_wirtualnym_archiwum.pdf. 
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створення повнотекстової версії (технології розпізнавання тексту): 
кодування текстових знаків, 
позначення структури друкованих творів, 
композиційна структура, 
введення тексту; 

довготривале збереження83. 
У дослідженні та рекомендаціях щодо оцифровування культурної 

спадщини, підготовлених Інститутом інтелектуального аналізу та 
інформаційних систем (Fraunhofer Institut Intelligente Analyse- und 
Informationssysteme) визначено такі етапи оцифровування: 

планування: 
цілі, 
концепція, 
вибір об’єктів; 

підготовка матеріалів: 
сканування: 
обладнання та програмне забезпечення, 
сканування, 
контроль якості; 

зберігання та управління майстер-копіями: 
формати, 
пагінація, 
розміщення, 
носії; 

опрацювання: 
метадані; 

представлення: 
пошук; 

підготовка та надання доступу; 
постійне збереження; 
використання84. 
Основні етапи оцифровування подібні в усіх розглянутих моделях: 

відбір та підготовка документів до оцифровування, сканування, забезпечення 
збереженості та організація доступу до цифрових копій документів. 

Під час відбору документів для сканування в німецьких архівах 
застосовують низку критеріїв. Серед них: характер інформації документів, 
що зберігаються у фондах архівів, рівень використання інформації 
документів сьогодні та в майбутньому, її значення для наукових досліджень, 
необхідність підготовки публікації та/або виставки архівних документів, 
наявність мікрофільмів (в деяких архівах в першу чергу оцифровують 

                                                

83 DFG-Praxisregeln «Digitalisierung» [Electronic resource]. URL: 
http://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf. 
84 Bestandsaufnahme zur Digitalisierung von Kulturgut und Handlungsfelder [Electronic resource]. 2007. 176 s. 
URL: http://www.miz.org/downloads/dokumente/405/2007_Bestandsaufnahme_Digitalisierung_Kulturgut.pdf. 
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мікрофільми, щоб зберегти оригінали документів), стан архівних документів 
та можливість надання он-лайн доступу до копій. Важливим критерієм є 
доступність та якість довідкового апарату, а також чи представлений він в 
електронних базах даних. Для відбору документів також застосовують 
критерії, пов’язані з бажанням покращити користування архівними 
документами, зокрема якщо йдеться про документи які складно прочитати, 
або які доступні у менш зручних форматах, ніж електронна копія, чи 
документи на мікроформах85. 

Оцифровування документів виконують як самі архіви, так і організації, 
яким передають оцифровування на аутсорсинг. Німецькі архіви 
виготовляють майстер-копії та копії фонду користування (робочі копії). 
Основна функція майстер-копій – захист аналогового оригіналу, на основі 
цих копій виготовляють робочі копії, які можна змінювати для покращення 
якості або читабельності зображення. Робочі копії використовують в 
читальних залах архівів та на інтернет-порталах. 

Для майстер-копій архівних документів з паперовою основою та 
фотографій як правило використовують формат TIFF, JPG, JPG 2000. Робочі 
копії виготовляють у форматах PND, JPEG та PNG, для яких характерно 
значне стиснення, що призводить до втрати якості, а також невеликий обсяг, 
тому їх зручно розміщувати в мережі Інтернет. Для майстер-копій 
використовують роздільну здатність від 150 dpi до 600 dpi, рекомендовано 
використовувати роздільну здатність 300 dpi86. Фототехнічний комітет KLA 
для масового оцифровування більшої частини фонду архівів рекомендує 
використовувати роздільну здатність 200 dpi87. 

Створення робочих копій з роздільною здатністю 300 dpi та вище 
доцільно для оцифровування певних видів документів (скляні фотопластини, 
великоформатні плани тощо); документів, що мають виняткове міжнародне 
значення; документів, які регулярно використовуються для створення 
факсимільних копій (в друкованих публікаціях та / або на виставках). 

Під час сканування документів німецькі архіви використовують п’ять 
типів сканерів – планшетні, планетарні, листопротяжні, барабанні і сканери 
для мікроформ88. 

Після сканування файли, які отримали назву відповідно до визначеного 
зразка, зберігаються на сервері в каталогах, або можуть бути імпортовані до 
систем управління цифровими копіями документів. В Німеччині широко 
використовується перший варіант: програмне забезпечення для управління 
сканованими документами, яке доступне на ринку (наприклад, Goobi312 та 
                                                

85 Sobczak A. Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w 
Niemczech [Zasób elektroniczny] / Narodowe Archiwum Cyfrowe. Szczecin ; Warszawa, 2014. S. 118. URL: 
http://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/miedzy_tradycyjnym_a_wirtualnym_archiwum.pdf. 
86 Ibid. S. 104–106. 
87 Wirtschaftliche Digitalisierung in Archiven [Electronic resource] : Empfehlungen der Konferenz der Leiterinnen 
und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (KLA). Ausgearbeitet vom Fototechnischen 
Ausschuss der KLA (2015/2016). S. 4. URL: https://www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/ 
bundesarchiv_de/fachinformation/ark/2017-01-04_kla_fta_wirtschaftliche_digitalisierung__final_.pdf. 
88 Оцифрування у німецьких архівах [Електронний ресурс]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/2932#2. 
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Hermes313) створене для бібліотек або для масового оцифровування 
документів в компаніях. Наприклад, в архіві землі Баден-Вюртемберг 
використовують власне програмне забезпечення bildCMS для управління 
відсканованими зображеннями. За допомогою програмного забезпечення 
майстер-копія розміщується в архіві зображень, з неї виконуються робочі 
копії, які пов’язані з архівними описами в мережі Інтернет89. 

Як правило, в німецьких архівах здійснюють вибірковий контроль 
якості сканування (до 10% копій документів). Спочатку контроль здійснює 
оператор сканування, його перевіряє також інший співробітник. Контроль 
охоплює такі параметри: кількість та порядок сторінок, кадрування, 
правильність відтворення кольорів та різкість. Якщо виявлено погрішності, 
сканування проводиться знову. Наприклад, у Федеральному архіві під час 
приймання копій від установ, які надають послуги сканування, перевіряють 
такі параметри: 

– технічні параметри: формат, роздільну здатність, розмір в пікселях, 
кількість сторінок документів в одному скані, глибина кольору та назви 
файлів; 

– якість: візуальне порівняння копій з оригіналами документів; 
– повнота сканування переданих документів. 
Контроль якості сканування в інших архівах здійснюється за подібними 

параметрами, проте в різних архівах можуть робити акцент на певних 
параметрах контролю. В архіві землі Північний Рейн-Вестфалія значну увагу 
приділяють аналізу відповідності копій документів оригіналам з точки зору 
їх зручності для читання та повноти. Перевіряють також, чи всі копії мають 
подібний вигляд, що є важливим для презентації документів. В Державному 
архіві Баварії ретельніше контролюють копії, виготовлені на замовлення 
іншими організаціями, ніж виготовлені самим архівом. Інститут 
інтелектуального аналізу та інформаційних систем рекомендує звертати 
увагу передусім на такі параметри контролю: наявність дублікатів копій, 
загинання сторінок, відображення на копії пристроїв або рук, які тримають 
документи під час сканування. 

В Німеччині не розроблені стандарти контролю якості, тому 
відповідальність за якість оцифровування несуть окремі установи культури. 
В архівах часто використовують досвід, набутий під час мікрофільмування90. 

Цифрові майстер-копії архівних документів архіви зберігають на 
жорстких дисках. Для збереження майстер-копій найбільш цінних 
документів використовують мікрофільми91. 

                                                

89 Sobczak A. Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w 
Niemczech [Zasób elektroniczny] / Narodowe Archiwum Cyfrowe. Szczecin ; Warszawa, 2014. S. 124. URL: 
http://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/miedzy_tradycyjnym_a_wirtualnym_archiwum.pdf. 
90 Sobczak A. Traditional vs. Virtual Archives – The Evolving Digital Identity of Archives in Germany [Electronic 
resource]. Hamburg, 2016. P. 116–118. URL: 
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11109/Virtual%20Archives%20-
%20dr%20Anna%20Sobczak.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
91 Ibid. P. 126. 
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Оцифровані копії архівних документів доступні користувачам в режимі 
он-лайн на веб-сторінках архівних установ, в режимі оф-лайн на різних 
носіях або у внутрішній мережі архівів. В архівах Німеччини застосовують 
різні підходи щодо доступу до оцифрованих копій в залежності від 
специфіки архівних документів та архівів. Документи, оцифровані за 
сприяння DFG, обов’язково мають бути оприлюднені он-лайн. Надання 
доступу до електронних копій повинно максимально обмежити доступ до 
оригіналів архівних документів. Оцифровані об’єкти високої якості та їх 
метадані мають бути поєднані в структури, що відповідають їх реальним 
зв’язкам на основі зручної навігації та пошуку згідно з метаданими92. 
Інститут інтелектуального аналізу та інформаційних систем рекомендує для 
забезпечення он-лайн доступу до цифрових копій архівних документів 
використовувати рекомендації, підготовлені в рамках європейського проекту 
«Мінерва»93. 

Доступ до цифрових копій архівних документів на національному рівні 
забезпечується в рамках Німецького архівного порталу (Archivportal-D)94. 
Проект Archivportal-D був реалізований у 2012–2017 рр., як складова проекту 
Німецької цифрової бібліотеки. На порталі представлена інформація про 
понад 2500 архівів Німеччини, оцифровані та електронні документи з фондів 
архівів. Реалізація цього проекту в рамках Німецької цифрової бібліотеки 
забезпечує інтеграцію даних архівів, музеїв, бібліотек та інших установ 
культури Німеччини. 

Цифрові копії архівних документів доступні також на веб-сайтах 
архівів Німеччини. Наприклад, частина оцифрованих колекцій документів 
Федерального архіву Німеччини, з 2017 р. доступна без будь-яких обмежень 
на спеціально розробленому порталі95 (окремо за видами документів: з 
паперовою основою, фотодокументи, аудіодокументи, карти і відео). 
Представлені документи пов’язані посиланнями з інформаційно-пошуковими 
системами invenio і ARGUS, в яких оцифровані файли відображені в 
контексті повного архівного опису96. 

У німецьких архівах немає єдиних підходів щодо створення 
користувачами електронних копій архівних документів. У одних архівах 
можна отримати копії документів безкоштовно, в інших копіювання можливе 
за плату. Наприклад, у читальних залах Федерального архіву Німеччини 
дослідники мають право самостійно копіювати архівні документи. 
Фотографування документів дозволено лише у спеціально відведених місцях. 

                                                

92 DFG-Praxisregeln «Digitalisierung» [Electronic resource]. S. 10–11. URL: 
http://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf. 
93 Sobczak A. Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum. Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w 
Niemczech [Zasób elektroniczny] / Narodowe Archiwum Cyfrowe. Szczecin ; Warszawa, 2014. S. 141. URL: 
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95 Das Bundesarchiv [Electronic resource]. URL: http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Home/home.html. 
96 Юмашева Ю. Ю. Документные ресурсы зарубежных архивов в сети Интернет: электронный научно-
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Можна фотографувати лише ті архівні документи, розмір яких не перевищує 
розмір робочого столу. 

Копіювання деяких документів може бути заборонено. Дозвіл або 
заборона на фотографування документів позначені спеціальним 
маркуванням. Якщо такого маркування немає, користувач повинен уточнити 
у працівника архіву, чи дозволено копіювати архівні документи. 

Заборонено використання пристроїв (кабелів, сканерів тощо), які під 
час фотозйомки контактують з архівними документами. Під час 
фотографування не дозволено використовувати спалах, штатив, захисний 
екран та інше професійне обладнання. 

Мобільні телефони, фотоапарати та інші пристрої для фотографування 
користувачі мають право вносити до читального залу лише з вимкненим 
звуком (в безшумному режимі роботи); дозвіл на їх внесення до читального 
залу може бути відкликаний в будь-якій момент. Сканери та інші пристрої, 
використання яких заборонено правилами, не дозволено вносити в читальний 
зал. 

В читальних залах Федерального архіву в Людвигсбурзі та Байройті 
фотографування архівних документів заборонено97. 

 
Польща 
Оцифровування фондів державних архівів Польщі було започатковане 

у другій половині 1990-х рр. Головною метою оцифровування на початку 
ХХІ ст. був захист національної спадщини, забезпечення збереженості 
найбільш пошкоджених архівних документів хоча б у вигляді цифрових 
копій. Перший нормативний документ щодо стандартів виготовлення 
цифрових копій архівних матеріалів, затверджений у 2005 р. Генеральною 
дирекцією державних архівів (ГДДА), визначав вимоги до створення лише 
майстер-копій, не призначених для загального доступу98. 

У другій половині 2000-х рр. в архівній галузі Польщі відбулися 
важливі зміни, спрямовані на її модернізацію, перетворення державних 
архівів із традиційних «архаїчних» установ у сучасні заклади, орієнтовані на 
користувача99. Головним пріоритетом архівної галузі Польщі стало 
задоволення інформаційних потреб суспільства. 

Зміни в архівній галузі стали ключовим фактором для реалізації 
проектів масового оцифровування фондів державних архівів, спрямованих 
передусім на забезпечення доступу та використання. На думку польських 
дослідників, для масового оцифровування фонду архівів та надання он-лайн 
доступу до оцифрованих документів недостатньо лише розвитку технологій. 
                                                

97 Benutzersaalordnung für das Bundesarchiv [Electronic resource]. URL: 
http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Ueber-uns/Rechtsgrundlagen/Weitere-
Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_benutzersaalordnung-fuer-das-bundesarchiv-neu.html. 
98 Decyzja Nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30.12.2005 r. w sprawie standardów 
sporządzania cyfrowych kopii materiałów archiwalnych w archiwach państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: 
https://archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_25_2005.pdf. 
99 Strategia Archiwów Państwowych na lata 2010–2020 [Zasób elektroniczny]. S. 4. URL: 
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Strategia_archiww_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf. 
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Необхідною умовою є зміна свідомості, відхід від консервативних засад у 
діяльності архівів, переорієнтація архівів на користувачів100. 

Важливим чинником, який сприяв розвитку оцифровування стало 
суттєве збільшення користувачів в архівах, особливо тих, що проводили 
генеалогічні дослідження. Потреби користувачів у інформації архівних 
документів набагато перевищували можливості надання доступу до архівних 
документів в читальних залах архівів, що актуалізувало питання 
забезпечення он-лайн доступу до фондів архівів101. 

Важливе значення для розвитку оцифровування мало створення у 
2008 р. Національного цифрового архіву (Narodowe Archiwum Cyfrowe), який 
став виконувати функції центру компетенції у цій сфері. Архів здійснює 
нормативно-методичне забезпечення оцифровування архівних документів, 
підготовку кадрів для оцифровування, надає консультативну допомогу 
архівам, зокрема щодо створення лабораторій оцифровування, забезпечує 
зберігання цифрових копій архівних документів та доступ до них. 

Зміни у пріоритетах діяльності архівної галузі Польщі знайшли 
відображення у низці стратегічних документів. 

Першим документом, в якому були визначені стратегія та основні 
пріоритети оцифровування стала «Програма оцифровування культурної 
спадщини та збирання, зберігання і надання доступу до цифрових об’єктів в 
Польщі 2009–2020»102. 

У програмі зазначено, що оцифровування архівних, бібліотечних, 
музейних зібрань, аудіовізуальних документів є важливим чинником 
економічного та суспільного розвитку, одним із головних засобів збереження 
культурної спадщини держави. Оцифровування має особливе значення для 
об’єктів, яким загрожує безповоротне знищення (передусім для аналогових 
аудіовізуальних документів та документів на кислотному папері). Головною 
метою оцифровування зібрань установ культури визначено забезпечення їх 
збереженості у вигляді високоякісних цифрових копій, а також надання 
користувачам максимального доступу до польської національної спадщини. 

Оцифровування польської культурної спадщини розглядається в 
контексті загальноєвропейської політики в цій галузі. Розроблення в 
європейських країнах національних програм оцифровування, надання 
доступу до оцифрованих зібрань та їх збереження є однією з важливих 
рекомендацій Європейської комісії. В програмі наголошується, що 
оцифрована спадщина Польщі повинна бути включена до світових 
інформаційних ресурсів. 

                                                

100 Drzewiecki B. Digitalizacja i udostępnianie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych w polskich archiwach 
państwowych: ewolucja polityki i przepisów prawa [Zasób elektroniczny] // Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia Sociologica. 2017. Nr 9, vol. 1. S. 86. URL: http://oldifis.up.krakow.pl/wp-
content/uploads/StudiaSociologica2017/07-Drzewiecki-83-92.pdf. 
101 Ibid. S. 87. 
102 Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w 
Polsce 2009–2020 [Zasób elektroniczny]. URL: https://www.nck.pl/badania/raporty/program-digitalizacji-dobr-
kultury-oraz-gromadzenia-przechowywania-i-udostepniania-#. 
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Установою, що відповідає за створення польських цифрових ресурсів є 
Міністерство культури та національної спадщини, за оцифровування 
архівних зібрань відповідає ГДДА. У програмі визначено основні цілі 
оцифровування на 2009–2020 рр.: 

1. Збереження для майбутніх поколінь доробку польської культури 
шляхом масового оцифровування архівних документів, музейних предметів, 
творів мистецтва, писемних та аудіовізуальних матеріалів та безпечне 
зберігання цифрових ресурсів. 

2. Розроблення та впровадження технічних стандартів та стандартів 
метаданих, що забезпечують функціонування цифрових ресурсів у польських 
та світових мережах. 

3. Забезпечення загального доступу польських громадян до цифрових 
ресурсів культурної спадщини Польщі. 

4. Збільшення ефективності та конкурентоспроможності польських 
підприємств та установ, які діють у сфері культури. 

Програма включає три ключові завдання: 
1. Розбудова польських цифрових ресурсів. 
2. Охорона цифрових ресурсів. 
3. Забезпечення доступу до цифрових ресурсів. 
У Стратегії державних архівів на 2010–2020 рр.103 оцифровування 

визнано одним із стратегічних завдань архівної галузі. Оцифровування та 
забезпечення он-лайн доступу до цифрових копій документів повинно 
сприяти перетворенню державних архівів Польщі у відносно короткий 
термін з «архаїчних» інституцій в сучасні установи, що використовують 
новітні технології для швидкого, якісного та загального доступу до 
інформації через комп’ютерні мережі104. Першою стратегічною метою в 
документі визначено задоволення інформаційних потреб суспільства. Для 
реалізації стратегічної мети визначено шість оперативних цілей, серед яких: 

1. Надання он-лайн доступу до фондів архівів (критерієм реалізації цілі 
є кількість копій документів, підготовлених для доступу). 

2. Он-лайн доступ до довідкового апарату (критерій реалізації цілі – 
кількість описів архівних одиниць (одиниць зберігання, пол. – jednostek 
archiwalnych), розміщених в базах даних). 

3. Підготовка архівних документів для он-лайн доступу. 
Реалізація цієї мети включає такі заходи: 
– відбір архівних документів для оцифровування; 
– підготовка архівних документів для оцифровування, проведення під 

час підготовки необхідного консерваційного оброблення, нумерування 
сторінок; 

– сканування архівних документів; 

                                                

103 Strategia Archiwów Państwowych na lata 2010–2020 [Zasób elektroniczny]. URL: 
https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Strategia_archiww_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf. 
104 Ibid. S. 4. 
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– професійне опрацювання оцифрованих архівних документів з метою 
створення майстер-копій та робочих копій для он-лайн доступу; 

– забезпечення збереженості оцифрованих архівних документів. 
Критерієм реалізації цілі визначені кількість копій документів, 

створених впродовж календарного року, а також кількість оцифрованих 
хвилин аудіозаписів та фільмів. 

Для реалізації четвертої стратегічної мети «Забезпечення умов для 
комплектування та тривалого зберігання архівного фонду в традиційній та 
електронній формі» визначені, зокрема, такі оперативні цілі: побудова та 
розвиток системи для зберігання та управління архівними документами в 
електронній формі; приймання на зберігання та забезпечення збереженості 
архівного фонду в традиційній та електронній формі. 

У стратегії зазначено, що не менше 50% оцифрованих документів 
мають складати акти громадянського стану, враховуючи їх популярність 
серед користувачів. На 2010–2015 рр. було заплановано щорічне зростання 
створених цифрових копій архівних документів на 5%. 

Положення «Стратегії державних архівів» щодо оцифровування були 
розвинуті та деталізовані в «Стратегії оцифровування фондів державних 
архівів на 2018–2023 рр.»105, затвердженої Генеральним директором 
державних архівів Польщі у листопаді 2017 р. Стратегія передбачає, що до 
2023 р. кількість цифрових копій архівних документів повинна досягти 
55 млн, з яких мінімум 41 млн будуть доступні он-лайн. У документі 
визначені такі стратегічні цілі оцифровування: 

– розширення доступу до оцифрованих фондів державних архівів 
(постійне збільшення опублікованих цифрових копій на веб-порталі 
szukajwarchiwach.pl); 

– забезпечення можливості повторного використання фондів 
державних архівів (забезпечення в сервісі szukajwarchiwach.pl відкритого та 
безкоштовного доступу до цифрових копій з можливістю їх збереження на 
власний комп’ютер); 

– формування іміджу державних архівів як установ, що є джерелом 
знань для задоволення різноманітних інформаційних потреб; 

– забезпечення цифрового доступу до архівних документів незалежно 
від форми та виду оригіналу; 

– сприяння вирішенню завдання постійного зберігання архівних 
документів, зокрема у вигляді цифрових копій фонду державних архівів. 

Для досягнення стратегічних цілей визначені оперативні цілі: 
– надання он-лайн доступу до цифрових копій архівних документів 

відповідно до потреб користувачів; 
– збільшення кількості доступних цифрових копій архівних 

документів; 
– збереження оцифрованих архівних документів. 

                                                

105 Strategia digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018–2023 [Zasób elektroniczny]. Warszawa, 
2017. 12 s. URL: https://www.archiwa.gov.pl/files/Strategia_digitalizacji_zasobu_archiww_pastwowych.pdf. 
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Для реалізації оперативних цілей в «Стратегії» визначені основні 
завдання, серед яких: 

– планування оцифровування архівних документів. Визначення 
пріоритетності оцифровування відповідно до критеріїв історико-культурної 
цінності документів, пріоритетів архіву, його технічних можливостей тощо. 
Під час планування необхідно враховувати, що не менше 75% оцифрованих 
документів мають бути доступні в мережі Інтернет; не менше 50% 
оцифрованих документів повинні становити джерела для генеалогічних 
досліджень; 

– підготовка та впровадження моніторингу сервісу 
«Szukajwarchiwach.pl» (збирання інформації про активність користувачів 
ресурсу). Державні архіви матимуть доступ до зібраної інформації та 
зможуть враховувати її під час планування оцифровування архівних 
документів; 

– оцифрування та забезпечення доступу до 1 тис. найцінніших 
документів із фондів державних архівів (30 документів з фонду кожного 
державного архіву); 

– реалізація програми оцифровування аудіовізуальних документів; 
– розвиток мережі лабораторій оцифровування в державних архівах, 

забезпечення їх необхідним обладнанням та кадрами; 
– створення центральної лабораторії оцифровування в Національному 

цифровому архіві (для оцифровування документів, які архіви не мають 
можливості оцифрувати із-за відсутності необхідного обладнання). 

Реалізація цілей та завдань, визначених у стратегії, відбувається такими 
шляхами: 

1) в рамках урядових програм: 
– Програми оцифровування архівних матеріалів з фондів польських та 

зарубіжних архівів, розробленої в 2012 р. Генеральним директором 
державних архівів та Проекту оцифрування за рахунок додаткових коштів, 
наданих Міністерством культури та національної спадщини за 
посередництвом Генерального директора державних архівів. Оцифровування 
в рамках цих програм відбувається на умовах аутсорсингу з використанням 
зовнішніх джерел; 

– багаторічної урядової програми Культура + Пріоритет 
оцифровування, яку реалізує Міністерство культури та національної 
спадщини; 

2) в рамках статутної діяльності архівів, яка здійснюється на основі 
власної інфраструктури за рахунок бюджету установи; 

3) у співпраці з музеями, бібліотеками та громадськими організаціями 
(генеалогічними товариствами тощо). 

Внаслідок реалізації проектів з оцифровування, з 2007 р. в державних 
архівах створено 29 лабораторій оцифровування; оцифровано 2,2% фонду 
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державних архівів; 36 млн копій архівних документів доступні в мережі 
Інтернет106. 

Всього у 2012–2017 рр. державні архіви створили понад 72 млн 
цифрових копій архівних документів, в тому числі у 2017 р. 9,1 млн 
цифрових копій. 

У 2017 р. в рамках Програми оцифровування архівних матеріалів з 
фондів польських та зарубіжних архівів 26 архівам було виділено 1,2 млн 
злотих, виготовлено 1,3 млн цифрових копій з понад 87 тис. архівних 
одиниць. У рамках проекту «Оцифрування» за рахунок додаткових коштів, 
наданих Міністерством культури та національної спадщини, 25 архівів 
отримали понад 900 тис. злотих, внаслідок реалізації проекту виготовлено 
майже 900 тис. цифрових копій з понад 13 тис. архівних одиниць. В 
результаті оцифровування, яке архіви проводили власними засобами, а також 
у співпраці з іншими установами, виготовлено понад 6,9 млн цифрових 
копій, в тому числі понад 4,4 млн створено в лабораторіях з оцифровування 
державних архівів. Також державні архіви оцифрували більше 368 годин 
записів аудіо- та кінодокументів. Загалом були скопійовані документи з 118 
тис. архівних одиниць107. 

Діяльність щодо оцифровування архівних документів в польських 
державних архівах врегульована розпорядженням Генеральної дирекції 
державних архівів Польщі № 14 від 31 серпня 2015 р. про оцифровування 
архівного фонду державних архівів108. У документі визначена мета 
оцифровування, подано вимоги щодо організації оцифровування, підготовки 
архівних документів до оцифровування, процесу створення цифрових копій 
(вимоги до приміщення, обладнання, форматів запису копій), контролю 
якості створених цифрових копій, їх конверсії, надання доступу, обліку, 
ідентифікації та захисту цифрових копій. Розвиток технологій 
оцифровування та необхідність визначення детальних вимог щодо створення 
цифрових копій усіх видів архівних документів, які зберігаються в 
державних архівах, актуалізували питання оновлення чинного нормативного 
документа. Розпорядженням Генерального директора державних архівів 
№ 27 від 13 березня 2018 р. була створена робоча група для підготовки 
нового нормативного документа щодо оцифровування фондів державних 
архівів109. До складу робочої групи увійшли представники ГДДА, 
Національного цифрового архіву, Головного архіву давніх актів та чотирьох 
регіональних державних архівів. Проект документа має бути підготовлений 

                                                

106 Strategia digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018–2023 [Zasób elektroniczny]. Warszawa, 
2017. S. 4. URL: https://www.archiwa.gov.pl/files/Strategia_digitalizacji_zasobu_archiww_pastwowych.pdf. 
107 Digitalizacja i udostępnianie w Internecie dokumentacji z zasobu archiwów państwowych [Zasób elektroniczny]. 
URL: https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/digitalizacja/digitalizacja-zasobu-archiw%C3%B3w-
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108 Zarządzenie Nr 14 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych 
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109 Zarządzenie nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania 
zespołu do opracowania projektu zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych 
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до 28 лютого 2019 р., він повинен містити опис організації оцифровування в 
державних архівах та вимоги щодо оцифровування актових документів, 
документів з пергаментною та паперовою основою, технічної та геодезично-
картографічної документації, листівок та інших ефемерних матеріалів 
(materiałów ulotnych), фото, кіно, аудіодокументів, сфрагістичних матеріалів, 
просторових об’єктів. 

На основі розпорядження ГДДА № 14 від 31 серпня 2015 р. в архівах 
розробляють власні інструкції з оцифровування, які враховують специфіку 
кожного архіву. Інструкції повинні містити вимоги щодо організації процесу 
оцифровування, основних засад оцифровування та способів контролю за 
майстер-копіями. Зокрема, інструкції містять вимоги до техніки, яка 
забезпечує перевірку якості, точності та цілісності процесу оцифровування; 
визначають порядок приймання виготовлених цифрових копій та вимоги до 
відповідного робочого місця. 

Державні архіви під час оцифровування створюють майстер-копії 
(kopia wzorcowa) та робочі копії (копія фонду користування, kopia użytkowa). 

Копія фонду користування – цифрова копія архівних матеріалів, 
виготовлена з майстер-копії або майстер-копії з мікрофільму. 

Майстер-копія – цифрова копія архівних матеріалів, яка має параметри, 
визначені у додатку № 1 до розпорядження ГДДА № 14 від 31 серпня 2015 р., 
виготовлена з метою забезпечення збереженості архівних матеріалів, яка не 
підлягає подальшому обробленню110. 

Державні архіви оцифровують архівні документи з метою їх захисту 
від пошкоджень; забезпечення збереженості змісту архівних документів у 
випадку їх знищення або втрати; популяризації архівів та їх фондів, а також 
сприяння реалізації освітніх та інформаційних функцій архівів; забезпечення 
загального доступу до архівних документів. 

Під час вибору архівних документів для оцифровування надають 
пріоритет документам, що мають значну історичну цінність; документам, які 
знаходяться в поганому фізичному стані (їх оцифровують після проведення 
необхідних консерваційних та реставраційниих заходів); документам, які 
активно використовують (акти громадянського стану, документи переписів 
населення (для проведення генеалогічних досліджень), документи, пов’язані 
з річницями історичних подій тощо); документам, щодо яких існують 
претензії стосовно права власності; іншім документам, визначеним 
Генеральним директором державних архівів як пріоритетні для 
оцифровування. 

Архіви можуть оцифровувати документи за допомогою власного 
обладнання (якщо таке обладнання відповідає визначеним у нормативних 
документах вимогам), або за посередництвом інших суб’єктів на підставі 
письмової угоди. 

                                                

110 Zarządzenie Nr 14 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych 
[Zasób elektroniczny]. S. 2. URL: https://archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf. 
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Державні архіви здійснюють оцифровування документів на підставі 
річного плану. У плані зазначають таку інформацію: відомості про фонди, 
архівні одиниці та кількість аркушів, або інших одиниць обліку, які 
заплановано оцифрувати; заплановану кількість цифрових копій; інформацію 
про наявність опису фонду в базі даних, про надання доступу до копії 
архівного документа (повний доступ, частковий доступ, відсутність доступу), 
формат архівних документів, якщо він більший ніж А3. Рекомендований 
обсяг оцифровування складає не нижче 40 тис. сканів документів на 1 штатну 
одиницю протягом одного року. План оцифровування надсилається 
Генеральному директору державних архівів, який приймає план до відома 
(без письмового затвердження), або звертається до архіву за поясненнями чи 
пропозиціями щодо внесення змін до плану111. 

Під час підготовки документів до оцифровування польські архіви 
проводять такі заходи: 

– перевіряють архівні документи, призначені для оцифровування, щодо 
їх відповідності обліковим документам; 

– контролюють правильність розташування документів всередині 
окремих одиниць зберігання, особливо у випадку, якщо вони містять 
розрізнені документи; 

– встановлюють формати документів, які збираються оцифрувати; 
– визначають наявні пошкодження; 
– контролюють правильність пагінації або фоліації, за потребою 

нумерують сторінки з дотриманням вимог, визначених у розпорядженні 
ГДДА № 14 від 31 серпня 2015 р.; 

– перевіряють правильність маркування архівних документів; 
– оцінюють можливість оцифровування з використанням обладнання 

державного архіву, враховують стан збереження документів та формат 
архівної одиниці, з точки зору доступності всього змісту документа під час 
сканування112. 

Наприклад, в Національному цифровому архіві перед копіюванням 
документів перевіряють правильність їх упорядкування та описування в 
архівній інформаційній системі. Виключенням є фотодокументи, які 
описують тільки після копіювання, оскільки на якісній цифровій копії можна 
побачити більше деталей, ніж на оригіналі. Фільми та аудіозаписи також 
можна описувати лише після копіювання, оскільки копії часто можуть бути 
єдиною можливістю прочитати зміст оригіналу документа113. 

Для оцінки фізичного стану документів перед скануванням розроблено 
комплекс критеріїв, згідно з якими архівні документи поділяють на 4 групи: 

1) Група 0: архівна одиниця може бути передана на оцифровування без 
будь-якого консерваційного оброблення. Наявні пошкодження не впливають 
на якість сканування. 100% інформації є розбірливою. 

                                                

111 Ibid. S. 4. 
112 Ibid. S. 5–6. 
113 Digitalizacja [Zasób elektroniczny]. URL: https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/digitalizacja/ 
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2) група 1: перед скануванням потрібне невелике втручання 
консерватора – випрямлення, ремонт (до 10 аркушів) у місцях, де закритий 
текст. 

3) Група 2: архівна одиниця в середньому стані – необхідні більш 
масштабні роботи. Численні аркуші пошкоджені та складені таким чином, що 
унеможливлюють проведення оцифровування. Необхідно виправлення 
пошкоджень, які заважають доступу до тексту. 

4) Група 3: архівну одиницю неможливо оцифрувати без проведення 
тривалих робіт з консервації. Великі частини тексту закриті, необхідно 
усунути сліди проведених раніше реставрацій. У текстовій частині наявні 
численні втрати та пошкодження. Деструкція. Консерваційне оброблення є 
необхідним, оскільки в поточному стані оцифровування незворотньо 
поглибить пошкодження документа. Крім того, більша частина інформації не 
буде зафіксована під час сканування114. 

Якщо архівні документи знаходяться в поганому фізичному стані, 
працівники, які відповідають за консервацію документів, повинні надати 
висновок щодо необхідності проведення консерваційного оброблення та 
вибору технології оцифровування таких документів. 

Архівні документи, заражені мікроорганізмами або пошкоджені 
комахами, перед оцифровуванням піддають дезінфекції або дезінсекції, а 
документи, папір яких має високу кислотність – масовому або 
індивідуальному розкисленню. 

Під час оцифровування мікрофільмів у державних архівах Польщі 
дотримуються таких вимог: 

1) оцифровування мікрофільмів здійснюється лише із мікрофільмів 
страхового фонду (mikrofilmu zabezpieczającego), оцифровування з 
мікрофільму із фонду користування (mikrofilmu użytkowego) можливе тільки 
за відсутності страхового мікрофільму; 

2) якщо необхідно, для мікрофільмів монтують початкову та кінцеву 
ділянку плівки (rozbiegowe i dobiegowe odcinki taśmy); 

3) пошкоджені мікрофільми готують до оцифровування шляхом 
відновлення або заміни склейок, відновлення пошкодженої перфорації, 
склеювання розірваної плівки; 

4) мікрофільм очищують від залишків клею або інших забруднень; 
5) мікрофільми, що не зберігаються на котушках або знаходяться на 

металевих котушках, перемотують на пластикові котушки115. 
Обладнання для оцифровування рекомендується розміщувати в 

окремому приміщенні, яке повинно відповідати наступним вимогам: 
1) стіни сірого ахроматичного кольору, що не відбивають світло. 

Винятком є лабораторії, в яких використовується обладнання для 

                                                

114 Zarządzenie Nr 14 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych 
[Zasób elektroniczny]. S. 25. URL: https://archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zarz_14-2015.pdf. 
115 Ibid. S. 6. 
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оцифровування, що має власне освітлення, та захищене в області сканування 
від світла із зовнішніх джерел; 

2) матова підлога, що не відбиває світла; 
3) освітлення повинно відповідати таким вимогам: 
а) постійні джерела холодного світла з колірною температурою, 

наближеної до денного світла (5000–6500K) і індексом передавання кольору 
Ra не менше 90, 

б) низька емісія УФ-випромінювання, 
c) під час сканування не повинно бути інших джерел світла, крім 

світла, що безпосередньо використовується для оцифровування; 
4) повинна бути передбачена можливість повного затемнення 

приміщення, наприклад, за допомогою ролет, що не пропускають світло, 
колір яких подібний до кольору стін; рекомендується затемнювати 
приміщення, якщо оцифровування проводиться з використанням обладнання 
відкритої конструкції, що в області сканування пропускає світло з зовнішніх 
джерел; 

5) можливість постійного контролю температури та відносної вологості 
повітря; 

6) наявність додаткової робочої поверхні (наприклад, столу, візка), що 
використовується для безпечної підготовки архівних документів до 
оцифровування та забезпечення збереженості після оцифровування116. 

Під час визначення критеріїв вибору державними архівами обладнання 
для оцифровування враховують такі вимоги: 

1) обладнання повинно мати технічні можливості для оцифровування 
документів певного типу без завдавання їм шкоди; 

2) обладнання, призначене для оцифровування, має випромінювати 
світло: 

а) постійне, без спалахів, 
b) з колірною температурою, наближеною до денного світла (5000-

6500K) та індексом передавання кольору Ra не менше 90, 
c) з низькою емісією УФ-випромінювання; 
3) під час вибору обладнання для оцифровування, слід керуватися 

значенням фізичної роздільності цього обладнання, а не інтерпольованої 
роздільності; 

4) обладнання для оцифровування повинно дозволяти записувати 
цифрові зображення з глибиною кольору не менше, ніж зазначено в 
мінімальних вимогах для даного типу архівних матеріалів; 

5) значення оптичної щільності обладнання, виражене параметром D, в 
залежності від призначення обладнання для оцифровування різних типів 
архівних матеріалів, не повинно бути менше: 

а) 2 – для фотографічних відбитків і інших матеріалів, що відбивають 
світло, 

б) 3 – для негативів, 
                                                

116 Ibid. S. 7. 
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c) 3,6–4,1 – для слайдів та інших прозорих матеріалів, наприклад, 
кальки тощо; 

6) обладнання, призначене для оцифровування, повинно мати 
можливості для записування технічних метаданих, що характеризують 
параметри сканування117. 

Під час оцифровування в архівах Польщі використовують такі 
мінімальні вимоги до створення майстер-копій118. 

1. Вимоги до оцифровування під час створення майстер-копій на основі 
оригіналів актової, картографічної, технічної, іконографічної документації. 
Оцифровувати необхідно в колірному просторі Adobe RGB 1998. 

 
Вид документа Роздільна здатність 

(на всій сканованій 
поверхні) 

Формат запису Розширення 
файлу 

Глибина та 
спосіб кодування 
кольору 

Текстові 
документи – 
машинописи, 
друковані видання 
тощо 

300 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, TIFF 
6.0 з компресією 
LZW 

.tif 24 бітна RGB 

Текстові рукописні 
документи 

300 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, TIFF 
6.0 з компресією 
LZW 

.tif 24 бітна RGB 

Текстові 
документи, що 
містять кольорові 
елементи або 
об’єкти, що мають 
значу семіотичну 
цінність (написані 
від руки анотації, 
наявність 
штемпелів, 
печаток, 
іконографії тощо) 

300 ppi 
рекомендована: 
600 ppi 

TIFF 6.0 без 
компресії, або 
TIFF 6.0 з 
компресією LZW 

.tif 24 бітна RGB 

Пергаментні 
документи 

300 ppi 
рекомендована: 
600 ppi 

TIFF 6.0 без 
компресії, або 
TIFF 6.0 з 
компресією LZW 

.tif 24 бітна RGB 

Іконографічна 
документація – 
плакати, афіши 
тощо 

300 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, або 
TIFF 6.0 з 
компресією LZW 

.tif 24 бітна RGB 

Картографічна та 
технічна 
документація – 
плани, ескізи тощо 

400 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, або 
TIFF 6.0 з 
компресією LZW 

.tif 24 бітна RGB 

 

                                                

117 Ibid. S. 7–8. 
118 Ibid. S. 17–19. 
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2. Вимоги до оцифровування під час створення майстер-копій на основі 
оригіналів фотодокументів. Оцифровувати в 16-бітній сірій шкалі необхідно 
в колірному просторі Gray Gamma 2.2, а у 8-бітній RGB – в колірному 
просторі Adobe RGB 1998. 

 
Вид документа Розмір 

оригіналу на 
коротшому 
боці 

Роздільна 
здатність (на 
всій сканованій 
поверхні) 

Формат 
запису 

Розширення 
файлу 

Глибина та 
спосіб 
кодування 
кольору 

до 24 мм 3000 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 16 бітна сіра 
шкала 

від 25 до 60 
мм 

2400 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 16 бітна сіра 
шкала 

від 61 до 130 
мм 

1200 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 16 бітна сіра 
шкала 

Фотодокументи 
(позитиви та 
негативи) для ч/б 
фотографій 

від 130 мм 600 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 16 бітна сіра 
шкала 

до 24 мм 3000 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 48-бітна RGB 

від 25 до 60 
мм 

2400 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 48-бітна RGB 

від 61 до 130 
мм 

1200 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 48-бітний 
RGB 

Фотодокументи 
(позитиви та 
негативи) для 
кольорових 
фотографій 
(також сепія, 
ціанотипія, 
альбуміновий 
друк) 

від 130 мм 600 ppi TIFF 6.0 без 
компресії, 
або TIFF 6.0 
з компресією 
LZW 

.tif 48-бітна RGB 

 
3. Вимоги до оцифровування під час виконання копій на основі 

мікрофільмів 
Вид документа Роздільна здатність 

(на всій сканованій 
поверхні) 

Формат запису Розширення 
файлу 

Глибина та 
спосіб кодування 
кольору 
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Мікрофільми 
(негативи та 
позитиви) 

300 ppi JPEG (якість 100 
%) 
рекомендовано: 
TIFF 6.0 без 
компресії, або 
TIFF 6.0 з 
компресією LZW  

.jpg 8-бітна сіра 
шкала 

Якщо дозволяють можливості обладнання для оцифровування, 
сканування можна проводити з використанням параметрів, що перевищують 
мінімальні, за умови, що цифрові копії відповідають вимогам, визначеним у 
розпорядженні ГДДА № 14 від 31 серпня 2015 р. Майстер-копіями також 
можуть бути визнані копії з мікрофільмів, якщо вони виконані відповідно до 
вимог, зазначених у розпорядженні ГДДА. 

Цифрові майстер-копії зберігають у форматі без втрати змісту, без 
стиснення, або зі стисненням без втрат. Оцифровування не рекомендується 
виконувати з більшою роздільною здатністю, ніж максимальна оптична 
роздільна здатність обладнання. Для картографічної, технічної та 
іконографічної документації роздільну здатність визначають в залежності від 
деталізації зображення. 

Якщо документ виходить за межі області оцифровування, сканування 
має бути розділене на частини. Майстер-копії цих частин зберігаються в 
окремих файлах. Якщо одночасно сканують дві сусідні сторінки, майстер-
копія повинна залишатися у вигляді одного файлу119. 

Шлях запису файлів цифрової майстер-копії відображає структуру 
організації архівних документів. Назва файлу цифрової майстер-копії 
повторює шлях запису та включає такі елементи: номер архіву_номер 
фонду_продовження номеру фонду_позначення серії (за наявності – 
позначення підсерії) _шифр архівної одиниці_чисельник (порядковий номер 
скану (файлу) однієї сторінки або її частини).tif120. 

Обов’язковим етапом оцифровування є контроль якості створених 
копій. Під час контролю якості здійснюють оцінку: 

– інформації (з’ясовують чи відображає копія всю інформацію 
документа та наскільки читабельною є ця інформація); 

– окремого скану (сторінки) – контроль включає перевірку 
правильності кадрування, вертикального та горизонтального вирівнювання, 
викривлення, неправильного контрасту, появи знебарвлення, муару тощо; 

– всієї одиниці зберігання – контроль включає перевірку повноти 
одиниці зберігання, наявності дублікатів, збереження правильного порядку 
розташування копій документів; 

– створених копій – перевіряють правильність формату, правильність 
та повноту необхідних метаданих (наприклад, наявність профілю ICC, 
роздільної здатності, бітової глибини, стиснення тощо) та правильність 
контрольної суми, якщо вона є. 

                                                

119 Ibid. S. 8–9. 
120 Ibid. S. 10–11. 
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Поточний контроль якості здійснюють оператори під час 
оцифровування архівних документів. Контроль після завершення сканування 
виконує особа, яка не бере участь в скануванні. Контроль якості може бути 
детальним (всіх цифрових копій) та вибірковим (включає певний відсоток 
виготовлених цифрових копій, наприклад у випадку масового оцифровування 
та відсутності програмного забезпечення для автоматичного контролю 
якості)121. 

Створені майстер-копії не повинні оброблятись графічно, за 
виключенням кадрування, яке здійснюється для видалення фону навколо 
відсканованого об’єкту. 

Для забезпечення додаткового захисту найбільш цінних архівних 
документів, Національний цифровий архів за дорученням директорів 
відповідних державних архівів здійснює конверсію цифрових майстер-копій 
на плівку для мікрофільмування. Створені страхові мікрофільми 
зберігаються в Центральному сховищі мікрофільмів державних архівів 
(Centralnym Magazynie Mikrofilmów Archiwów Państwowych) у 
Національному цифровому архіві. 

На основі майстер-копій створюють копії фонду користування, 
призначені, зокрема, для доступу користувачів. Параметри таких копій 
можуть бути нижчими, ніж для майстер-копій. Створення копій фонду 
користування не повинно зменшити якість майстер-копії та змінювати 
структуру каталогів й імен файлів майстер-копій. До копії фонду 
користування можна застосовувати: 1) графічне оброблення відповідно до 
призначення копії; 2) процеси OCR (Optical Character Recognition, оптичне 
розпізнавання символів) або інші процеси, які підвищують читабельність або 
полегшують доступ до змісту122. 

Державні архіви здійснюють облік цифрових копій. Облікові відомості 
повинні включати такі дані про архівну одиницю: 

1) номер архіву; 
2) номер фонду; 
3) позначення серії; 
4) архівний шифр; 
5) кількість створених майстер-копій (файлів) з оригіналу архівного 

документа; 
6) кількість створених майстер-копій (файлів) з мікрофільму; 
7) розмір майстер-копій в Гб; 
8) особа / суб’єкт, що відповідає за копіювання; 
9) дата копіювання; 
10) відомості про джерела фінансування оцифровування (власний 

бюджет; програми оцифровування; інші джерела, наприклад отримані 
внаслідок дарування). 

11) статус контролю якості (передано для контролю або перевірено). 
                                                

121 Ibid. S. 13. 
122 Ibid. S. 14. 
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12) статус онлайн-доступу (не для доступу, для доступу, доступ 
надано). 

13) статус забезпечення збереженості (передано до Центрального 
цифрового репозиторію державних архівів, призначено для передавання). 

14) примітки. 
На копіях фонду користування, призначених для доступу користувачів, 

повинна бути зазначена назва архіву, який зберігає оригінали архівних 
документів123. 

Цифрові майстер-копії архівних документів, за пропозицією директора 
державного архіву, передають на зберігання до Центрального цифрового 
репозиторію державних архівів Національного цифрового архіву, який 
забезпечує їх довготривале збереження. Якщо необхідно надати доступ до 
копії архівних документів, яка була передана до Центрального цифрового 
репозиторію, Національний цифровий архів надсилає копію документа у 
форматі .tif до відповідного державного архіву за його запитом. 

Засобом он-лайн доступу до оцифрованих копій документів польських 
архівів є інтернет-ресурс «Szukajwarchiwach.pl», в якому представлено 
відомості про склад та зміст фондів державних архівів і понад 34 млн сканів 
архівних документів (їх кількість постійно збільшується). Ресурс містить 14 
млн. описів архівних документів 82 архівних установ (в тому числі 33 
державних архівів, 38 їх відділів та 11 установ, що не входять до державної 
архівної мережі). Веб-портал містить описи архівних документів з 
Інтегрованої системи архівної інформації (Zintegrowanego Systemu Informacji 
Archiwalnej (ZoSIA)) та бази даних Програма реєстрації актів громадянського 
стану та метричних книг (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu 
Cywilnego (PRADZIAD))124. Веб-портал є повністю доступним та відкритим, 
користування ним безкоштовне та не вимагає реєстрації. Копії документів, 
розміщені на порталі, можуть бути використані будь-яким способом, якщо в 
описах або на самих копіях не зазначено інше. Цифрові копії архівних 
документів також доступні на веб-сайтах державних архівів. 

В архівах Польщі користувачам дозволено самостійно створювати копії 
архівних документів. Порядок самостійного копіювання архівних документів 
користувачами регламентується «Розпорядженням Генерального директора 
державних архівів щодо організації доступу до архівних матеріалів в 
державних архівах»125. У документі зазначено, що самостійне копіювання 
архівних документів користувачами необхідно проводити: 

а) безпечно для архівних документів, зокрема без використання 
додаткового освітлення та без маніпулювання документами іншим способом, 
ніж під час звичайного користування ними; 

                                                

123 Ibid. S. 15. 
124 Szukajwarchiwach.pl [Zasób elektroniczny]. URL: https://www.nac.gov.pl/archiwum-cyfrowe/systemy-i-
infrastruktura-it/szukajwarchiwach-pl/ 
125 Zarządzenie Nr 24 Naczelnego dyrektora archiwów państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji 
udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: 
https://www.archiwa.gov.pl/files/Zarzadzenie_NDAP_18_5_2017.pdf. 
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б) таким чином, щоб не порушувати роботу інших користувачів, 
зокрема без використання додаткового обладнання, наприклад, штативів, а 
також пристроїв, що викликають шум; 

в) у місці, призначеному для доступу до архівних документів, без 
створення додаткових процедур або робочих місць для користувачів. 

Оригінали архівних документів не надають для копіювання, якщо в 
архіві є їх копії для користування, або документи знаходяться у поганому 
фізичному стані. 

Користувач може робити копії архівних документів також за 
допомогою обладнання архіву. 

Користувач може безкоштовно завантажувати цифрові копії архівних 
документів, розміщених архівом у відкритих телеінформаційних системах. 
Питання щодо доступу до інших цифрових копій архівних документів, які 
зберігаються в архіві, вирішується індивідуально. 

Користувач може самостійно копіювати репродукції архівних 
документів, зокрема аудіовізуальні матеріали, а також мікрофільми, у тому 
числі мікрофільми документів з інших архівів. 

 
Білорусь 
Перші спроби сканування архівних документів почалися в Білорусі в 

середині 1990-х рр. в рамках проекту створення цифрових копій документів 
партизанського руху, що зберігаються в Національному архіві. Під час 
відбору документів для оцифровування, вибору роздільної здатності 
графічних файлів, створення описових метаданих були зроблені 
методологічні прорахунки. В результаті створені копії практично не 
використовувалися. 

З середини 2000-х рр. архівні установи перейшли до масового 
створення цифрових копій, що потребувало організаційних заходів в межах 
всієї архівної галузі. В Республіці Білорусь була створена низка нормативно-
методичних документів, які регулювали процеси виготовлення електронних 
копій архівних документів. Так, у 2000 р. була підготовлена інструкція (яка 
вже втратила чинність) «Про періодичність створення архівних копій 
інформаційних ресурсів та порядок їх передавання на державне 
зберігання»126, в якій визначалися правила проведення експертизи цінності 
постійно оновлюваних інформаційних ресурсів, порядок створення архівних 
копій та їх передавання на державне зберігання до архіву електронних 
документів Білоруського науково-дослідного центру електронної 
документації (БілНДЦЕД), в структурі якого з 2007 р існує Фонд цифрових 
копій. 

                                                

126 О периодичности создания архивных копий информационных ресурсов и порядке их передачи на 
государственное хранение [Электронный ресурс] : инструкция : утв. Постановлением Гос. комитета по 
архивам и делопроизводству Республики Беларусь 24.03.2000 № 12 (Документ потерял силу). URL: 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic46/text028.htm. 
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У 2001 р. БілНДЦЕД розробив «Концепцію цифрового копіювання 
документів Національного архівного фонду»127, в якій було проаналізовано 
основні питання, пов’язані зі створенням цифрових копій документів з 
паперовими носіями, що зберігаються в державних архівах, їх зберіганням і 
використанням. Було вивчено міжнародний досвід, а також наявний на той 
час незначний (і не завжди позитивний) досвід оцифровування документів в 
білоруських архівах. З висновками, що містилися в Концепції, були 
ознайомлені всі архіви, в деяких відбулося їх широке обговорення. Це 
дозволило архівістам ознайомитися зі специфічною термінологією і 
усвідомити основне коло проблем, пов’язаних з майбутніми завданнями, 
психологічно підготуватися до їх вирішення. 

Важливу роль в обгрунтуванні теоретико-методологічних засад 
створення електронних копій архівних документів зіграло виконання в 
БілНДЦЕД в 2007 р. науково-дослідної роботи «Розроблення та 
експериментальна перевірка принципів формування, зберігання, обліку 
та забезпечення доступу до Фонду цифрових копій архівних документів». 
У процесі дослідження були визначені загальні підходи і принципи, 
здійснено аналіз практики створення, зберігання та використання цифрових 
копій архівних документів архівними установами. Це дало можливість 
сформулювати вимоги до дев’яти основних процесів оцифровування: 

1. відбір архівних документів для оцифровування; 
2. підготовка відібраних документів до оцифровування; 
3. передавання архівних документів у підрозділ або сторонню 

організацію, що забезпечує створення цифрових копій; 
4. власне процес оцифровування; 
5. ідентифікація отриманих цифрових копій; 
6. їх подальше оброблення; 
7. організація їх обліку; 
8. забезпечення безпеки; 
9. організація доступу128. 
Стисло охарактеризуємо найважливіші вимоги. 
1. Під час відбору архівних документів для оцифровування можна 

застосовувати декілька підходів: 
• повне оцифровування фондів архіву; 
• переведення в електронну форму частини фонду, яка активно 

використовується; 
• формування колекцій за деякими темами; 
• оцифровування в межах культурно-освітнього проекту. 

                                                

127 Носевич В. Информационные технологии в архивной службе Беларуси [Электронный ресурс] // Развитие 
информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI 
Междунар. конф. (Минск, 15 ноября 2012 г.). Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. С. 194–197. URL: 
http://vln.by/node/245. 
128 Носевич В. Фонд цифровых копий архивных документов: белорусский опыт [Электронный ресурс] // 
Сохранение электронной информации в информационном обществе : сб. материалов междунар. конф. 
(Москва, 3–5 октября 2011 г.) / сост. Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована. М. : МЦБС, 2012. С. 229-230. URL: 
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2012/dig_pres_is_rus.pdf. 
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Повне оцифровування всіх документів фонду (фондів) архіву 
забезпечує розширення доступу до них для необмеженої кількості 
користувачів і вирішення проблем зберігання за рахунок надання для 
користування цифрових копій документів. Таким чином, зменшується 
навантаження на оригінал. Однак, потрібно брати до уваги доцільність 
масштабу роботи для фондів, які не містять особливо цінні документи або 
документи, які інтенсивно використовуються і пов’язані з цим фінансові 
проблеми. Потрібно провести моніторинг з точки зору якісного складу фонду 
(враховуючи нерівноцінність наявних у фонді документів) та інтенсивності 
користування документами фонду. 

Оцифровування документів частини фонду, яка активно 
використовується, є оптимальним варіантом для архіву. Найбільш актуальні 
документи є доступними для широкого кола користувачів. 

Формування колекцій за окремими темами - один з найбільш 
прийнятних варіантів для більшості архівів. Критерій відбору документів 
однозначно визначається тематикою. При цьому тематика може бути обрана 
самим архівом або органом управління, згідно з підвищеною актуальністю 
певної теми, а також можливе формування електронних колекцій за 
спеціальними замовленнями. Тут передбачається більш інтенсивне 
використання зовнішніх ресурсів, оскільки залучення джерел інших архівів, 
музеїв, бібліотек тощо дозволить створити електронну колекцію більшої 
повноти, ніж вона може бути представлена фондами архіву. 

В першу чергу оцифровуванню підлягають: 
• особливо цінні документи; 
• документи зі старою основою і основою, що руйнується; 
• документи з малоконтрастними або згасаючими текстами; 
• документи, які інтенсивно використовуються. 
З фондів, рівноцінних за інформаційною значущістю, першочерговому 

оцифровуванню підлягають фонди, документи яких знаходяться в поганому 
фізичному стані. 

Відбір документів при виборі будь-якого з варіантів оцифровування 
повинен завершуватися складанням переліку фондів, справ, окремих 
документів, що затверджується експертною комісією вищого органа 
управління з архівів та діловодства або республіканського архіву. 

Підготовка документів до оцифровування здійснюється архівами – 
власниками документів відповідно до встановленого порядку видачі 
документів зі сховища. При цьому перевіряють фізичний стан документів. 
Виявляють документи, що потребують реставрації та консерваційно-
профілактичного оброблення, в тому числі розшивання перед 
оцифровуванням і повторного брошурування. Для таких документів 
проводиться додаткова експертиза за участю фахівців, що забезпечують 
оцифровування, під час якої визначають необхідність реставрації та 
консерваційно-профілактичного оброблення або можливість оцифровування 
без додаткових робіт. 
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Передавання архівних документів для оцифровування оформлюється 
шляхом замовлення на виготовлення цифрових копій, до якого включено 
перелік документів для оцифровування. У бланку замовлення визначають, в 
разі необхідності, особливості та порядок оцифровування, формати файлів 
зображень, режим об’єднання файлів зображень, колірну гамму зображень. 
Архів зобов’язаний прийняти схему розміщення цифрових копій на носіях 
(на одному носії можуть розміщуватися цифрові копії тільки одного фонду 
або різних фондів). Після закінчення роботи архівом перевіряється повнота і 
якість виконання замовлення на копіювання. 

Процес оцифровування здійснюють спеціалізовані установи архівної 
галузі та, за наявності відповідного обладнання, технічні підрозділи самих 
архівів. 

З метою забезпечення однозначної ідентифікації кожен файл, 
створений в процесі оцифровування, отримує унікальний багаторівневий 
номер-ідентифікатор. Схема ідентифікації наведена в розроблених 
БілНДЦЕД «Методичних рекомендаціях щодо уніфікації процесу 
оцифровування архівних документів та ідентифікації їх цифрових копій» 
(2007). 

За потреби, здійснюється також подальше оброблення отриманих 
графічних файлів: обрізка зображень, поворот, зшивання з декількох 
фрагментів, посилення контрасту і яскравості, корекція колірної гами. У 
деяких випадках таке оброблення дозволяє істотно підвищити якість копій і 
навіть зробити помітними елементи, які погано проглядаються на оригіналі. 
Разом з тим, практика показала, що саме на цій ділянці найскладніше 
забезпечити уніфікацію. Зображення, оброблені різними установами і навіть 
різними операторами, часом сильно відрізняються за зовнішнім виглядом і 
якістю. 

Для обліку цифрових копій в архівах використовують такі форми 
документів: 

• журнал обліку носіїв; 
• журнал обліку замовлень на оцифровування; 
• журнал обліку замовлень на створення копій; 
• картка обліку цифрових копій фонду; 
• опис цифрових копій справи. 
Облік цифрових копій згідно із запропонованими формами 

відбувається в архівах за фондами і справами. 
Забезпечення збереження інформації досягається за рахунок створення 

дублюючих копій і їх зберігання в різних місцях. 
Доступ до цифрових копій і облік використання здійснюється 

державними архівами - власниками документів за допомогою копій, що 
становлять їх цифрові фонди користування. 

Архіви, як правило, надають користувачам можливість переглядати 
цифрові копії в читальних залах. Роздрукування зображень і видача завірених 
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паперових копій здійснюються в тому ж порядку, що і під час використання 
техніки для фотокопіювання129. 

Для забезпечення уніфікації процесу оцифровування й описування 
цифрових копій архівних документів, БілНДЦЕД розробив «Методичні 
рекомендації щодо уніфікації процесу оцифровування архівних 
документів та ідентифікації їх цифрових копій»130, які були затверджені 27 
грудня 2007 р. Департаментом з архівів та діловодства (зі змінами та 
доповненнями). Даний документ базується на аналізі та оцінці сучасних 
технологій оцифровування архівних документів і стану процесу 
оцифровування в державних архівних установах Республіки Білорусь. 

Відповідно до «Методичних рекомендацій…», першочерговому 
копіюванню підлягають особливо цінні та унікальні документи; документи, 
які користуються найбільшим попитом; цінні документи з серйозними 
фізичними вадами, яким загрожує знищення. 

В документі зазначено, що одним з актуальних напрямів діяльності 
державних архівних установ Республіки Білорусь в галузі забезпечення 
збереженості документальних матеріалів є створення копій страхового фонду 
і фонду користування документів Національного архівного фонду Республіки 
Білорусь. 

Перевагами копій фонду користування архівних документів в 
цифровому форматі є: 

– здатність цифрових копій у разі потреби замінити оригінал; 
– можливість багаторазового копіювання документа без втрати якості; 
– можливість як часткової, так і повної реставрації зовнішнього 

вигляду оцифрованого документа засобами програмного забезпечення; 
– забезпечення швидкого доступу до цифрової копії документа за 

допомогою інформаційно-пошукових систем; 
– забезпечення доступу багатьох користувачів до цифрової копії 

документа, в тому числі через мережу Інтернет. 
Створення копій унікальних, особливо цінних документів та 

документів НАФ, що користуються найбільшим попитом, шляхом 
оцифровування, здійснюється Республіканською технічною лабораторією 
мікрофільмування страхового фонду документації і деякими державними 
архівами. 

                                                

129 Носевич В. Фонд цифровых копий архивных документов: белорусский опыт [Электронный ресурс] // 
Сохранение электронной информации в информационном обществе : сб. материалов междунар. конф. 
(Москва, 3–5 октября 2011 г.) / сост. Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована. М. : МЦБС, 2012. С. 229-236. URL: 
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2012/dig_pres_is_rus.pdf. 
130 Методические рекомендации по унификации процесса оцифровывания архивных документов и 
идентификации их цифровых копий [Электронный ресурс] : утв. приказом директора Департамента по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 27.12.2007 № 56 с 
изменениями, внесенными приказами директора Департамента по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь 06.02.2009 № 4, от 02.04.2013 № 14, от 25.09.2015 № 35 «О 
внесении изменений и дополнения в Методические рекомендации». URL: 
https://archives.gov.by/index.php?id=133837. 
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Технології створення архівних документів у цифровому форматі 
засновані на застосуванні сучасних засобів програмного забезпечення та 
комп’ютерної техніки, що забезпечують автоматизацію процесів 
оцифровування, оброблення, зберігання (перенесення на змінні машинні 
носії) цифрових копій. 

До складу комплексів технічних засобів для оцифровування повинні 
входити: 

– обладнання для оцифровування; 
– обладнання для оброблення та зберігання інформації, що включає 

засоби первинного накопичення, засоби оброблення інформації та засоби 
зберігання інформації. 

На вибір апаратних і програмних засобів для оцифровування архівної 
документації впливають: 

– вид носія; 
– формат; 
– фізичні властивості документа; 
– обсяг документації, яка підлягає оцифровуванню. 
Якість оцифровування, оперативність робіт з виготовлення цифрових 

копій архівних документів залежить від обладнання для сканування, яке 
купують виходячи з потреб архівної установи в залежності від її профілю. До 
критеріїв вибору сканера відносяться: 

– продуктивність (швидкість сканування) повинна становити для 
сканера мікроформ - від 2–4 секунд на кадр з розширенням 600 на дюйм, а 
документів з традиційними носіями форматом А3 - від 4 секунд при 
аналогічному розширенні; 

розширення від 300 до 2400 на дюйм; 
глибина кольору 16–24–48 bit; 
надійність; 
вартість; 
максимальний формат документів (А1-А4) або різноманітність видів 

мікроформ; 
можливість двостороннього оцифровування; 
наявність засобів, що підвищують якість розпізнавання; 
наявність засобів контролю; 
гарантійне / післягарантійне обслуговування. 
Сканери відповідно до розташування скануючого елемента та 

призначення поділяються на книжкові (планетарні) (Image Access GmbH; 
Zeutschel; Book2Net; Елар та ін.); книжкові (планшетні) (Plustek, Avision, 
Epson та ін.); потокового введення (Canon; Kodak; Fujitsu та ін.); фотокамери 
(дзеркальні) (Canon; Nikon; Sony та ін.); мікроформ (Елар, Koniсa Minolta та 
ін.). 
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Оцифровування архівних документів включає: виготовлення зображень 
(сканування, оцифрування), їх постоброблення та організацію зберігання, 
використання131. 

Сканування документів з паперовою основою поділяється на наступні 
етапи: 

1. відбір документів для оцифровування; 
2. підготовка та передавання документів для оцифровування; 
3. налаштування обладнання; 
4. оцифровування документів. 
Щорічно архівними установами проводиться планування обсягу всіх 

видів робіт, які виконуються протягом року (перший етап), в тому числі 
оцифровування і описування документів з різними носіями, виконання 
замовлень користувачів на виготовлення цифрових копій архівних 
документів. При цьому, відповідно до «Концепції цифрового копіювання 
документів НАФ Республіки Білорусь», складається список фондів, описів і 
справ, які потрібно сканувати. 

На другому етапі (підготовки та передавання архівних документів для 
оцифровування) здійснюється відбір документів за видами (паперовий носій; 
мікроносій (мікроформа) та ін.); форматом (A3 і менше; A2-A0); якості 
наданого матеріалу (добре збережений або фізично ослаблений паперовий 
носій; текст добре читається; слабоконтрастний і згасаючий текст). Після 
цього формуються пакети оцифровування для кожного виду обладнання. 
Безпосередньо перед передаванням на сканування співробітниками відділу 
забезпечення збереженості здійснюється: 

• звірка архівних шифрів справ з описами справ; 
• перевірка правильності оформлення обкладинки справи, 

систематизації та нумерації аркушів; 
• підшивка (за необхідності) бланка форми засвідчувального напису, 

внутрішнього опису справи; 
• перескладання титульного аркушу; 
• виявлення дублетних документів і чистих аркушів справ, що не 

підлягають мікрофотокопіюванню і оцифровуванню; 
• складання або перескладання аркуша-засвідчувача справи. 
Переведення в електронний вигляд описів архівних справ проводиться 

за наступними критеріями: 
• категорія фонду; 
• приналежність фонду до історичних періодів; 
• наявність у фонді унікальних, особливо цінних документів; 

                                                

131 Методические рекомендации по унификации процесса оцифровывания архивных документов и 
идентификации их цифровых копий [Электронный ресурс] : утв. приказом директора Департамента по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 27.12.2007 № 56 с 
изменениями, внесенными приказами директора Департамента по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь 06.02.2009 № 4, от 02.04.2013 № 14, от 25.09.2015 № 35 «О 
внесении изменений и дополнения в Методические рекомендации». URL: 
https://archives.gov.by/index.php?id=133837. 
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• інтенсивність використання документів фонду. 
Під час підготовки описів для оцифровування, відділ, що відповідає за 

облік документів, здійснює: 
• проведення перевірки правильності реквізитів і точності архівних 

шифрів, стану довідкового апарату до опису; 
• перевірку нумерації аркушів (сторінок) описів; 
• складання або перескладання засвідчувального напису з обов’язковим 

зазначенням особливостей нумерації. 
Налаштування обладнання, яке проводиться на третьому етапі, включає 

установку програмного забезпечення, проведення «балансу білого», 
калібрування сканера і монітора. 

На четвертому етапі проводиться сканування документів. Воно 
починається з підготовки документа (вирівнювання, розправляння країв; 
очищення від піску (клейових крихт), вкладених скріпок, обривків; 
викладання прошивальних ниток; підкладання підкладки (біла, чорна)) і 
розрахунку розширення, відповідно до індексу якості за формулою, 
розробленою Корнельським університетом. 

Вибір формату і способу стиснення даних (TIFF, LZW, ZIP, JPEG, GIF, 
PNG, PDF, DjVu, PCX тощо) здійснюється відповідно до подальших цілей їх 
використання. 

Постоброблення цифрових копій документів включає: 
1. контроль якості – звірку виготовлених копій з оригіналом щодо 

відсутності пропусків; 
2. вирівнювання і поворот зображень; 
3. обрізка 3-6 мм. від краю документа; 
4. склеювання фрагментів; 
5. регулювання балансу яскравості – контрастності; 
6. коригування колірної гами; 
7. видалення відблисків, тіней, інших шумових і фонових елементів; 
8. опис цифрових копій і збереження зображень. 
При цьому використовуються програмні засоби для перегляду та 

оброблення цифрових копій документів, що відповідають наступним 
вимогам: 

• перегортання зображень в прямому і зворотному порядку; 
• перегляд зображення на повному екрані; 
• збільшення і зменшення зображення та його окремих частин; 
• відновлення початкового розміру об’єкта; 
• поворот зображення; 
• звернення (інвертування) зображення; 
• показ технологічних записів з заголовка (розмір оригінального 

зображення, просторове розширення, формат, кількість бітів); 
• друк документа; 
• конверсія зображення (стиснення масиву). 
Опис цифрових копій здійснюється шляхом надання ідентифікаційного 

шифру кожної цифрової копії. При цьому нумерація аркушів починається з 
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001 (при тризначній кількості аркушів) для пронумерованих аркушів; 000 – 
для не пронумерованих аркушів на початку справи; end – для не 
пронумерованих аркушів в кінці справи. Літерні аркуші нумеруються 1, 2, 3, 
4 тощо відповідно до літерних значень а, б, в, г та ін. 

Обліку в архіві підлягають машинні носії, цифрові копії архівних 
документів, описів справ, аудіовізуальних документів. З метою обліку 
оцифрованих зображень заповнюють файл опису цифрових копій в MS Excel. 
У нього включають такі відомості: 

• найменування архіву; 
• номер фонду; 
• номер опису; 
• номер справи; 
• кількість сторінок у справі; 
• кількість електронних сторінок у справі; 
• обсяг інформації в байтах; 
• обсяг інформації в Мб; 
• найменування установи-виготовлювача цифрової копії; 
• обладнання, на якому виготовлено цифрові копії; 
• програмне забезпечення, яке використовували під час виготовлення 

цифрових копій;  
• ім’я файлу; 
• дата створення файлу; 
• обсяг файлу в байтах. 
Крім цього в архіві ведуть такі облікові документи: 
• Книга обліку надходжень цифрових копій архівних документів; 
• Перелік цифрових копій фонду; 
• Журнал обліку машинних носіїв; 
• Програмний модуль «Облік» АІС архіву; 
• Книга обліку і опису аудіовізуальних документів. 
З метою забезпечення збереженості цифрових копій архівних 

документів в залежності від їх обсягу використовуються: жорсткі диски; 
RAID-масиви; бібліотечні накопичувачі; змінні носії (CD-ROM, CD-R, CD-
RW, DVDROM, DVD-RAM). Друга копія передається до Фонду цифрових 
копій – масиву цифрових копій архівних документів, що зберігається в архіві 
електронних документів БілНДЦЕД. Використання здійснюється шляхом 
надання користувачу доступу до перегляду зображень на термінальному 
клієнті в спеціалізованому приміщенні архівної установи (читальному залі) 
або за допомогою мережі Інтернет. 

Для організації в архівах відповідного порядку підготовки та 
передавання архівних документів для оцифровування, зберігання і обліку 
цифрових копій, передавання цифрових копій в Фонд цифрових копій 
архівних документів були розроблені «Методичні рекомендації з 
підготовки та передавання архівних документів для оцифровування, 
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обліку та зберігання цифрових копій»132, затверджені Наказом директора 
Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки 
Білорусь від 25.11.2008 № 38. 

Цифрові копії архівних документів створюють під час: 
повного оцифровування всіх документів фонду; 
часткового оцифровування документів фонду; 
створення тематичних колекцій цифрових копій документів; 
створення міжархівних (міжвідомчих) культурно-освітніх проектів 

(програм). 
З фондів, рівноцінних за значенням, в першу чергу оцифровують 

документи, що знаходяться в поганому фізичному стані, а також ті 
документи, які інтенсивно використовуються. Якщо є мікрофотокопії 
унікальних і особливо цінних документів, оцифровують мікроформи. 

Архівні документи, що мають обмеження в користуванні, підлягають 
оцифровуванню. Обмеження поширюється на їх цифрові копії. 

Одночасно зі створенням цифрових копій архівних документів 
оцифровувається опис справи (книги обліку та опису аудіовізуальних 
документів). 

Для цільового використання описів справ (книг обліку та опису 
аудіовізуальних документів) вони можуть бути оцифровані незалежно від 
архівних документів. 

Процес відбору документів завершується складанням переліку 
архівних документів, що підлягають оцифровуванню, який в 
республіканських архівах затверджується експертно-методичною комісією 
(далі - ЕМК) архіву, а в обласних і зональних архівах - експертно-
перевірочною комісією відповідних структурних підрозділів з архівів та 
діловодства головних управлінь юстиції обласних виконавчих комітетів за 
погодженням з ЕМК архіву. 

На підставі переліку архівних документів, що підлягають 
оцифровуванню, складають план оцифровування. 

Оцифровуванню підлягають архівні документи, які були описані та 
оформлені відповідно до вимог правил роботи державних архівів. При 
незадовільному стані описів справ проводиться їх удосконалення. 

Підготовка архівних документів до оцифровування здійснюється 
відповідно до встановленого порядку видачі документів зі сховищ і включає 
в себе проведення наступних видів робіт: 

звірку архівних шифрів справ, номерів аудіовізуальних документів з 
переліком архівних документів, що підлягають оцифровуванню; 

                                                

132 Методические рекомендации по подготовке и передаче архивных документов для оцифровывания, учету 
и хранению цифровых копий [Электронный ресурс] : утв. приказом директора Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 25.11.2008 № 38. URL: 
https://archives.gov.by/index.php?id=133837#mr. 
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перевірку нумерації аркушів із зазначенням їх зворотів, оформлення 
ракордів та стартовки кінодокументів, наявності та правильності облікових 
номерів фотодокументів, часу звучання фонодокументів; 

виявлення дублетних документів, що не підлягають оцифровуванню; 
перевірку фізичного (технічного) стану документів, виявлення 

документів з малоконтрастними або згасаючими текстами, документів, що 
вимагають реставрації та консерваційно-профілактичного оброблення; 

перевірку і уточнення засвідчувальних написів в справах, опису на 
етикетках кіно і фонодокументів. 

Порядок передавання архівних документів для оцифровування є 
обов’язковим для архівів, цифрові копії документів яких виготовляються 
спеціалізованими лабораторіями. 

Передавання архівних документів для оцифровування проводиться на 
підставі замовлення на виготовлення цифрових копій архівних документів, 
до якого включається перелік документів для оцифровування. 

Для запису цифрових копій і файлів описів використовуються лазерні 
компакт-диски (CD +/- R, DVD +/- R), які мають найкращі показники за 
співвідношенням параметрів надійність-ємність-ціна. 

Порядок приймання архівних документів та їх цифрових копій після 
оцифровування є обов’язковим для архівів, цифрові копії документів яких 
виготовляються спеціалізованими лабораторіями. 

При оцифровуванні документів в архівах порядок передавання 
архівних документів для оцифровування та порядок приймання архівних 
документів і їх цифрових копій після оцифровування може бути змінений на 
підставі відповідного організаційного документа. 

Після виконання замовлення на виготовлення цифрових копій архівних 
документів здійснюється повернення архівних документів і приймання 
цифрових копій в архів. 

Під час приймання цифрових копій архівом перевіряють: 
наявність документів і машинних носіїв; 
наявність файлів описів; 
відповідність кількості файлів та їх обсягів, зазначених у замовленні на 

виготовлення цифрових копій архівних документів та у файлі опису їх 
фактичній наявності на машинних носіях; 

присвоєння імен файлам описів та файлам цифрових копій для кожної 
справи (аудіовізуального документа) згідно з «Методичними рекомендаціями 
щодо уніфікації процесу оцифровування архівних документів та 
ідентифікації їх цифрових копій», відповідність імен файлів описів на 
машинних носіях та в замовленні на виготовлення цифрових копій архівних 
документів; 

якість виготовлення цифрових копій. 
Обліку в архіві підлягають: 
машинні носії; 
цифрові копії архівних документів, описів справ, книг обліку та опису 

аудіовізуальних документів. 
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Облік цифрових копій в архіві ведеться за: 
книгою обліку надходжень цифрових копій архівних документів; 
переліками цифрових копій фонду; 
переліками цифрових копій аудіовізуальних документів. 
Для забезпечення довготривалого збереження, цифрові копії разом з 

файлами описів передають до Фонду цифрових копій, організованого на базі 
архіву електронних документів БілНДЦЕД, для створення робочих і 
резервних копій. Робоча копія використовується для створення копії в разі 
втрати або пошкодження цифрової копії в архіві. Резервна копія 
використовується тільки в разі втрати або пошкодження робочої копії для її 
відновлення. 

Зберігання цифрових копій в архіві є комплексом заходів щодо 
забезпечення їх збереженості. 

Машинні носії з цифровими копіями в порядку зростання їх 
інвентарних номерів зберігаються в спеціальних контейнерах (коробках), що 
розміщуються в сейфах або металевих шафах. Кожен машинний носій 
знаходиться у пластиковому чохлі (боксі). 

В архіві з метою контролю збереження цифрових копій здійснюються 
планові та позачергові (одноразові) перевірки наявності та стану цифрових 
копій і машинних носіїв. 

Перевірка наявності та стану включає: 
встановлення відповідності фактичної кількості машинних носіїв, їх 

кількості за обліковими документами; 
звірку інвентарних номерів машинних носіїв, зазначених в журналі 

обліку машинних носіїв і на етикетках машинних носіїв; 
встановлення фактичної кількості цифрових копій на носіях, їх 

кількості, зазначеній в переліках цифрових копій; 
послідовний перегляд інформації на машинних носіях і порівняння 

назв тек, файлів і їх обсяг з даними файлу опису цифрових копій; 
перевірку відтворення цифрових копій шляхом візуального перегляду 

файлів на машинних носіях; 
контроль терміну придатності машинних носіїв за журналом обліку 

машинних носіїв. 
За результатами перевірки складається акт перевірки наявності та стану 

машинних носіїв. 
На підставі акта перевірки архівом оформляється замовлення на видачу 

з Фонду цифрових копій архівних документів, до якого входить перелік 
файлів цифрових копій. 

У разі закінчення терміну придатності машинних носіїв, архівом 
виконується копіювання цифрових копій і їх файлів опису на інші машинні 
носії. 



 68 

Після отримання цифрових копій з Фонду цифрових копій, а також, 
якщо архів копіює цифрові копії та їх файли опису на інші машинні носії, в 
облікові документи вносяться необхідні зміни133. 

Примірники цифрових копій, створені архівними установами або 
спеціалізованими лабораторіями та записані на знімні носії, передають до 
єдиного центру зберігання. Забезпечення тривалого зберігання робочих і 
резервних копій покладається на архів електронних документів БілНДЦЕД. 
Вихідні екземпляри повертають архівам-власникам, де вони можуть 
використовуватися в якості цифрового фонду користування в читальних 
залах. 

У разі їх втрати або пошкодження носіїв архів має можливість 
відновити його копію за допомогою примірників, що зберігаються в 
БілНДЦЕД. 

При такому підході забезпечується централізоване зберігання двох 
примірників цифрових копій. Архівним установам не потрібно витрачати 
кошти на проведення робіт, пов’язаних із тривалим зберіганням великих 
обсягів інформації, яке вимагає високої кваліфікації персоналу і включає в 
себе постійний контроль за фізичним зберіганням, неодноразовим 
копіюванням, міграцію в нові формати і на нові носії. Завдання забезпечення 
віддаленого доступу до фонду цифрових копій до останнього часу не 
ставилося. 

Фонд цифрових копій належить нарощувати протягом багатьох 
десятиліть. Не менше значення для потенційних користувачів має 
переведення в цифровий вигляд довідкового апарату архівів, забезпечення 
ефективного доступу до нього. Першорядне значення має розширення 
представництва архівів в Інтернеті134. 

З метою забезпечення робіт щодо підготовки документів для 
проведення реставрації, мікрофотокопіювання та оцифровування, були 
розроблені «Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення 
архівних документів з паперовою основою для реставрації, 
мікрофотокопіювання та оцифровування», затверджені Наказом 
директора Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції 
Республіки Білорусь від 23.08.2012 № 21. Рекомендації включають п’ять 
розділів: підготовка архівних документів для передавання на реставрацію, 
мікрофотокопіювання та оцифровування; оформлення замовлень на 
реставрацію, мікрофотокопіювання та оцифровування; нумерація аркушів 
справи та опису; виправлення нумерації та перенумерація аркушів справи та 
опису; укладання аркуша-засвідчувача справи135. 
                                                

133 Методические рекомендации по подготовке и передаче архивных документов для оцифровывания, учету 
и хранению цифровых копий [Электронный ресурс] : утв. приказом директора Департамента по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь от 25.11.2008 № 38. URL: 
https://archives.gov.by/index.php?id=133837#mr. 
134 Носевич В. Л. Информационные технологии в архивной службе [Электронный ресурс] // Информатика. 
2013. № 2. С. 67–70. URL: https://inf.grid.by/jour/article/view/43/45. 
135 Методические рекомендации по подготовке и оформлению архивных документов на бумажной основе 
для реставрации, микрофотокопирования и оцифровывания [Электронный ресурс] : утв. приказом директора 
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В Республіці Білорусь процеси оцифровування документів також 
регулюються стандартом СТБ 2407–2015 «Документи електронні. 
Створення копії електронного документа на паперовому носії та порядок 
її засвідчення»136, який встановлює порядок оцифровування існуючого 
архіву документів із паперовими носіями, що включає створення 
електронного образу документа, засвідчення електронної копії документа з 
паперовим носієм та передавання електронної копії документа з паперовим 
носієм на зберігання до архіву. Стандарт може бути застосований для 
створення та засвідчення електронної копії документа з паперовим носієм в 
архіві організації. 

Для надання користувачам он-лайн доступу до цифрових копій 
архівних документів, білоруські архіви беруть участь у реалізації низки 
проектів. У межах державної програми «Архіви Білорусі 2011–2015» 
розроблена повнотекстова база даних – Система відкритого доступу до 
документів Національного архівного фонду Республіки Білорусь. Технічний 
проект був підготовлений Науково-виробничим державним 
республіканським унітарним підприємством «Національне кадастрове 
агентство», а реалізований ТОВ «ЛайтВелОрганізейшн». У базі повинні бути 
представлені повний архівний опис об’єктів (описів, справ або документів) з 
прикріпленими цифровими копіями документів. 

Також розроблена база даних «Білоруські села, спалені в роки ВВВ 
1941–1945 роках»137, яка була представлена в загальному доступі 
Національним архівом Республіки Білорусь (НАРБ) до 70-річчя Хатиньської 
трагедії. Її розробниками є Департамент з архівів та діловодства Міністерства 
юстиції Республіки Білорусь, НАРБ і Білоруський фонд миру за підтримки 
Російського фонду сприяння актуальним історичним дослідженням 
«Історична пам’ять», Центральний архів КДБ, який з січня 2014 р. продовжує 
її наповнення. При роботі з базою даних реалізований багатоваріантний 
пошук та друк його результатів, отримання статистичної інформації, доступ 
до цифрових копій архівних документів. Вона поділяється на інформаційну 
та ілюстративну частини. Інформаційна частина містить наступну 
інформацію: 

назва населеного пункту; 
сучасна адміністративна підпорядкованість (область, район); 
військова радянська адміністративна підпорядкованість (область, 

район); 
кількість напередодні війни: дворів, населення; 
кількість знищених: дворів, населення; 

                                                                                                                                                       

Департамента по архивам и делопроизводству М-ва юстиции Республики Беларусь от 23.08.2012 № 21. 
URL: https://archives.gov.by/index.php?id=133837#mr. 
136 Документы электронные. Создание копии электронного документа на бумажном носителе и порядок ее 
удостоверения [Электронный ресурс] : СТБ 2405-2015. URL: http://shop.belgiss.by/ru/gosudarstvennye-
standarty/stb-2405-2015. 
137 Тематические разработки архивных документов и базы данных [Электронный ресурс]. URL: 
https://archives.gov.by/index.php?id=11 
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дата знищення; 
повоєнна доля села (відновлена або не відновлені); 
пошукові дані джерел (архівні документи, література та ін.). 
У ілюстративній частині представлено цифрові копії архівних 

документів, звукозаписів БДАКФФД, фотографії пам’ятників, встановлених 
на місцях знищених сіл, текстові записи і звукові файли спогадів мешканців 
спалених сіл, які врятувалися. 

В архівних установах діє ряд інших баз даних, не представлених в 
мережі Інтернет, через те, що в них міститься інформації, яка переважно 
відноситься до таємниці особистого життя. 

Одним з можливих варіантів надання доступу до цифрових копій є їх 
публікація на тематичних компакт-дисках. Прикладом є диск «Несвіж – 
об’єкт всесвітньої спадщини і національний пам’ятник» білоруською та 
англійською мовами, створений БілНДЦЕД в 2005 р. на замовлення 
Національної комісії Республіки Білорусь у справах ЮНЕСКО. На ньому 
широко представлено цифрові копії документів з фонду Радзивіллів, що 
зберігаються в Національному історичному архіві. 

Порядок доступу користувачів до цифрових копій документів в 
читальних залах архівних установ регулює «Інструкція про порядок 
користування архівними документами в читальних залах державних архівів 
Республіки Білорусь»138. 

На замовлення користувачів в залежності від технічних можливостей 
архівів і фізичного стану документів виготовляються ксерокопії, мікрокопії, 
електрографічні і світлокопії, фотовідбитки, позитиви кінофотодокументів, а 
також копії на електронних носіях. 

Копіювання архівних документів здійснюється з дозволу керівництва 
архіву на підставі письмового замовлення користувача, а копіювання 
документів недержавної частини Національного архівного фонду Республіки 
Білорусь здійснюється на умовах, встановлених договором зберігання. 

Копіювання документів, що становлять об’єкт авторського права, 
здійснюється з обов’язковим дотриманням законодавства Республіки 
Білорусь про авторське право і суміжні права. 

Обсяг, терміни і види виготовлення копій встановлюються керівниками 
архівів з урахуванням технічних можливостей і фізичного стану 
документів139. 

За наявності фонду користування оригінали документів в читальний 
зал не видаються, замість них видають їх цифрові копії. У виняткових 
                                                

138 Об утверждении Инструкции о порядке пользования архивными документами в читальных залах 
государственных архивов Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Министерства 
юстиции Республики Беларусь 24 мая 2012 г. № 133. URL: 
http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21225907. 
139 Правила работы пользователя в читальном зале Национального исторического архива Беларуси 
[Электронный ресурс] : утв. приказом директора Национального исторического архива Беларуси от 
28.12.2012 № 102 / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики 
Беларусь, Государственное учреждение «Национальный исторический архив Беларуси». URL: 
http://niab.by/dakumenty/pravila.pdf. 
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випадках оригінали таких документів можуть бути видані за письмовим 
дозволом керівництва архіву (наприклад, за необхідності вивчення зовнішніх 
особливостей документів, проведення текстологічного аналізу, неякісної 
копії, наявності у користувачів медичних протипоказань, засвідчених 
відповідною довідкою, для роботи з комп’ютером). 

Цифрові копії надаються користувачам на підставі заповнених бланків 
замовлень на видачу справ окремо від замовлень на видачу справ на 
паперовій основі. Одноразово для користування може бути видано 2 одиниці 
зберігання. 

Цифрові копії документів видаються користувачам у порядку, 
передбаченому для видачі справ з паперовою основою. 

Цифрові копії документів, в тому числі і особливо цінних, видаються 
користувачеві на термін до 5 днів. 

Порядок перегляду замовлених цифрових копій визначається 
завідувачем читальним залом виходячи з завантаженості наявного технічного 
обладнання. 

 
Висновки 

 
Дослідження зарубіжного досвіду нормативно-методичного 

регулювання процесів виготовлення електронних копій архівних документів 
свідчить, що у європейських країнах розроблені нормативно-методичні 
документи, які регламентують процеси оцифровування (методичні 
рекомендації, керівництва, технічні принципи тощо). Нормативно-методичні 
документи, розроблені в країнах ЄС, враховують принципи та підходи щодо 
оцифровування культурної спадщини, визначені в рекомендаціях 
Європейської комісії. В Польщі, Естонії, Латвії процеси оцифровування 
регулює єдиний нормативний документ, у Білорусі, Литві та Німеччині 
розроблено комплекс нормативно-методичних документів, які регулюють 
процеси створення електронних копій архівних документів. У країнах з 
централізованою моделлю організації архівної справи нормативно-методичні 
документи розроблені для всієї архівної галузі. Натомість в Німеччині немає 
нормативно-методичних документів, обов’язкових для всіх архівних установ, 
державні архіви використовують нормативні документи відповідно до 
визначених цілей оцифровування. 

У більшості досліджуваних країн розроблені стратегічні документи, які 
визначають мету, принципи та завдання оцифрування архівної спадщини 
(«Концепція цифрового копіювання документів Національного архівного 
фонду» в Білорусі; «Концепція оцифровування культурної спадщини Литви»; 
«Стратегія оцифровування фондів державних архівів на 2018–2023 рр.» в 
Польщі). У Німеччині Федеральний архів та земельні архіви розробляють 
власні стратегії оцифровування. 

У Білорусі, країнах Балтії, Польщі організація процесу оцифровування 
архівних документів здійснюється централізовано в масштабах країни, 
координацію діяльності в цій галузі здійснює орган управління архівною 
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справою. У Німеччині архіви мають значну автономію в організації 
оцифровування, наявні кілька центрів координації діяльності в цій галузі, 
вагому роль відіграє міжгалузева співпраця та координація діяльності між 
установами культури (архівами, музеями, бібліотеками). 

Головною метою оцифровування є забезпечення збереженості архівних 
документів та надання доступу до них, тому в усіх досліджуваних країнах під 
час оцифровування створюють як резервні копії документів, так і копії фонду 
користування. Проте пріоритетним завданням оцифровування для архівних 
установ європейських країн є забезпечення інформаційних потреб 
користувачів. 

Зарубіжний досвід свідчить, що ключовим фактором успішної 
реалізації масового оцифровування фондів архівів є визначення головним 
пріоритетом архівної галузі задоволення інформаційних потреб суспільства. 

Порівняння моделей оцифровування, визначених в нормативно-
методичних документах розглянутих країн, засвідчує, що основні етапи 
створення цифрових копій архівних документів подібні та включають: відбір 
та підготовку документів до оцифровування, сканування, контроль якості 
цифрових копій, забезпечення збереженості та організацію доступу до 
цифрових копій документів. 

У нормативно-методичних документах досліджуваних країн 
рекомендують для створення майстер-копій використовувати формат TIFF; 
рекомендована роздільна здатність для копій документів з паперовою 
основою складає від 300 до 600 ppi (в залежності від виду документа та 
наявності в ньому кольорових елементів, штемпелів, печаток тощо); для 
копій фотодокументів рекомендують роздільну здатність від 600 до 3000 ppi 
(в залежності від виду фотографії (чорно-біла або кольорова) та її розміру). 
Параметри копій фонду користування можуть бути нижчими, ніж для 
майстер-копій. 

Для збереження цифрових копій архівних документів в країнах Європи 
використовують централізовані сховища (Фонд цифрових копій, що 
зберігається в архіві електронних документів БілНДЦЕД; Центральний 
цифровий репозиторій державних архівів Національного цифрового архіву 
Польщі; електронний архів Національного архіву Естонії тощо). 

У більшості країн для забезпечення он-лайн доступу користувачів до 
цифрових копій архівних документів розроблені спеціальні централізовані 
веб-ресурси, які містять описи архівних документів та їх цифрові копії 
(«Saaga» в Естонії, «Archivportal-D» в Німеччині, «Szukajwarchiwach.pl» в 
Польщі). Також оцифровані документи доступні на веб-сайтах державних 
архівів. 

У нормативно-методичних документах досліджуваних країн визначено 
право користувачів самостійно виготовляти електронні копії архівних 
документів. 

На нашу думку, враховуючи зарубіжний досвід створення електронних 
копій архівних документів, актуальними завданнями для архівної галузі 
України є: 
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– розроблення стратегії оцифровування документів Національного 
архівного фонду; 

– розроблення та впровадження нормативно-методичних документів, 
які регулюють процеси створення електронних копій всіх видів архівних 
документів (в тому числі аудіовізуальних документів, НТД тощо); 

– створення централізованих сховищ для збереження цифрових копій 
архівних документів; 

– створення централізованого веб-ресурсу для он-лайн доступу до 
цифрових копій; 

– фінансове та технологічне забезпечення процесів оцифровування, 
забезпечення збереженості цифрових копій та доступу до них; 

– підготовка фахівців в галузі оцифровування; 
– розвиток міжнародного співробітництва в галузі оцифровування та 

дослідження зарубіжного досвіду. 
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ІІ. Архівознавство та архівна справа в Україні: 
матеріали до бібліографії за 2017 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 2017 рік, 
що вийшли в нашій країні та за її межами. Також подано бібліографічні 
описи публікацій за 2014–2016 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. 

Бібліографічні записи мають суцільну нумерацію, загальна їх кількість 
становить 621 назву. За потреби бібліографічні записи супроводжуються 
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уточнюючими анотаціями. Застосовано систему пов’язуючих посилань (Див. 
також №). Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з 
чинними в Україні стандартами. 

*** 

1. Теоретичні проблеми архівознавства 
 
1. Васильченко М. М. Функційні трансформації в еволюції архівів: 
студіювання в історико-генетичному дискурсі / М. М. Васильченко // 
Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. 
наук.-теорет. конф. молодих учених 20–21 квіт. 2017 р. / Харків. держ. 
акад. культури [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2017. – С. 278–279. 
2. Приходько Л. Ф. «Національний архівний фонд»: поняття, склад, 
структура / Л. Ф. Приходько // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 62–87; 
№ 2. – С. 50–66. 

Див. також № 438, 441. 
 

1.1. Архівна термінологія 
 
3. Бездрабко В. Термінологічний стандарт із діловодства й архівної 
справи: яким йому бути? / Валентина Бездрабко // Термінологія 
документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2017. – 
Вип. 10. – С. 8–20. 
4. Климова К. Валоризація архівів: генеза і зміст поняття / Катерина 
Климова // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : 
зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 10. – С. 108–111. 
5. Рибачок О. М. Документальна спадщина як складова культурних 
цінностей і культурної спадщини / О. М. Рибачок // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – С. 81–91. 
6. Супрович О. А. Перспективи термінографії архівознавчої термінології в 
Україні / О. А. Супрович // Становлення сучасного українського 
суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти : тези 
доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 27 берез. 2015 р. : у 2 ч. / М-во 
освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. ІІ. – С. 364–366. 

Див. також № 452. 
 

2. Архівна освіта 
 
7. Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: традиції й тенденції / 
В. В. Бездрабко // Укр. іст. журн. – 2017. – № 3. – С. 129–147. 
8. Бездрабко В. Архівний менеджмент в освіті: класична модель і сучасні 
трансформації / Валентина Бездрабко // Історико-культурна спадщина: 
збереження, доступ, використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 30–33. 



 76 

9. Бездрабко В. В. Архівний менеджмент в освітній системі України / 
В. В. Бездрабко // Сум. іст.-архів. журн. – 2017. – № 29. – С. 5–14. 
10. Бездрабко В. Е-дипломатика: сумнівна пропозиція чи реальне 
майбутнє? [Електронний ресурс] / Валентина Бездрабко // Інформація, 
комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-
2017, 18–20 трав. 2017 р., Україна, Славське / Нац. ун-т «Львівська 
політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльності. – Львів : Вид-
во Львів. політехніки, 2017. – С. 306–307. – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38429. – Назва з екрана. 
11. Божук Л. В. «Архивное дело и информационное обеспечение 
архивных учреждений» как базовая учебная дисциплина подготовки по 
специальности «Документоведение и информационная деятельность» / 
Л. В. Божук // Управление документацией: прошлое, настоящее и 
будущее : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19–20 
марта 2015 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т [и др.]. – Москва : РГГУ, 2015. – 
С. 468–474. 
12. Воскобойнікова-Гузєва О. Інформаційна парадигма підготовки 
фахівців спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / 
О. Воскобойнікова-Гузєва // Інформаційний простір бібліотеки : тези доп. 
VII Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, Україна, 18–19 трав. 2017 р. / Нац. 
ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2017. – С. 29–31. 
13. Гомотюк О. Є. Соціокультурна компетентність фахівця із 
«інформаційної, бібліотечної та архівної справи» / О. Є. Гомотюк // 
Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства : зб. 
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Київ, 19–20 трав. 2016 р.]. – 
Київ : ДУТ, 2016. – С. 20–22. 
14. Дубова С. Проблемні аспекти формування спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Світлана Дубова // 
Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. 
пр. – 2017. – Вип. 10. – С. 112–115. 
15. Курченко Т. Е. Особенности изучения дисциплин 
«Музееведение» и «Архивоведение» студентами специальности 
«Документоведение и информационная деятельность» в Национальном 
авиационном университете (Киев, Украина) / Т. Е. Курченко // 
Управление документацией: прошлое, настоящее и будущее : материалы 
II Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 19–20 марта 2015 г. / Рос. гос. 
гуманитар. ун-т [и др.]. – Москва : РГГУ, 2015. – С. 464–467. 
16. Левченко Л. Л. До проблеми професіоналізації працівників 
архівної галузі України / Л. Л. Левченко // Сучасні тенденції формування 
професійної компетентності службовців публічної влади : матеріали 
Міжнар. круглого столу, [Миколаїв, 11 лип. 2017 р.] / Миколаїв. 
облдержадмін., Миколаїв. обл. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації 
працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. 
підприємств, установ і орг. – Миколаїв : Швець В. М., 2017. – С. 67–74. 



 77 

17. Литвинська С. Інформаційні технології в процесі підготовки 
фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи / Світлана 
Литвинська // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, 
використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – 
С. 131–134. 
18. Матвієнко О. Проблеми професійного спрямування за 
спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Оксана 
Матвієнко, Михайло Цивін // Вісн. Книжкової палати. – 2017. – № 11. – 
С. 29–33. 
19. Новальська Т. В. Наступність здобуття вищої бібліотечно-
інформаційної та архівної освіти в умовах реформування / 
Т. В. Новальська // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2017. – № 1. – С. 4–10. 
20. Оніпко Т. В. Навчальна дисципліна «Архівознавство» в контексті 
формування інформаційної культури студентів / Т. В. Оніпко // Якість 
вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої 
діяльності вищого навчального закладу : матеріали XLI Міжнар. наук.-
метод. конф., м. Полтава, 18–19 лют. 2016 р. / Центр. спілка споживчих 
товариств України, Вищ. навч. заклад Укоопспілки «Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі» (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 229–231. 
21. Сілкова Г. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: проблеми 
фахової підготовки / Галина Сілкова // Термінологія документознавства та 
суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 10. – С. 120–127. 
22. Соляник А. Проблеми адаптації європейських освітніх стандартів 
підготовки інформаційних фахівців / Алла Соляник // Документно-
інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і 
перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 
[м. Полтава, 23 листоп. 2016 р.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 14–18. 
23. Сошинська В. Є. Формування комунікаційних компетенцій 
майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи / 
В. Є. Сошинська // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2017. – № 4. – С. 92–96. 
24. Терлецька О. Інформаційна, бібліотечна, архівна справа: світові 
тенденції вищої освіти на допомогу реформам в Україні / Олеся 
Терлецька // Актуальні питання документознавства та інформаційної 
діяльності: теорії та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів та молодих науковців, Одеса, 23–24 берез. 2017 р. / 
Одес. нац. політехн. ун-т [та ін.] – Одеса, 2017. – С. 36–40. 
25. Хіміч Я. О. До проблеми формування компетентностей 
здобувачів вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа» [Електронний ресурс] / Я. О. Хіміч // VII Міжнародна 
науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна 
освіта: європейські орієнтири» : зб. матеріалів : 1–4 берез. 2017 р., смт. 
Славське Львів. обл. / Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і 
мистецтв. – Електрон. вид. – Київ, 2017. – С. 17–19. – Режим доступу: 



 78 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19725/1/Zbirnyk_ULASlavske_2017.pdf
. – Назва з екрана. 
26. Якубовська М. Імітаційне моделювання ситуацій професійної 
комунікації у процесі вивчення мовних дисциплін майбутніми фахівцями 
з інформаційної, бібліотечної та архівної справи / Марія Якубовська, 
Світлана Мельник // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, 
використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – 
С. 217–220. 
27. Ярута В. О. Досвід викладання курсу «Електронні архіви» / 
В. О. Ярута, Т. Г. Білова // Культурологія та соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (23–24 
листоп. 2017 р.) / Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків, 2017. – 
С. 235–237. 
28. Paliienko M. Archival studies in Ukraine: between tradition and 
challenges of information era / Maryna Paliienko // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, 
№ 2. – P. 181–188. 

Див. також № 439, 440, 443, 479, 483. 
 

3. Історія, організація та діяльність архівних установ України 
 
3.1. Історія архівної справи в Україні 
 
29. Архівна справа на Херсонщині 1921–2017 : зб. документів / Держ. 
архів Херсон. обл. ; уклад.: І. Лопушинська, Г. Проценко, С. Чечет, 
О. Шинкаренко ; відп. за вип. Г. Б. Проценко. – Херсон, 2017. – 60 с. – 
(Бібліотечка архіву ; вип. 21). 
30. Байдич В. Г. Архівна справа на Хмельниччині: історія та 
сучасність: (95-річчю створення державних архівних установ на 
Хмельниччині присвячується) / В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, 
О. Б. Комарніцький ; Держ. архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад. 
орг. архівістів та дослідників Поділля та Південно-Східної Волині 
«Поклик віків». – Хмельницький, 2017. – 392 с. – (Серія «Праці 
Державного архіву Хмельницької області» ; вип. 17). 
31. Магдебурзькі грамоти українським містам: спроби інкорпорацій / 
Фонд муніцип. реформ «Магдебурзьке право», Київ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського НАН України, Гос. архив Ставропольского края 
Российской Федерации, Хмельниц. ун-т упр. та права ; упоряд. й авт. 
дослідж.: В. Андрейцев, В. Ульяновський, В. Короткий. – 2-е вид. – 
Хмельницький, 2017. – 274 с. – Зі змісту: Андрейцев В. Забутий проект 
видання корпусу магдебурзьких грамот українським містам / 
В. Андрейцев, В. Ульяновський, В. Короткий. – С. 5–59; Магдебурзькі 
грамоти містам Лівобережної України XVII–XVIII ст. (верстка 
збережених аркушів). – С. 65–93; Листування директора Інституту 
дослідження магдебурзького права доктора Теодора Гьорлітца з 



 79 

керівниками німецької архівної служби в Україні про пошуки 
магдебурзьких грамот українським містам. 1943–1944 рр. – С. 94–144; 
Листування та звіти наукового співробітника Інституту дослідження 
магдебурзького права доктора Франца Кляйна про подорож в Україну. 
1942–1943 рр. – С. 145–215; Документи про вивезення німецькою 
адміністрацією древніх київських архівних зібрань. 1943–1944 рр. – 
С. 216–240. 
32. Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / Укр. 
катол. ун-т, Гуманітар. ф-т, Філос.-богосл. ф-т, НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; 
упоряд. та вступ. ст. Олексія Вінниченка. – Львів : Вид-во Укр. катол. ун-
ту, 2017. – 731, [4] с. – (Київське християнство ; т. 3). – Опубліковано 
найдавніший зі збережених описів архіву Унійної Церкви, укладений 
василіанином Авґустином (Войною) на початку 1760-х рр. 

*** 

33. Алєксєєнко А. О. Архіви – зберігачі історії науки і техніки: 
інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної 
документації / А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев // Архіви України. – 
2017. – № 5/6. – С. 151–161. 
34. Архів фортеці Св. Єлисавети / упоряд. Сердюк В. А. // 
Інгульський степ. Історія – Краєзнавство – Родовід – Джерела : 
альманах. – 2016. – Вип. 1. – С. 102–138. 
35. «Архіви України» : [фотодобірка] // Архіви України. – 2017. – 
№ 5/6. – C. 139–150. 
36. Байдич В. Г. Доля архівів регіону у добу Української революції 
(1917–1921 рр.) / В. Г. Байдич, В. В. Галатир, Ю. В. Олійник // Матеріали 
XV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції (17–18 листоп. 
2017 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, 
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін.]. – Кам’янець-
Подільський, 2017. – С. 65–71. 
37. Байдич В. Г. Трагічні сторінки архівної справи на Поділлі в 
міжвоєнний період / В. Г. Байдич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-
краєзн. зб. – 2017. – Вип. 10. – С. 41–56. 
38. Бандура М. В. Надійний супутник архівістів та істориків / 
М. В. Бандура // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 103–138. – Стаття 
присвячена 70-річному ювілею науково-практичного журналу «Архіви 
України». 

39. Вовк О. Б. «Даби публичніе дΞла, отдаваеми и принимаеми в 
архивах, … храними били по точному порядку в узаконеніях 
предположенному» (до історії впорядкування архівів у другій половині 
XVIII ст.) / О. Б. Вовк, Л. Я. Демченко // Архіви України. – 2017. – 
№ 5/6. – С. 303–326. 
40. Гайова О. Андрей Шептицький як творець і організатор 
митрополичого архіву церковної унії: штрихи до діяльності / Оксана 



 80 

Гайова, Ростислав Мельник // Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 
rocznicę synodu unijnego / Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl, 
2017. – С. 341–350. 
41. Гейда О. С. Архівна збірка архієпископа Філарета 
(Гумілевського): легенди та історична реконструкція / О. С. Гейда // 
Література та культура Полісся. Серія: Іст. науки. – 2017. – Вип. 88. – 
С. 85–93. 
42. Голуб О. В. Історіографія українського архівознавства в радянські 
часи / О. В. Голуб // Правові, управлінські та економічні аспекти 
трансформації сучасного громадянського суспільства : тези доп. Всеукр. 
наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 25 берез. 2016 р. / М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін.]. – Київ, 
2016. – Ч. 2. – С. 389–391. 
43. Дзюбан Р. Деякі відомості про втрати документів львівських 
архівних інституцій під час Другої світової війни / Роман Дзюбан // Зап. 
Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270 : Праці Історично-
філософської секції. – С. 609–620. 
44. Доліновський В. І. Читальний зал Земського архіву у Львові у 
1920–1933 роках: дослідники та теми студій / В. І. Доліновський // Архіви 
України. – 2017. – № 1. – С. 95–110. 
45. Карпань А. Тенденції розвитку архівної справи на Черкащині у 
1920–1930 рр. / Анна Карпань // Переяславський літопис : зб. наук. ст. – 
2017. – Вип. 11. – С. 42–46. 
46. Карпенко О. В. «Тут уперше він був прочитаний»: до історії 
архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса 
Шевченка / О. В. Карпенко // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 111–120. 
47. Качмала В. І. Роль ЦДІАК України у вивченні історичної 
спадщини / В. І. Качмала // Інформаційно-документаційне забезпечення 
сучасного суспільства : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Київ, 
19–20 трав. 2016 р.]. – Київ : ДУТ, 2016. – С. 46–49. 
48. Клименко Т. А. Головні етапи становлення і розвитку Державного 
архіву Черкаської області / Т. А. Клименко // Архіви України. – 2017. – 
№ 5/6. – С. 75–83. 
49. Кузовова Н. Діяльність партійного архіву Херсонського обкому 
КП(б)У – КПУ в 1950-і рр. [Електронний ресурс] / Наталя Кузовова // 
Scriptorium nostrum : електрон. іст. журн. – 2017. – № 2. – C. 249–261. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/scno_2017_2_22.pdf. – Назва з 
екрана. 
50. Лучка Л. М. До історії архіву та книгозбірні Самарського 
Пустинно-Миколаївського монастиря / Л. М. Лучка // Вісн. Дніпропетр. 
ун-ту. Серія: Історія та археологія. – 2017. – Т. 25, № 1. – С. 175–181. 
51. Любарська Л. В. [Фотодобірка до 100-річчя створення першого 
державного органу управління системою архівних установ України] / 
Л. В. Любарська // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 90–102. 



 81 

52. Мазепа Т. Галицьке музичне товариство у Львові та його 
зберігально-архівізуюча діяльність / Тереса Мазепа // Українська 
музика. – 2017. – № 4. – С. 5–13. – Про діяльність товариства у сфері 
збереження та архівації нотно-документальної спадщини. 
53. Мазепа Т. Інформативно-архівуюча функція музичних товариств 
// Мазепа Т. Соціокультурний феномен європейських музичних товариств 
XIX – початку XX століть на прикладі Галицького Музичного 
Товариства : монографія / Тереса Мазепа. – Львів : Растр-7, 2017. – 
С. 341–349. – Про бібліотеку, архів та рукописні колекції Галицького 
музичного товариства. 
54. Марканич М. Архів п’яти коронних міст Мараморошу / Михайло 
Марканич // Тисячоліття – Millennia : наук. щорічник. – 2017. – Вип. 4. – 
С. 89–96. 
55. Мельник Р. Український національний музей-архів у Празі: 
історія створення та функціонування [Електронний ресурс] / Роман 
Мельник, Віра Мельник // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : 
матеріали 6-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2017, 18–20 трав. 2017 р., 
Україна, Славське / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Каф. соц. 
комунікацій та інформ. діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 
2017. – С. 314–315. – Режим доступу: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38433. – Назва з екрана. 
56. Наливайко Ю. В. До історії вивчення документа у другій 
половині ХХ ст.: внесок наукового осередку при Центральному 
державному історичному архіві України у м. Львові / Ю. В. Наливайко // 
Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного 
громадянського суспільства : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 
викладачів і аспірантів, Київ, 25 берез. 2016 р. / М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін.]. – Київ, 2016. – Ч. 2. – С. 450–
454. 
57. Ніканорова Н. Білоцерківський архів у другій пол. 1920-х на 
початку 1940-х років / Наталія Ніканорова, Олександр Ярмола // 
Київщина: історія та сучасність : матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя 
утворення Київ. обл. та 95-річчя утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 
2017 р., м. Київ / Держ. архів Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 104–
108. – (Архівний простір. Праці Державного архіву Київської області ; 
вип. 1). 
58. Олійник Ю. В. Архівна справа на Хмельниччині в середині 20-х 
років ХХ ст.: створення та діяльність окружних архівних управлінь / 
Ю. В. Олійник // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. – 
2017. – Вип. 11. – С. 222–227. 
59. Олійник Ю. В. Втрати архівних документів Хмельницької області 
в роки Другої світової війни / Ю. В. Олійник // Матеріали XV Подільської 
наукової історико-краєзнавчої конференції (17–18 листоп. 2017 р.) / М-во 
освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-



 82 

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 
2017. – С. 324–328. 
60. Олійник Ю. В. Діяльність архівних установ Кам’янець-
Подільської області в 40-х роках ХХ століття / Ю. В. Олійник // 
Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. – 2017. – Вип. 10. – 
С. 219–224. 
61. Петриченко В. А. Розсекречення документів Національного 
архівного фонду у партійних архівах України у 1956–1957 роках / 
В. А. Петриченко // Сіверщина в історії України. – 2017. – Вип. 10. – 
С. 417–419. 
62. Рудюк В. Архів князів Сангушків у Славуті як джерело до історії 
України XV–XVII І ст. / Вероніка Рудюк // Часопис української історії. – 
2017. – Вип. 36. – С. 78–84. 
63. Сергєєв С. Перебудови та ремонти в спорудах чернігівського 
будинку губернського правління першої третини ХІХ ст. / Сергій Сергєєв 
// Сіверян. літопис. – 2017. – № 4. – С. 88–93. – У будівлі розміщувався 
архів Чернігівського губернського правління. 
64. Собчук В. Архів князів Острозьких: найдавніші реєстри 
документів // Собчук В. Історична Волинь: Північний захід України в 
регіональному та локальному вимірах минулого / В. Собчук ; Кременец.-
Почаїв. іст.-архітектур. заповідник. – Кременець, 2017. – С. 121–142. 
65. Сухих Л. А. «Список актовых книг, хранящихся в Киевском 
центральном архиве»: до історії створення і використання (до 165-річчя 
Київського центрального архіву давніх актових книг) / Л. А. Сухих // 
Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 121–152. 
66. Фарина О. В. Формування і розвиток греко-католицьких архівних 
і бібліотечних установ Східної Галичини як провідних наукових осередків 
для духовенства і світських осіб (1921–1946) / О. В. Фарина // Питання 
культурології. – 2017. – Вип. 33. – С. 53–67. 
67. Федорук Я. Архів Івана Крип’якевича // Федорук Я. На перехресті 
століть: Ярослав Дашкевич та історичне середовище : спогади / Ярослав 
Федорук ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т критики. – 
Київ : Критика, 2017. – С. 177–185. 
68. Csatáry G. Ugocsa vármegye levéltárának történetéből / Csatáry 
György // Acta Academiae Beregsasiensis : наук. вісн. – Берегове ; Ужгород, 
2017. – Т. 16. – С. 116–125. – Чотарі Ю. З історії Угочанського 
комітатського архіву. 
69. Epsztein T. Zbiory rękopisów podzielone i rozproszone na przykładzie 
kolekcji podworskich z Ukrainy: problemy archiwalne i edytorskie / Tadeusz 
Epsztein // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: 
rola i miejsce w badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego ; Warszawa : DiG, 2017. – S. 87–99. 



 83 

70. Kravchenko M. Regulaminy Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa 
z 29 kwietnia 1897 r. oraz 15 czerwca 1939 r. / Marija Kravchenko // 
Archeion. – 2017. – T. 118. – S. 365–384. 
71. Matiash I. Archives during the Ukrainian Revolution of 1917–1921 / 
Iryna Matiash // Identity and loss of historical memory: the destruction of 
archives. – Bern ; Bruxelles ; Frankfurt am Main ; New York ; Oxford ; 
Warszawa ; Wien : Peter Lang, 2017. – P. 277–288. 
72. Nowacki R. The Bernardine Archive in Lvov and archivists on the turn 
of the nineteenth and twentieth centuries [Electronic resource] / Roman 
Nowacki // Scriptorium nostrum : електрон. іст. журн. – 2017. – № 2. – 
C. 319–332. – Mode of access: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/scno_2017_2_28.pdf. 
Див. також № 301, 470. 
 

3.2. Загальні питання діяльності архівних установ 
 
73. Бевз Т. Архіви політичних партій: реальність чи утопія? / Тетяна 
Бевз // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : 
зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 26–29. 
74. Дубровіна Л. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа 
національної пам’яті, культурної спадщини України / Любов Дубровіна, 
Алла Киридон, Ірина Матяш // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 3–10. 
75. Кузовова Н. М. Архівна система України: виклики часу / 
Н. М. Кузовова // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної 
цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 17–18 квіт. 2015 р.). – Херсон, 
2015. – С. 62–64. 
76. Попович Н. Ф. Оцінка інформаційно-бібліотечної, музейної та 
архівної мережі України / Н. Ф. Попович, Т. Ю. Лужанська, А. В. Моргун 
// Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. – 2017. – № 22 (17). – С. 153–167. 
77. Седых С. Межархивная коммуникация: современное положение и 
перспективы / Сергей Седых // Харківський архівіст 2015–2016 р.р. : 
[наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2017. – С. 93–101. 
78. Чиркова М. Ю. Архіви як інститут соціальної пам’яті / 
М. Ю. Чиркова // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: 
інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : 
матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 
2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2017. – 
Ч. 2. – С. 48–55. 
79. Чуткий А. Вітчизняні архіви як цінне джерело інформації з 
національної історії / Андрій Чуткий // Історико-культурна спадщина: 
збереження, доступ, використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 202–205. 
80. Шемаєв С. Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів: розвиток 
наукових уявлень / Сергій Шемаєв // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. 
В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 70–83. 
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81. Шемаєв С. О. Конвергенційні перспективи посилення взаємодії 
бібліотек з музеями та архівами / С. О. Шемаєв // Культура та 
інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. 
конф. молодих учених 20–21 квіт. 2017 р. / Харків. держ. акад. культури 
[та ін.]. – Харків : ХДАК, 2017. – С. 264–265. 

 
Державна архівна служба України 

82. Вісник Державної архівної служби України [Електронний 
ресурс]. – 2017. – Вип. 1 (січень-березень). – 56 с. – Режим доступу: 
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/v-2017_1.66.pdf. – Назва з 
екрана. 
83. Вісник Державної архівної служби України [Електронний 
ресурс]. – 2017. – Вип. 2 (квітень-червень). – 86 с. – Режим доступу: 
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/v-2017_2.67.pdf. – Назва з 
екрана. 
84. Вісник Державної архівної служби України [Електронний 
ресурс]. – 2017. – Вип. 3 (липень-серпень). – 56 с. – Режим доступу: 
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/v-2017_3.68.pdf. – Назва з 
екрана. 
85. Вісник Державної архівної служби України [Електронний 
ресурс]. – 2017. – Вип. 4 (жовтень-грудень). – 98 с. – Режим доступу: 
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/v-2017_4.69.pdf. – Назва з 
екрана. 

*** 

86. Розширене засідання колегії Державної архівної служби України 
(23 лютого 2017 року) // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 34–61. 

87. Шевченко О. В. Державна архівна служба в системі центральних 
органів управління / О. В. Шевченко // Правові, управлінські та 
економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства : 
тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів, Київ, 25 
берез. 2016 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв [та ін.]. – Київ, 2016. – Ч. 2. – С. 490–491. 

 
Центральні державні архіви 
88. Мага І. М. Духовна скарбниця закордонного українства (до 10-ї 

річниці Центрального державного архіву зарубіжної україніки) / 
І. М. Мага // Архіви України. – 2017. – № 3/4. – С. 61–70. 

89. Чижова О. В. Переселення архіву-музею може призвести до 
непоправних втрат національного культурного надбання / О. В. Чижова // 
Архіви України. – 2017. – № 3/4. – С. 120–129. 

 
Місцеві державні архівні установи 

90. Архівні установи Сумської області [Електронний ресурс] : 
[інформ.-довідков. вид.] / Держ. архів Сум. обл. ; авт.-упоряд.: 
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Марченко В. А., Сафонова Г. С. – Суми, 2017. – 45 с. – Режим доступу: 
http://daso.archives.gov.ua/images/stories/books/archinst.pdf. – Назва з 
екрана. 
91. Державний архів Донецької області [Електронний ресурс] : 
[буклет]. – Костянтинівка, 2017. – [10] с. – Режим доступу: 
http://dn.archives.gov.ua/articles/buklet_2017.pdf. – Назва з екрана. 
92. Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області 
(січень-червень 2017) [Електронний ресурс]. – Сєвєродонецьк, [2017]. – 
Вип. 1 (46). – 90 с. – Режим доступу: 
http://lg.archives.gov.ua/download/2017/inform_zbirn_1_2017.pdf. – Назва з 
екрана. 
93. Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області 
(липень-грудень 2017) [Електронний ресурс]. – Сєвєродонецьк, [2018]. – 
Вип. 2 (47). – 120 с. – Режим доступу: 
http://lg.archives.gov.ua/download/2017/inform_zbirn_2_2017.pdf. – Назва з 
екрана. 

*** 

94. Вербицька Т. Зберігаємо історію / Тетяна Вербицька // 
Харківський архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 
2017. – С. 104–105. – Про Архівний відділ Красноградської 
райдержадміністрації Харківської області. 
95. Гнезділо О. Про стан розвитку архівної справи у Харківській 
області у 2015–2016 роках / Ольга Гнезділо // Харківський архівіст 2015–
2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2017. – С. 5–17. 
96. Горбатюк М. Діяльність архівних установ Донецької області в 
умовах російсько-української війни у 2014–2017 рр. / Микола Горбатюк // 
Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. 
студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2017 : 
Історія», м. Київ, 16 берез. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 
[та ін.]. – Київ, 2017. – С. 168–172. 
97. Коптєва О. Про роботу дорадчих органів Державного архіву 
Харківської області у 2015–2016 роках / Ольга Коптєва, Тетяна Рідна, 
Юлія Гриньова // Харківський архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. 
вісн.]. – Харків, 2017. – С. 23–33. 
98. Коптєва О. Хроніка архівного життя [Державного архіву 
Харківської області] / Ольга Коптєва // Харківський архівіст 2015–
2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2017. – С. 141–205. 

99. Коробейникова К. В. Архивы Донецкой области: история и 
современность / К. В. Коробейникова // Документация в информационном 
обществе: архивоведение и документоведение в современном мире : 
доклады и сообщения на XXIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-
летию ВНИИДАД, 15–16 нояб. 2016 г. / ВНИИДАД, Росархив. – М., 
2017. – С. 337–339. 
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Галузеві державні архіви 
100. Про створення галузевого державного архіву Міністерства 

юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації 
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лип. 
2017 р. № 543. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543-
2017-%D0%BF. – Назва з екрана. 

*** 

101. Матяш І. Галузевий державний архів МЗС України як 
осередок інституційної пам’яті дипломатичної та консульської служби / 
Ірина Матяш // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, 
використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – 
С. 135–138. 

 
Трудові архіви 
102. Чорновол А. В. Комунальна установа «Яготинський 

трудовий архів»: основні завдання та напрямки діяльності / 
А. В. Чорновол // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки : 
тези доп. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів 
(м. Київ, 4–7 квіт. 2017 р.) / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1. – 
С. 222–223. 

 
3.3. Нормативно-правове забезпечення архівної справи 
 
103. Організація діловодства та архівного зберігання документів у 
Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / [авт. та 
упоряд.: Л. М. Яременко (керівник), О. В. Січова (заст. керівника), 
О. В. Березовська та ін.]. – Київ, 2017. – 308 с. 

*** 

104. Навозенко О. І. Кримінальна відповідальність за знищення, 
пошкодження або приховування документів Національного архівного 
фонду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Навозенко Олена 
Іванівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2017. – 19 с. 

*** 

105. Довжук І. В. Нормативно-правові засади регулювання архівної 
справи в Україні доби незалежності / І. В. Довжук // Соціум. Документ. 
Комунікація : зб. наук. ст. – 2017. – Вип. 3. Серія «Історичні науки». – 
С. 13–25. 
106. Калінічева Г. І. Проблеми гармонізації в Україні міжнародних 
стандартів у сфері архівної справи та керування документаційними 
процесами / Г. І. Калінічева // Інформаційно-документаційне забезпечення 
сучасного суспільства : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Київ, 
19–20 трав. 2016 р.]. – Київ : ДУТ, 2016. – С. 43–46. 
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3.4. Архівний менеджмент 
 
107. Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності : навч. посіб. / 
Т. М. Білущак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська 
політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 239 с. : іл., 
табл. – (Інформація, комунікація, документація ; вип. 12). 

*** 

108. Білущак Т. Архіви і сервіси Web 2.0: нові можливості в діяльності 
архівного менеджменту / Тетяна Білущак // Термінологія 
документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2017. – 
Вип. 10. – С. 171–177. 
109. Калакура Я. С. Правове, інноваційно-інформаційне та 
організаційно-технологічне забезпечення архівного менеджменту / 
Я. С. Калакура // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 162–182. 

Див. також № 8, 9, 439. 
 

3.5. Формування Національного архівного фонду та 
комплектування архівів 
 
110. Порядок приймання-передавання документів Національного 
архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної 
установи до іншої [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції 
України від 19.07.2017 № 2301/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 20 
лип. 2017 р. за № 884/30752. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0884-17/print1461649804981303. – 
Назва з екрана. 

*** 

111. Гнезділо О. Про підсумки виконання архівними відділами 
районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області 
Програми на 2012–2016 роки першочергового приймання на постійне 
зберігання документів, що зберігаються в установах – джерелах їх 
комплектування понад встановлені роки, та створення мережі трудових 
архівів у Харківській області / Ольга Гнезділо, Юлія Гриньова // 
Харківський архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 
2017. – С. 18–22. 
112. Кудак Л. М. Теоретичні основи комплектування архівів і 
експертизи цінності документів / Л. М. Кудак // Становлення сучасного 
українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові 
аспекти : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 27 берез. 2015 р. : у 2 
ч. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. ІІ. – С. 352–355. 
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113. Приходько Л. Ф. Експертиза цінності аудіовізуальних 
документів: теоретичні засади, науково-методичні аспекти / 
Л. Ф. Приходько // Архіви України. – 2017. – № 3/4. – С. 95–119. 
114. Чернятинська Ю. Г. Принципи і критерії оцінки цінності 
документів в електронній формі / Чернятинська Ю. Г. // Теорія і практика 
сучасної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 24–25 
лют. 2017 р. – [Херсон] : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 12–14. 
115. Чернятинська Ю. Г. Теоретико-методологічні засади експертизи 
цінності документів в електронній формі / Ю. Г. Чернятинська // Наук. пр. 
іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2017. – Вип. 49. – С. 251–254. 
116. Яременко Л. Н. Особенности проведения экспертизы ценности 
научно-организационной документации в учреждениях Национальной 
академии наук Украины / Яременко Л. Н., Березовская О. В. // Osobowość, 
społeczeństwo, polityka : Mater. VI Międz. Konf. Nauk.-Prakt., 11–12 marca 
2017 r. – Lublin, 2017. – Cz. 1. – S. 69–72. 

Див. також № 73. 
 

3.6. Забезпечення збереженості архівних документів 
 
117. Правила охорони праці в архівних установах [Електронний 
ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції України від 18.04.2017 № 634 : 
зареєстр. в М-ві юстиції України 17 лип. 2017 р. за № 870/30738. – Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0870-17. – Назва з екрана. 
118. Правила пожежної безпеки для архівних установ України 
[Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції України від 27 листоп. 
2017 р. № 3790/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 29 листоп. 2017 р. за 
№ 1446/31314. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-
17. – Назва з екрана. 

*** 

119. Волосатих Л. М. Санітарно-гігієнічна обробка документів: 
технологічні аспекти / Л. М. Волосатих // Бібліотека. Наука. Комунікація. 
Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. 
наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. – Київ, 
2017. – С. 522–525. 
120. Гаранін О. Основні чинники біопошкодження архівних 
документів в архівних установах України 2015–2016 рр. / Олександр 
Гаранін, Володимир Кітам // Шевченківська весна: історія : матеріали XV 
Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених 
«Шевченківська весна – 2017 : Історія», м. Київ, 16 берез. 2017 р. / Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 166–168. 
121. Затока Л. П. Технологічні аспекти матеріалознавчого напряму 
досліджень документів у відділі наукових технологій збереження фондів 
НБУВ / Л. П. Затока // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні 
завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. 
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(Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 529–
533. 
122. Митківська Т. І. Мікологічне обстеження рукописів та 
документів / Т. І. Митківська // Бібліотека. Наука. Комунікація. 
Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. 
наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. – Київ, 
2017. – С. 536–538. 
123. Муха Л. В. Наукові розробки та практичні впровадження системи 
збереження бібліотечних документів у НБУВ / Л. В. Муха // Бібліотека. 
Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : 
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 539–542. 
124. Омельченко М. М. Консерваційні заходи для збереження 
документів на недовговічному папері / М. М. Омельченко // Бібліотека. 
Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : 
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 543–546. 
125. Остапенко А. А. Дослідження фізико-механічних показників 
модельних зразків паперу після штучного старіння / А. А. Остапенко // 
Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових 
бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН 
України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 546–548. 
126. Переверзєва Л. М. Створення страхового фонду документації на 
об’єкти культурної спадщини / Л. М. Переверзєва, О. В. Колісник // 
Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 183–188. 
127. Подорожний В. І. Актуальні питання захисту носіїв інформації 
від біологічних пошкоджень / В. І. Подорожний, О. Г. Журавель, 
С. М. Котовський // Страховий фонд документації : наук.-виробн. журн. – 
2017. – № 1. – С. 19–30. 
128. Подорожний В. Перспективи створення корпоративної 
інформаційної системи, впровадження технології зберігання документів 
та відтворення їх копій в системі СФД та архівах / Вячеслав Подорожний, 
Володимир Бабенко, Ігор Кривулькін, Олексій Тімров // Харківський 
архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2017. – С. 48–55. 
129. Подорожный В. Актуальные проблемы долгосрочного 
сохранения цветных и полутоновых зображений / Вячеслав Подорожный, 
Петр Егоров, Александр Яковченко, Игорь Кривулькин // Харківський 
архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2017. – С. 56–66. 
130. Суббота А. Г. Мікобіота повітря сховищ і документів 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний 
аспект, дослідження з 1992 р.) / А. Г. Суббота, Л. В. Муха, Л. П. Затока // 
Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та 
бібл. фондів. – 2017. – Вип. 21. – С. 428–460. 
131. Чуєнко А. І. Актуальність мікологічного моніторингу повітря 
приміщень, призначених для зберігання фондів наукових бібліотек / 
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А. І. Чуєнко, Я. І. Савчук, Н. Б. Баляниця // Бібліотека. Наука. 
Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : 
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 555–558. 
Див. також № 172, 173. 
 
3.7. Описування архівних документів та довідковий апарат архівів 

 
132. Збанацька О. М. Розвиток інформаційно-пошукових мов у 
пошукових системах бібліотек і архівів : монографія / Оксана Збанацька ; 
Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава 
Мудрого. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 354 с. 
133. Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану 
(метричних записів), що зберігаються в державних архівах, та їх 
анулювання [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції України 
від 24.04.2017 р. № 1350/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 03 трав. 
2017 р. за № 565/30433. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0565-17. – Назва з екрана. 

*** 
134. Збанацька О. М. Дослідження інформаційно-пошукових мов у 
бібліотеках і архівах: методологічні основи / О. М. Збанацька // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 2. – 
С. 12–20. 
135. Збанацька О. М. Інформаційно-пошукові мови бібліотек і архівів: 
соціально-комунікаційний аспект / О. М. Збанацька // Бібліотека. Наука. 
Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : 
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 42–45. 
136. Кузовова Н. М. Актуальні питання створення довідкового апарату 
до документів НАФ / Н. М. Кузовова // Пріоритетні напрямки розвитку 
суспільних наук у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Херсон, 21–22 лют. 2014 р.). – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. – 
С. 25–29. 
137. Старовойт С. В. Путівник по особових фондах видатних учених 
НАН України в Інституті архівознавства НБУВ: особливості укладання / 
С. В. Старовойт // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання 
розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 
жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 492–496. 

Див. також № 175, 446, 447. 
 
3.8. Користування архівними документами та використання 

архівної інформації 
 
138. Алєксєєнко А. О. Діяльність читального залу Центрального 
державного науково-технічного архіву України у контексті змін 
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інформаційного попиту: узагальнений портрет сучасного користувача / 
А. О. Алєксєєнко // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, 
музеї : інтеграція до світового наукового та історико-культурного 
простору» : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 
жовт. 2016 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та 
ін.]. – Харків, 2017. – Ч. 2. – С. 56–61. 
139. Артеменко О. Інформаційно-аналітична діяльність в архівній 
сфері / Олена Артеменко // Культура і мистецтво: сучасний науковий 
вимір : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та 
магістрів, 7–8 груд. 2017 р. / М-во культури України, Нац. акад. кер. 
кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – С. 22–23. 
140. Байдич В. Г. Використання архівної інформації в Державному 
архіві Хмельницької області в 2012–2017 роках / В. Г. Байдич // Архіви 
України. – 2017. – № 3/4. – С. 71–80. 
141. Болденков П. Архивы и высшие учебные заведения: основные 
каналы коммуникации (на примере ХНУ имени В. Н. Каразина и ГАХО) / 
Павел Болденков // Харківський архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. 
вісн.]. – Харків, 2017. – С. 68–74. 
142. Васильченко М. М. Принцип публічності архівів у дискурсі 
«функційного стилю» / М. М. Васильченко // Культурологія та соціальні 
комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. 
конф. (23–24 листоп. 2017 р.) / Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – 
Харків, 2017. – С. 173–175. 
143. Ежков Н. Государственный архив Харьковской области и СМИ / 
Никита Ежков // Харківський архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. 
вісн.]. – Харків, 2017. – С. 75–78. 
144. Ємчук О. І. Використання бібліотечних фондів архівних установ 
в історико-краєзнавчих дослідженнях / О. І. Ємчук // Бібліотечне 
краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 81–83. – (IV Краєзнавчі читання пам’яті Петра 
Тронька). 
145. Клименко Т. А. Краєзнавчі дослідження за документами 
Державного архіву Черкаської області / Т. А. Клименко // Короленківські 
читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї : інтеграція до світового 
наукового та історико-культурного простору» : матеріали XIX Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. 
б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 51–59. 
146. Крупа Я. Забытые памятники европейской цивилизации. 
Документы Речи Посполитой в архивах Украины / Яцек Крупа // 
Київщина: історія та сучасність : матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя 
утворення Київ. обл. та 95-річчя утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 
2017 р., м. Київ / Держ. архів Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 21–25. – 
(Архівний простір. Праці Державного архіву Київської області ; вип. 1). – 
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Про пошук та виявлення актових гродських і земських книг періоду Речі 
Посполитої в архівах України. 
147. Кущ Т. М. Особливості інформаційного забезпечення архівів / 
Т. М. Кущ // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти 
регіонального розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 14 
листоп. 2017 р. / Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського [та ін.]. – 
Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2017. – С. 222–226. 
148. Лисенко А. В. Біографічно-комунікативні практики в системі 
роботи бібліотечної, музейної та архівної сфер / А. В. Лисенко, 
В. І. Дудник // Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти 
регіонального розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 14 
листоп. 2017 р. / Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського [та ін.]. – 
Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2017. – С. 226–228. 
149. Маврін О. О. Археографічна діяльність центральних державних 
архівних установ України у 1991–2011 роках / О. О. Маврін // Архіви 
України. – 2017. – № 5/6. – С. 32–55. 
150. Недбай Л. С. Використання архівних матеріалів у дослідженні 
сталінських репресій щодо громадян польської національності на Півдні 
України у 1930-х роках / Л. С. Недбай // Іст. архів. – 2017. – Вип. 18. – 
С. 112–116. 
151. Рыбалко А. Особенности работы Государственного архива 
Харьковской области с населением / Анастасия Рыбалко // Харківський 
архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2017. – С. 87–92. 
152. Тюрменко І. І. Зв’язки з громадськістю в діяльності державних 
архівних установ Півдня України / І. І. Тюрменко // Південь України: 
етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. пр. / 
М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Нац. 
спілка краєзнавців України [та ін.]. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. – 
[Вип. 6]. – С. 371–376. 

Див. також № 161, 162, 173, 332, 442, 455, 477, 480. 
 

3.9. Інформаційні технології в архівній справі. Електронні архіви 
 
153. Концепція інформатизації архівної справи в Україні 
[Електронний ресурс] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: 
Гаранін О. Я., Ковтанюк Т. М. – Київ, 2017. – 15 с. – Режим доступу: 
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/%D1%81oncept_iformat_arch.pdf. – Назва 
з екрана. 
154. Реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю та 
вшануванням пам’яті Тараса Григоровича Шевченка : монографія / 
Довгий С. О., Попова М. А., Приходнюк В. В., Стрижак О. Є., 
Яцухно В. А. ; НАН України, Ін-т телекомунікації і глобального 
інформаційного простору. – Київ, 2017. – 250 с. 
155. Тюрменко І. Соціально-етичні основи збереження цифрової 
історико-культурної спадщини в Україні : монографія / І. Тюрменко, 
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М. Рогожа, Л. Божук, Т. Курченко, Л. Халецька ; Нац. авіац. ун-т, Навч.-
наук. гуманіт. ін-т, Каф. історії та документознавства. – Київ : Талком, 
2017. – 172 с. – Зі змісту: Розділ 1. Тюрменко І. Веб-сайти архівних та 
музейних установ в умовах цифрової доби: стан вивчення проблеми. – 
С. 21–38; Розділ 2. Збереження та доступ до цифрової історико-культурної 
спадщини в системі архівних установ та музеїв: зарубіжний досвід; 2.1. 
Тюрменко І. Департаментський архів Сена-Сен-Дені (Париж, Франція): 
збереження, доступ, використання цифрової історико-культурної 
спадщини. – С. 39–49; 2.3. Рогожа М. Досвід Литовської Республіки в 
управлінні цифровими документами у системі архівних установ. – С. 63–
73; 2.4. Божук Л. Досвід Державного архіву Мінської області (Республіка 
Білорусь) у створенні умов доступу до цифрової історико-культурної 
спадщини. – С. 74–85; Розділ 3. Божук Л. Стан збереження та доступу до 
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50-х рр. ХХ ст.): джерелознавчі аспекти / Михйло Сеньків // Східноєвроп. 
іст. вісн. – 2017. – Спец. вип. 2. – С. 263–269. 
227. Січкаренко Г. Г. Неопубліковані документи як ключове історичне 
джерело дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1991 р. – початок 
ХХІ ст.) / Г. Г. Січкаренко // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. 
Серія: Іст. науки. – 2017. – Вип. 4. – С. 59–69. – Огляд фондів ЦДАВО 
України, відомчих архівів, обласних державних архівів, архіву Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. 
228. Скирда І. Архівні матеріали як джерело вивчення історії ХІІ 
Археологічного з’ їзду / Ірина Скирда // Матеріали і дослідження з 
археології Прикарпаття і Волині. – 2017. – Вип. 21. – С. 397–415. – Подано 
аналіз документів, які зосереджені у фондах архівних установ України та 
Росії (ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, держархіви Харківської, 
Полтавської обл., Музей історії Харківського університету, Центральний 
історичний архів (Москва), РДІА (Санкт-Петербург), Рукописний архів 
Наукового архіву Інституту історії матеріальної культури РАН, Відділ 
писемних джерел Державного історичного музею (Москва), держархіви 
Курської та Ростовської обл.). 
229. Снапковскій В. Зовнішньополітична діяльність Білоруської РСР 
(1944–1991) в документах білоруських, російських і українських 
державних і дипломатичних архівів / Владімір Снапковскій // Спеціальні 
історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. – Київ, 
2017. – Число 28 : Дипломатичні архіви: поняття, інституційна історія, 
інформаційний потенціал. – C. 50–70. 
230. Тригуб О. Джерела до історії зарубіжних консульств на Півдні 
України / Олександр Тригуб // Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Число 28 : Дипломатичні 
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архіви: поняття, інституційна історія, інформаційний потенціал. – C. 142–
148. – Охарактеризовано фонди ЦДІАК України, ЦДАВО України, 
держархівів Миколаївської, Одеської обл. 
231. Федьков О. М. Документи архівів Києва та Москви про участь 
Української соціал-демократичної Спілки у виборах до ІІ Державної думи 
Російської імперії / О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький // Вісн. 
Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2017. – 
Вип. 10. – С. 50–71. – Огляд фондів ЦДІАК України та Державного архіву 
Російської Федерації (ДАРФ). 
232. Ціватий В. Архівні джерела як національна спадщина й складова 
розвитку культурної дипломатії / В. Ціватий, М. Кулініч // Зовнішні 
справи. – 2017. – № 4. – С. 39–43. 
233. Чучалін О. П. Київська єпархія в умовах наступу держави на 
Православну Церкву в Україні 1920–1930-х рр.: джерелознавчий аспект / 
О. П. Чучалін // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2017. – Вип. 47. – 
С. 231–236. – Огляд джерел з фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, 
ЦДІАК України, Держархіву Черкаської обл. 
234. Щербак М. Г. Джерельний потенціал Національного архівного 
фонду України / М. Г. Щербак // Історичне джерелознавство : підруч. для 
студ. вищ. навч. закладів / Я. С. Калакура (керівник авт. кол.), 
І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов [та ін.]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – 
Київ : Либідь, 2017. – С. 117–127. 
235. Яворський А. Джерела до вивчення діяльності професійних 
організацій українських селян і робітників у Чехословаччині у 20–30-х 
роках ХХ століття / Андрій Яворський // Славістична збірка. – 2016. – 
Вип. 2. – С. 138–144. – Огляд фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, 
ЦДАЗУ. 
236. Якубова Т. Турция, крепость Очаков в документах 
Государственных архивов Турецкой республики, Института рукописей, 
фонда польской литературы НБУВ / Татьяна Якубова, Махир Аслан // 
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Київ, 
2016. – Вип. 25. – С. 597–600. 
237. Янюк І. Діяльність кооперативного банку «Земля» (1907–
1939 рр.): джерельна база дослідження проблеми / Іван Янюк // 
Українознавство. – 2017. – № 3. – С. 114–129. – Проаналізовано справи 
фондів ЦДІАЛ України та держархівів Львівської, Івано-Франківської та 
Тернопільської обл. 
238. Domańska-Nogajczyk M. Listy Tekli Bołsunowskiej i Róży 
Sobańskiej jako źródło do badania postaw patriotycznych ziemianek z Podola / 
Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik // Polskie dziewiętnastowieczne 
pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: rola i miejsce w badaniach 
historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; Warszawa : 
DiG, 2017. – S. 501–518. – Огляд листів, що зберігаються в ЦДІАК 
України та Інституті рукопису НБУВ. 
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239. Pająk J. Pamiętniki i listy autorów polskich z XIX wieku w zasobach 
lwowskich / Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański // Polskie dziewiętnastowieczne 
pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: rola i miejsce w badaniach 
historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; Warszawa : 
DiG, 2017. – S. 57–67. 

 
4.2. Центральні державні архіві 

 
ЦДАВО України 
240. Редько О. М. «… бажаю … дочекатися визволення України…» 
(огляд документів ЦДАВО України про діяльність українського 
громадського і культурно-освітнього діяча Є. С. Вирового) / О. М. Редько 
// Архіви України. – 2017. – № 3/4. – С. 178–192. 
241. Хоменко В. О. Матеріали про співпрацю Михайла Грушевського з 
Українською партією соціалістів-революціонерів у фонді Аркадія 
Животка (ЦДАВОВ України, ф. 3560) / Хоменко В. О. // Теорія і практика 
сучасної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 24–25 
лют. 2017 р. – [Херсон] : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 9–12. 
Див. також № 195, 198, 205, 208, 216, 217, 220, 223, 227, 230, 233, 235, 

463. 
 

ЦДАГО України 
242. Журжа І. В. Листи громадян до органів влади як джерело 
дослідження голоду 1946–1947 років (за документами Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України) / І. В. Журжа // 
Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 242–257. 
Див. також № 195, 197, 198, 212, 216, 220, 223, 233, 235. 
 

ЦДІАК України 
243. Байдич О. В. Білогірщина першої чверті XVII ст. в актових 
записах Кременецького земського суду / О. В. Байдич // Хмельницькі 
краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. – 2017. – Вип. 12. – С. 64–75. 
244. Байдич О. В. Матеріали про Старокостянтинів 30-х – 70-х років 
ХІХ ст. у фонді Канцелярії Київського, Подільського та Волинського 
генерал-губернатора Центрального державного історичного архіву 
України в Києві / О. В. Байдич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-
краєзн. зб. – 2016. – Вип. 9. – С. 50–54. 
245. Вовк О. Листи і щоденники в колекціях Центрального 
державного історичного архіву України у Києві / Ольга Вовк // Polskie 
dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: rola i miejsce w 
badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; 
Warszawa : DiG, 2017. – S. 69–86. 
246. Жам О. Документи фонду Києво-Печерської лаври як джерело 
дослідження історії лаврського млинарства ХVII – поч. ХХ ст. / Олена 
Жам // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 53. – С. 37–42. 
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247. Кузьмук О. С. Джерела до історії приписного Новопечерського 
Омбського монастиря у фондах ЦДІАК України / О. С. Кузьмук // 
Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа 
України: традиції та виклики сьогодення : зб. наук. пр. / Нац. Київо-
Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Фенікс, 2017. – 
С. 78–80. 

248. Мицик Ю. А. Матеріали фонду 148 ЦДІА України у Києві 
як джерело з історії Пустинно-Харлампіївського Гамаліївського 
монастиря XVIII ст. / Ю. А. Мицик, І. Ю. Тарасенко // Сіверщина в історії 
України. – 2017. – Вип. 10. – С. 140–148. 

249. Путова Г. Листування польських інсургентів – в’язнів 
Київської фортеці 1860-х років у фонді 489, Колекція справ про Польські 
повстання, Центрального державного історичного архіву України, м. Київ 
/ Ганна Путова // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem 
Zabranych: rola i miejsce w badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego ; Warszawa : DiG, 2017. – S. 101–106. 

250. Ткаченко І. В. Видавнича діяльність М. Грушевського в 
Києві (1907–1914 рр.) у документах Київського губернського 
жандармського управління / І. В. Ткаченко // Рукописна та книжкова 
спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – 2017. – 
Вип. 21. – С. 347–356. 

251. Kowalczyk R. Obraz polskiej ziemianki w listach i pamiętnikach 
z lat 1795–1918 znajdujących się w Centralnym Archiwum Historycznym w 
Kijowie : (Dziennik Adeli Kieniewicz, 1888–1915, t. 1–38) / Rafał Kowalczyk, 
Світлана Кравченко // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem 
Zabranych: rola i miejsce w badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego ; Warszawa : DiG, 2017. – S. 207–217. 
Див. також № 195, 204, 206, 210, 220, 224, 225, 228, 230, 231, 233, 238. 
 

ЦДІАЛ України 
252. Купчинський О. Записи ґродських і земських судово-
адміністративних книг Руського воєводства з історії української Церкви 
та життя духовенства XVII–XVIII століть / Олег Купчинський // Зап. 
Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270 : Праці Історично-
філософської секції. – С. 476–563. 
253. Dolinovskyi V. Рік 1831 у свідченнях поляків з Волині та 
Поділля – невідомі джерела у фондах Центрального державного 
історичного архіву України у Львові / Volodymyr Dolinovskyi // Polskie 
dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: rola i miejsce w 
badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; 
Warszawa : DiG, 2017. – S. 163–174. 
Див. також № 190, 191, 203, 205, 228, 237. 
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ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного 
254. Микола Вінграновський у проекції аудіовізуальних документів 
[Електронний ресурс] : інформ.-довід. вид. / Держ. арх. служба України, 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; авт.-уклад. Л. Г. Касян. – Київ, 
2017. – 77 с. – Режим доступу: 
http://tsdkffa.archives.gov.ua/Publications/Vingra_pro/#page/1. – Назва з 
екрана. 
255. Шевченкове слово голосом XX століття [Електронний ресурс] : 
наук.-довід. вид. / Держ. арх. служба України, ЦДКФФА України ім. 
Г. С. Пшеничного ; [упоряд Л. Г. Касян]. – Київ, 2017. – Режим доступу: 
http://tsdkffa.archives.gov.ua/Publications/Shevch_gol/index.html. – Назва з 
екрана. 

*** 

256. Берковський В. Київщина у кінодокументах ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного / Владислав Берковський // Київщина: історія та 
сучасність : матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя утворення Київ. обл. 
та 95-річчя утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 2017 р., м. Київ / 
Держ. архів Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 14–18. – (Архівний 
простір. Праці Державного архіву Київської області ; вип. 1). 
257. Закринична І. Історія Київської області в аудіовізуальних 
документах Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. 
Г. С. Пшеничного / Ірина Закринична // Київщина: історія та сучасність : 
матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя утворення Київ. обл. та 95-річчя 
утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 2017 р., м. Київ / Держ. архів 
Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 68–70. – (Архівний простір. Праці 
Державного архіву Київської області ; вип. 1). 
258. Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи в контексті 
автобіографічного синергену Юрія Яновського / Л. Г. Касян // Архіви 
України. – 2017. – № 3/4. – С. 156–168. – Здійснено аналіз 
документального масиву ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, 
присвяченого Ю. І. Яновському. 
259. Касян Л. Г. Іван Кавалерідзе: домінанти меморіального образу (за 
аудіовізуальними документами Центрального державного 
кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) / Л. Г. Касян // 
Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 122–131. 

 
ЦДНТА України 
260. Алєксєєнко А. О. Науково-технічна документація про 
господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) 
(огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного 
архіву України) / А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев // Архіви України. – 
2017. – № 2. – С. 103–113. 
261. Алєксєєнко А. О. Проектування Нової Каховки: аналіз інформації 
документів Центрального державного науково-технічного архіву України 
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/ А. О. Алєксєєнко // Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка : 
зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. краєзн. конф. з міжнар. участю, 14–
15 верес. 2017 р. – Каховка ; Херсон : Гілея, 2017. – С. 14–16. 
262. Алєксєєнко А. О. Фонд Р-32 Всеукраїнський державний трест 
проектування цивільного будівництва «Укрцивільпроектбуд» (м. Харків): 
історія створення та склад документів / А. О. Алєксєєнко // Культурна 
спадщина Слобожанщини : зб. наук. ст. / Харків. худож. музей [та ін.]. – 
Харків, 2017. – Число 35. – С. 75–78. 
263. Балишев М. А. Фонд особового походження О. М. Бекетова у 
Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-
річчя від дня народження зодчого) / М. А. Балишев, Г. С. Голубкіна // 
Архіви України. – 2017. – № 3/4. – С. 130–139. 
264. Ожиганов Д. І. Документи ЦДНТА України, як джерело з 
вивчення історії Понінківської КПФ / Д. І. Ожиганов // Вісн. Кам’янець-
Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2017. – Вип. 10. – 
С. 37–42. 
265. Ожиганов Д. Транспортно-установочное оборудование советских 
баллистических ракет (по материалам ЦГНТА Украины) / Д. Ожиганов // 
Каразінські читання (історичні науки) : тези доп. 69-ї міжнар. наук. конф., 
29 квіт. 2016 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 
2016. – С. 183–184. 

 
ЦДАМЛМ України 
266. Зведений каталог нотних рукописів і друкованих видань творів 
М. І. Вериківського з фондів ЦДАМЛМ України [Електронний ресурс] / 
ЦДАМЛМ України ; авт.-уклад.: Ю. В. Бентя, І. Є. Таміліна. – Київ, 
2016. – 142 с. – Режим доступу: 
http://csam.archives.gov.ua/includes/uploads/2018/03/19/katalog.pdf. – Назва з 
екрана. 

*** 

267. Дубовик С. О. Національна опера України за документами 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 
(до 150-річчя від дня заснування) / С. О. Дубовик // Архіви України. – 
2017. – № 3/4. – С. 140–146. 
268. Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у 
Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України / 
С. О. Дубовик // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 168–176. 
269. Мокроусова О. Альбом фотографій с. Білгородка з фонду 
архітектора Павла Альошина / Олена Мокроусова // Матеріали і 
дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2017. – Вип. 21. – 
С. 386–396. 
270. Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 
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за 2016 рік / О. Ф. Павлова // Архіви України. – 2017. – № 3/4. – С. 169–
177. 
 
ЦДАЗУ 
271. Ващук Л. Правозахисна діяльність українських жіночих 
організацій за кордоном (1960-і – 1980-і рр.): джерелознавчий аспект / 
Людмила Ващук // Ucraina Magna : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Vol. ІІ : 
Українська жінка у іншонаціональному cередовищі: побутовий та 
громадянський вияви. – С. 286–296. 
272. Макаренко Т. Документи Наталії Полонської-Василенко у фондах 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки / Тетяна 
Макаренко // Ucraina Magna : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Vol. ІІ : 
Українська жінка у іншонаціональному cередовищі: побутовий та 
громадянський вияви. – С. 453–457. 
Див. також № 235, 491. 

 
4.3. Місцеві державні архівні установи 
 
Держархів Вінницької області 
273. Вітюк О. О. Документи державного архіву Вінницької області 
про родину Михайла Сергійовича Грушевського / О. О. Вітюк, 
Т. Ю. Герасимов, К. В. Завальнюк // Бердичів крізь призму століть : 
матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф., присвяч. 160 річниці від дня 
народження Джозефа Конрада (03.12.1857 р., 24–25 червня 2017 р.) : наук. 
зб. «Велика Волинь». Праці Житомир. наук.-краєзнавчого т-ва 
дослідників Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ. – Житомир : ФОП 
Мельник М. В., 2017. – С. 199–205. 
274. Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької 
області про родину Дядинюків / К. В. Завальнюк // Матеріали XV 
Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції (17–18 листоп. 
2017 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, 
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін.]. – Кам’янець-
Подільський, 2017. – С. 319–324. 
275. Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької 
області про родину М. С. Грушевського / К. В. Завальнюк // Архіви 
України. – 2017. – № 1. – С. 177–184. 
Див. також № 195, 217, 218. 
 

Держархів Волинської обл. 
276. Архів Інституту дослідів Волині та Товариства «Волинь» у 
Вінніпезі / Держ. архів Волин. обл. ; [упоряд. В. Є. Рожко]. – Луцьк : 
Волин. обл. друкарня, 2017. – 56 с. : іл., табл., фот. 

*** 
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277. Коць Л. І. Огляд фондів Державного архіву Волинської області з 
проблеми «Шкільництво на Волині у міжвоєнний період» / Л. І. Коць // 
Педагогічний пошук. – 2017. – № 4. – С. 68–72. 
278. Надольська В. Єврейська громада Олики: джерелознавчий аспект 
/ Валентина Надольська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. 
Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині : наук. зб. – Луцьк, 
2017. – Вип. 62 : Матеріали краєзн. читань, 22 верес. 2017 р., м. Ківерці – 
смт. Олика. – С. 382–386. 
279. Рожко В. Архів Інституту Дослідів Волині та Товариства 
«Волинь» у Вінніпезі у фондах Державного архіву Волинської області / 
В. Рожко // Православний вісник Київського патріархату. – 2016. – № 8. – 
С. 46–56. 
280. Рожко В. Є. Фонд особового походження лідера дисидентського 
руху 1960-х років на Волині Д. П. Іващенка у Державному архіві 
Волинської області (нове надходження) / В. Є. Рожко // Архіви України. – 
2017. – № 3/4. – С. 220–223. 
281. Чернов В. В. Фонд 371 Державного архіву Волинської області про 
вибори до І Державної думи Російської імперії / В. В. Чернов // Наук. пр. 
Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. 
наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 14–15 берез. 2017 р. – 
Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1. – С. 53–55. 
282. Чернов В. В. Фонди Державного архіву Волинської області як 
джерело вивчення виборів до Державної думи Російської імперії / 
В. В. Чернов // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Історична. – 
2017. – Вип. 13. – С. 61–67. 
283. Wodzianowska I. Ecclesiastica w zasobie Archiwum Państwowego 
Obwodu Wołyńskiego w Łucku / Irena Wodzianowska // Rola Kościoła w 
dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej. – Warszawa, 2017. – S. 722–
745. 
Див. також № 193, 210, 211. 

 
Держархів Дніпропетровської області 
284. Державний архів Дніпропетровської області [Електронний 
ресурс] : путівник : у 2 т. Т. 2 / Держ. арх. служба України, Держ. архів 
Дніпропетр. обл. ; відп. ред. Н. В. Киструська ; авт.-упоряд.: К. В. Попова 
(відп. упоряд.), Л. М. Новікова. – Дніпро : Ліра, 2017. – 492 с. – (Архівні 
зібрання України. Путівники). – Режим доступу: 
http://dp.archives.gov.ua/images/stories/pdf/Putivnyk_2017_2.pdf. – Назва з 
екрана. 

*** 

285. Журба О. І. Публічні лекції в Катеринославській губернії на 
початку ХХ ст. (за матеріалами Державного архіву Дніпропетровської 
області) / О. І. Журба, К. Ю. Іонцева // Наддніпрянська Україна: історичні 
процеси, події, постаті : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 15. – С. 103–110. 



 110 

Див. також № 220. 
 

Держархів Житомирської області 
286. Кирилюк А. О. Джерела з історії римо-католицьких монастирів 
Волинської губернії у фондах Державного архіву Житомирської області / 
А. О. Кирилюк // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 132–139. 
Див. також № 210, 211. 

 
Держархів Запорізької області 
Див. № 220. 
 
Держархів Івано-Франківської області 
287. Розлуцький Н. Архів Станіславського обкому КП(б)У та архів 
Станіславського обласного військкомату як джерела до вивчення 
боротьби радянського режиму проти українського визвольного руху в 
1944–1956 рр.: компаративний контекст джерелознавчого аналізу / 
Н. Розлуцький // Схід. – 2017. – № 2. – С. 60–64. 
Див. також № 203, 205, 237. 
 

Держархів Київської області 
288. Виставка оригінальних карт «Київщина на картах XVI–XIX 
століття» : каталог виставки до 85-річчя утворення Київської області / 
Київ. обл. держ. адміністрація, Київ. обл. рада, Держ. архів Київ. обл. [та 
ін.] ; упоряд.: О. Бєлая, Т. Чухліб. – Київ, 2017. – 34 с. 

*** 

289. Бєлая О. Колекція карт та креслень Державного архіву Київської 
області як джерело вивчення історії Київщини / Ольга Бєлая // Київщина: 
історія та сучасність : матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя утворення 
Київ. обл. та 95-річчя утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 2017 р., 
м. Київ / Держ. архів Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 39–43. – 
(Архівний простір. Праці Державного архіву Київської області ; вип. 1). 
290. Бєлая О. М. Фонд «Колекція карт та креслень» Державного 
архіву Київської області як джерело вивчення історії Київщини / 
О. М. Бєлая // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 114–121. 
291. Бойко Г. Видатні діячі Київщини (за документами Державного 
архіву Київської області) / Галина Бойко, Владислав Бойко // Київщина: 
історія та сучасність : матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя утворення 
Київ. обл. та 95-річчя утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 2017 р., 
м. Київ / Держ. архів Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 83–87. – 
(Архівний простір. Праці Державного архіву Київської області ; вип. 1). 
292. Каменєва С. А. «Губернію Київську здав… губернію прийняв» (із 
документів Державного архіву Київської області) / С. А. Каменєва // 
Архіви України. – 2017. – № 3/4. – С. 147–155. – Огляд фонду «Канцелярія 
Київського губернського комісара Тимчасового уряду» (ф. 1716). 
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293. Каменєва С. Інститут губернських староств як модель 
державного управління на місцевому рівні періоду гетьманату Павла 
Скоропадського (за документами фонду № р-2797 «Канцелярія київського 
губернського старости Української Держави») / Соф’я Каменєва // 
Київщина: історія та сучасність : матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя 
утворення Київ. обл. та 95-річчя утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 
2017 р., м. Київ / Держ. архів Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 9–14. – 
(Архівний простір. Праці Державного архіву Київської області ; вип. 1). 
294. Каменєва С. Фонд «Агентство Уповноваженого Народного 
комісаріату закордонних справ СРСР в Україні в м. Києві (ф. Р-4205)» як 
джерело з історії зовнішньополітичної діяльності України у 1920-х рр. / 
Соф’я Каменєва // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та 
методики : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Число 28 : Дипломатичні архіви: 
поняття, інституційна історія, інформаційний потенціал. – C. 115–123. 
295. Распутіна Л. А. Китайці і Київщина (невідомі документи із 
фондів Державного архіву Київської області) / Л. А. Распутіна // Архіви 
України. – 2017. – № 2. – С. 151–155. 

 
Держархів Кіровоградської області 
296. Державний архів Кіровоградської області [Електронний ресурс] : 
анотов. реєстр описів. Т. ІІ : Фонди періоду після 1917 р. Кн. 4 : (№№ Р-
4005–Р-6000) / Держ. арх. служба України, Держ. архів Кіровоград. обл. ; 
відп. ред. тому О. Бабенко ; упоряд.: О. Дергачова, Л. Маренець, В. Орлик 
[та ін.]. – Кропивницький, 2017. – 895 с. – (Архівні зібрання України. 
Спеціальні довідники). – Режим доступу: http://dakiro.kr-
admin.gov.ua/book/R_rad2-4.pdf. – Назва з екрана. 

*** 
297. Бабенко О. Володимир Винниченко у документах Державного 
архіву Кіровоградської області / Олег Бабенко // Між Бугом і Дніпром : 
наук.-краєзн. вісн. Центральної України. – 2017. – Вип. 7/8. – С. 110–115. 
298. Бабенко О. Фонди Державного архіву Кіровоградської області як 
джерело вивчення історії будівництва Кременчуцької ГЕС / Олег Бабенко 
// Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : зб. 
наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 14–17. 
299. Бабенко О. О. Джерела з історії будівництва Кременчуцької ГЕС / 
О. О. Бабенко // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 199–206. 
300. Базака Р. Фонди Державного архіву Кіровоградської області як 
джерело вивчення історії розвитку офіційної преси краю другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття / Роман Базака // Історико-культурна 
спадщина: збереження, доступ, використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. 
ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 18–21. 
Див. також № 194. 

 
Держархів Луганської області 
Див. № 225. 
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Держархів Львівської області 
Див. № 203, 205, 237. 

 
Держархів Миколаївської області 
301. Левченко Л. Л. Формування джерельної бази з історії польського 
етносу в Державному архіві Миколаївської області / Л. Л. Левченко // 
Наук. пр. [Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія «Історія». – 
2017. – Т. 304, вип. 292. – С. 44–63. 
302. Токаленко П. О. Події Першої російської революції у Південній 
Україні на матеріалах Державного архіву Миколаївської області / 
П. О. Токаленко // Молодий вчений. – 2017. – № 3. – С. 194–198. 
Див. також № 218, 230. 
 

Держархів Одеської області 
303. Державний архів Одеської області – скарбниця Національного 
архівного фонду України = The State Archives of Odessa region – the 
treasury of Ukrainian national Archival Fund of Ukraine : буклет / упоряд. та 
наук. ред. Лілія Білоусова ; уклад.: Олена Мартиненко, Світлана 
Герасимова ; відп. ред. Сергій Березін. – Вид. 3-тє, допов. – Одеса : 
Астропринт, 2017. –56 с. – (Праці Державного архіву Одеської області). – 
Укр., англ. мовою. 

*** 

304. Белоусова Л. Одесские сады, бульвары, парки: история 
древонасаждения в документах Государственного архива Одесской 
области / Лилия Белоусова // Парки і сквери Одеси очима художників і 
архівістів : книжка-альбом / Держ. архів Одес. обл. ; авт.-упоряд.: 
Л. Г. Білоусова, Є. О. Волокін, В. В. Левчук [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 
2017. – С. 6–42. 
305. Березін С. Нові архівні матеріали до «одеських періодів» 
біографії міністра закордонних справ Української держави 
Г. О. Афанасьєва (1848–1925 рр.) / Сергій Березін // Міжнародні зв’язки 
України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. пр. – 2017. – 
Вип. 26. – С. 394–414. 
306. Кашкаєв М. Іноземні консульства в Одесі за документами фонду 
Управління тимчасового генерал-губернатора (1879–1889 рр.) / Максим 
Кашкаєв // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : 
міжвід. зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 26. – С. 374–380. 
307. Левчук В. Міжнародне співробітництво Одещини (1950-ті – 
2015 рр.): загальна характеристика джерел / Володимир Левчук // 
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. 
пр. – 2017. – Вип. 26. – С. 50–58. – Огляд фондів Держархіву Одеської 
обл., Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради. 
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308. Михайлуца М. Документи Держархіву Одеської області про голод 
1921–1922 рр.: стан, структура, сутнісна цінність задля «Подолання 
власної історії» / Микола Михайлуца // Історико-культурна спадщина: 
збереження, доступ, використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 139–142. 
309. Пивовар А. В. Фонд Херсонської духовної консисторії: відомості 
про метричні записи приходів у повітах та військових поселеннях 
Херсонської губернії між Бугом і Дніпром за 1813–1842 роки / 
А. В. Пивовар // Інгульський степ. Історія – краєзнавство – родовід – 
джерела – спадщина : альманах. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 151–216. 
Див. також № 204, 206, 218, 225, 230. 
 

Держархів Полтавської обл. 
310. Дудяк І. Державний архів Полтавської області в умовах 

розвитку інформаційного суспільства / Ірина Дудяк // Документно-
інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і 
перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. 
Полтава, 23 листоп. 2016 р.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 181–184. 
311. Петренко І. Архівні документи як джерело для вивчення 
життєвого шляху і наукової спадщини вчених (на прикладі фонду 
історика Віри Жук у Державному архіві Полтавської області) / Ірина 
Петренко // Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: 
стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-
конф. [м. Полтава, 23 листоп. 2016 р.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 
С. 161–165. 

312. Пістоленко І. О. Невідома сторінка діяльності Лубенського 
музею К. М. Скаржинської: співпраця з Національним музеєм США 
Смітсонівського інституту у Вашингтоні у 1890-і роки (за матеріалами 
Державного архіву Полтавської області) / Пістоленко І. О. // Праці Центру 
пам’яткознавства : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 93–101.  

313. Сушко В. Денікінський режим на Полтавщині за 
документами Державного архіву Полтавської області / В’ячеслав Сушко // 
Полтавщина в Українській революції 1917–1921 рр. : зб. наук. ст. / Упр. 
культури Полтав. облдержадміністрації, Полтав. краєзн. музей ім. Василя 
Кричевського. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – С. 89–92. – Наводиться огляд 
фонду ф. р.-2173 «Полтавское губернское управление Управления 
внутренних дел при главнокомандующем вооруженными силами юга 
России, город Полтава Полтавской губернии». 
Див. також № 202, 228. 
 

Держархів Рівненської області 
314. Ciesielski T. Spuścizna archiwalna po Jakubie i Jadwidze Hoffmanach 
w Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskiego / Tomasz Ciesielski // 
Amor patriae nostra lex: oblicza polskiej niepodległości w literaturze 
dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej : studia i materiały 
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dedykowane Profesor Barbarze Kubis z okazji pięćdziesięciolecia pracy 
naukowo-dydaktycznej. – Opole : Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – 
S. 485–509. 
Див. також № 193, 210, 211. 
 

Держархів Тернопільської області 
Див. № 205, 210, 237. 
 

Держархів Сумської області 
Див. також № 202. 

 
Держархів Харківської області 
315. Арзуманова Т. В. Діловодний документальний комплекс 
Харківської духовної консисторії як провідне джерело історії 
староообрядництва Харківської губернії в ХІХ ст. / Т. В. Арзуманова // 
Збірник наукових праць [Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди]. 
Серія: «Історія та географія». – 2017. – Вип. 54. – С. 108–114. 
316. Бублик О. Матеріали фонду Ф–71 «Харківський земельний банк» 
як джерело з вивчення майнової власності у Маріуполі / О. Бублик // 
Каразінські читання (історичні науки) : тези доп. 69-ї міжнар. наук. конф., 
29 квіт. 2016 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 
2016. – С. 24–25. 
317. Полякова Ю. Театральне життя Харкова під час нацистської 
окупації (за матеріалами Державного архіву Харківської області) / 
Юліана Полякова // Харківський архівіст 2015–2016 р.р. : [наук.-інформ. 
вісн.]. – Харків, 2017. – С. 113–125. 
Див. також № 202, 228. 

 
Держархів Херсонської області 
Див. № 222. 
 

Держархів Хмельницької області 
318. Байдич О. В. Джерела з історії Поділля ХІХ століття у фонді 
Кам’янецького повітового суду / О. В. Байдич // Хмельницькі краєзнавчі 
студії : наук.-краєзн. зб. – 2017. – Вип. 11. – С. 85–90. 
319. Байдич О. В. Летичів ХІХ століття в документах однойменного 
повітового суду / О. В. Байдич // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-
краєзн. зб. – 2017. – Вип. 12. – С. 56–64. 
320. Глушковецкий А. Л. Фонд Подольской губернской по делам о 
выборах в Государственную думу комиссии как источник изучения 
парламентского избирательного процесса / А. Л. Глушковецкий // 
Таврические чтения 2015. Актуальные проблемы парламентаризма: 
история и современность : сб. науч. ст. – СПб. : ЭлекСис, 2016. – С. 10–17. 
321. Лавринчук В. О. Джерела про місто Кам’янець-Подільський 
початку ХХ ст. у фонді Подільського губернського в земських і міських 
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справах присутствія / В. О. Лавринчук // Матеріали XV Подільської 
наукової історико-краєзнавчої конференції (17–18 листоп. 2017 р.) / М-во 
освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 
2017. – С. 316–319. 
322. Чернов В. В. Фонди Державного архіву Хмельницької області про 
виборщиків і депутатів Державної думи Російської імперії / В. В. Чернов 
// Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 
2017. – Вип. 10. – С. 71–81. 
323. Яблонська Д. Р. Професорсько-викладацький склад Кам’янець-
Подільського інституту народної освіти у документах Державного архіву 
Хмельницької області (1921–1922 рр.) / Д. Р. Яблонська // Матеріали XV 
Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції (17–18 листоп. 
2017 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, 
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін.]. – Кам’янець-
Подільський, 2017. – С. 102–105. 
Див. також № 195, 217. 
 

Держархів Черкаської області 
324. Король Р. В. Відомості архівних установ центральних областей 
України про репресії щодо шкільної та студентської молоді / Р. В. Король 
// Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Іст. науки. – 2017. – № 1. – С. 69–74. 
Див. також № 233. 
 

Держархів Чернівецької області 
325. Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької 
області : довідник / Держ. арх. служба України, Держ. архів Чернівец. 
обл. ; [відп. ред. С. Виклюк]. – Чернівці, 2017. – 154 с. – (Архівні зібрання 
України. Спеціальні довідники). 

*** 
326. Масіян Н. Б. Особовий фонд М. Г. Івасюка у Державному архіві 
Чернівецької області (до 100-річчя від народження українського 
письменника, фольклориста, науковця та культурно-громадського діяча) / 
Н. Б. Масіян // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 220–231. 

 
Держархів Чернігівської області 
327. Якубіна Ю. В. Архів гімназії вищих наук як джерело ніжинського 
періоду біографії М. Гоголя / Ю. В. Якубіна // Короленківські читання 
2016. «Бібліотеки, архіви, музеї : інтеграція до світового наукового та 
історико-культурного простору» : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 
В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2017. – Ч. 2. – С. 172–179. 
Див. також № 202. 
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Держархів м. Києва 
328. Комарова О. О. Особові документи представників родини 
Доманицьких у фонді 16 Державного архіву м. Києва / О. О. Комарова // 
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Історична. – 2017. – 
Вип. 13. – С. 56–60. 
Див. також № 204, 206, 224, 225. 
 

Держархів м. Севастополя 
329. Державний архів міста Севастополя [Електронний ресурс] : 
анотов. перелік фондів, що містять картографічні пам’ятки до кінця ХХ 
століття включно / уклав К. В. Іванов. – [Київ, 2017]. – 6 с. – На правах 
рукопису. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-
bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Image_fil
e_name=book/0013273.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1. – Назва з 
екрана. 

 
4.4. Галузеві державні архіви 
Див. також № 101, 212. 
 

Галузевий державний архів Служби безпеки України 
330. Політичні репресії учасників антибільшовицького руху в Україні 
(1917–1925 рр.): архівні кримінальні справи свідчать : [анотов. покажчик 
архів.-кримін. справ ГДА СБУ] / вступ. ст., упоряд. В. Василенка // З 
архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2017. – № 1 (47). – С. 113–314. 

*** 
331. Бажан О. Історико-культурна спадщина в фондах Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України: інформаційний потенціал, 
засоби доступу / Олег Бажан // Історико-культурна спадщина: збереження, 
доступ, використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 
2017. – С. 22–25. 
332. Ворожко В. Архіви радянських спецслужб як джерело 
історичних досліджень / Валерій Ворожко // Історико-культурна 
спадщина: збереження, доступ, використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. 
ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 63–66. 
333. Шишко О. Архівно-слідчі справи архіву УСБУ в Одеській області 
як джерело дослідження політичного терору в Одеській губернії у 1920 р. 
/ Олександр Шишко // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, 
використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – 
С. 210–212. 
Див. також № 198. 
 

4.5. Архівні установи органів місцевого самоврядування 
 
334. Дроздов В. Архівна спадщина Бессарабії: документи комунальної 
установи «Ізмаїльський архів» як джерельна база дослідження міської 
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історії Південної Бессарабії ХІХ – початку ХХ ст / В. Дроздов // Наук. 
вісн. Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-ту. – 2017. – Вип. 37. – С. 45–52. 
 
4.6. Архівні зібрання установ НАН України, музеїв, бібліотек* 
 
4.6.1. Архівні зібрання установ НАН України 
 
335. Байкєніч Д. В. Документи про участь учених-математиків ВУАН 
у міжнародних математичних конгресах 1920-х років / Д. В. Байкєніч // 
Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових 
бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН 
України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 449–452. – Огляд зібрань Інституту 
рукопису НБУВ, Архіву Президії НАН України. 
336. Березовська О. В. Архівний фонд Інституту фізіології рослин і 
генетики НАН України як джерело з історії вітчизняної аграрної науки / 
Березовська О. В. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали 
ХІІ Міжнар. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 19 трав. 
2017 р. / Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 20–22. 
337. Березовська О. В. Документальний склад архіву Західного 
наукового центру НАН України та МОН України: особливості 
наповнення та інформативна цінність / Ольга Василівна Березовська // 
Історико-культурна спадщина в демократичному суспільстві: сприяння 
діалогу, примиренню та відповідальності : тези ІI-ої Міжнар. наук.-практ. 
конф., 17–18 квіт. 2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та 
ін.]. – Львів, 2015. – С. 82–87. 
338. Березовська О. В. Документи українських заповідників у складі 
архівних фондів Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та 
Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України / О. В. Березовська 
// Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових 
бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН 
України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 452–456. 
339. Березовська О. В. Інформаційна складова архівних документів 
1956–1960 рр. Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН 
України / О. В. Березовська // Пріоритетні напрямки розвитку суспільних 
наук у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 лют. 
2016 р. / Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології. – 
Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2016. – С. 12–16. 
340. Бойко Ю. О. Архівні документи Інституту радіофізики і 
електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України як джерела з історії 
академічної науки / Юлія Олександрівна Бойко // Історико-культурна 
спадщина в демократичному суспільстві: сприяння діалогу, примиренню 

                                                

* 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. 



 118 

та відповідальності : тези ІI-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 
2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів, 2015. – 
С. 87–90. 
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молекулярної біології і генетики НАН України: загальний огляд та 
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наповненість архівного фонду Інституту географії НАН України / 
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інформаційний потенціал та особливості формування / І. В. Шарабанова // 
Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових 
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*** 
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архівознавства ; [редкол.: С. В. Старовойт (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 
2017. – 381 с. : іл. – (Джерела з історії науки в Україні). 
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розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 
жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 460–463. 
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вченими (за матеріалами Інституту архівознавства НБУВ) / А. І. Шаповал 
// Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних 
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*** 
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бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН 
України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 496–499. 
380. Степченко О. П. Особовий архівний фонд С. А. Таранушенка з 
фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії українського 
народного монументального та житлового будівництва / О. П. Степченко 



 123 

// Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. 
та бібл. фондів. – 2017. – Вип. 21. – С. 97–106. 
381. Хамрай О. О. Каталоги та списки єврейських рукописів у фондах 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / О. О. Хамрай // 
Східний світ. – 2017. – № 3. – С. 73–83. 
382. Циганок О. Науковий опис поетики Києво-Могилянської академії 
«Rosa inter spinas…» [Троянда між колючками] (1696/97) / Ольга Циганок 
// Сіверян. літопис. – 2017. – № 1/2. – С. 176–180. 
383. Чернухин Е. К. Материалы по истории и описанию афонских 
монастырей в фондах Национальной библиотеки Украины имени 
В. И. Вернадского / Чернухин Е. К. // Труди Київської Духовної 
Академії. – 2017. – № 26. – С. 53–76. 
384. Шаповал А. І. Листи видатних літературознавців В. М. Перетца і 
В. П. Адріанової-Перетц до письменника і історика І. Ф. Єрофеєва / 
А. І. Шаповал // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 220–241. 
385. Шекера І. С. Рукопис намісника Київського Михайлівського 
Золотоверхого монастиря Іринея Фальковського – ідентифікація 
документу / І. С. Шекера // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні 
завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. 
(Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 184–
186. 
Див. також № 34, 189, 204, 208, 215, 236, 238. 
 

4.6.1.4. Львівська національна наукова бібліотека України ім. 
В. Стефаника 
 
386. Ільницька А. Групові фотографії українських громадсько-
політичних і культурних діячів Галичини кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст. з колишнього музею НТШ у Львові у фондах Львівської 
національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Алла 
Ільницька // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2017. – 
Вип. 9 (25). – С. 570–584. 
387. Ільницька А. Світлини пластових таборів 1928–1930 років з 
колишнього музею НТШ у Львові у фондах ЛННБУ ім. В. Стефаника / 
Алла Ільницька // Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези 
доп. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 листоп. 2017 р.) / НАН України, 
Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Ін-т дослідж. бібл. 
мистец. ресурсів, Муз.-мемор. музей Соломії Крушельницької у Львові. – 
Львів : Растр–7, 2017. – С. 172–173. 
388. Кондаурова Г. «Архів проф. Михайла Грушевського» у фондах 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / 
Ганна Кондаурова // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270 : 
Праці Історично-філософської секції. – С. 353–376. 
389. Косаняк Н. Із композиторської творчості Ярослава 
Лопатинського: рукописи та першодруки із фондів Львівської 
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національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Наталія 
Косаняк // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2017. – 
Вип. 9 (25). – С. 607–633. 
390. Кравець Д. Архів Михайла Демковича-Добрянського у фондах 
відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника / Данило Кравець // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України 
ім. В. Стефаника. – 2017. – Вип. 9 (25). – С. 474–485. 
391. Красник У. Львівські монастирі на фотонегативах кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. (на матеріалах Львівської національної наукової 
бібліотеки України імені В. Стефаника) / Уляна Красник // Зап. Львів. нац. 
наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2017. – Вип. 9 (25). – С. 548–569. 
392. Сеник Я. Матеріали українського визвольного руху (1930–1950-
ті рр.) в архіві Омеляна і Тетяни Антоновичів у відділі рукописів 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / 
Ярослав Сеник // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 
2017. – Вип. 9 (25). – С. 434–473. 
393. Сніцарчук Л. Польськомовні мемуари ХІХ ст. у фондах 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Cтефаника / 
Лідія Сніцарчук // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem 
Zabranych: rola i miejsce w badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego ; Warszawa : DiG, 2017. – S. 45–56. 
394. Сус І. Лексикографічні пам’ятки української мови у фондах 
відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника / Ірина Сус // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. 
В. Стефаника. – 2017. – Вип. 9 (25). – С. 486–501. 
395. Konopka M. Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku 
wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla 
Stefanyka / Maria Konopka // Z Badań nad Książką i Księgozbiorami 
Historycznymi. – 2017. – T. spec. : Polonika w zbiorach obcych. – S. 239–249. 
Див. також № 191. 
 

4.6.2. Музеї та бібліотеки 
 
396. Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: стародруки, 
рідкісні видання і рукописи : каталог / [Укр. катол. ун-т, Ін-т церков. 
музики, Свято-Успен. лавра Студійс. уставу в Уневі] ; [уклад. Юрій 
Ясіновський]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 294 с. : іл. 
397. Волощенко С. Колекція митрополита Володимира (Сабодана): 
рукописи, стародруки і рідкісні видання : каталог / Станіслав Волощенко ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського. – Київ : Фонд пам’яті Блаженнійшого Митр. 
Володимира, 2017. – 500, [3] с. : фот. – Текст укр., англ. – Парал. тит. арк. 
англ. – Колекція зберігається в музеї митрополита Володимира, частина 
колекції була передана до Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського. 
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398. «… На користь розумового процвітання…» : нариси за 
документами з фонду рідкісних і цінних видань / Херсон. обл. універс. 
наук. б-ка ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. О. Г. Сак. – Херсон, 2017. – 165, 
[4] с. – Зі змісту: Рукописний спадок минулого. – С. 57–71. 

*** 

399. Гарасимчук М. Є. Актові книги Самбірської економії кінця XVI–
XVII ст.: історико-джерелознавче дослідження : автореф. дис. ... канд. іст. 
наук : 07.00.06 / Гарасимчук Марія Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2017. – 
18 с. – У дисертації здійснено аналіз комплексу актових книг Самбірської 
економії кінця XVI–XVII ст., який зберігається у відділі рукописних, 
стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової 
бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

*** 

400. Білик Н. І. Музей Богдана Лепкого в Бережанах як носій 
історичної пам’яті / Н. І. Білик // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 
2017. – Вип. 47. – С. 223–226. 
401. Більо Л. Комплектування та збереження фондів музеїв 
Волинської області (1991–2016 рр.) / Любомир Більо // Наук. зап. Нац. ун-
ту «Острозька академія». Серія «Історичні науки» : зб. наук. пр. – Острог, 
2017. – Вип. 26. – С. 98–102. 
402. Болтанюк П. А. План Кам’янця-Подільського 1810 року, як 
джерело вивчення історії та фортифікації міста / П. А. Болтанюк // 
Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. – 2017. – Вип. 10. – 
С. 88–97. – Огляд плану Кам’янця-Подільського, що зберігається у 
фондах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-
заповідника. 
403. Больботенко І. Д. Альбом фотознімків київського ланцюгового 
мосту 1853 р. з колекції Національного музею історії України / 
Больботенко І. Д. // Праці Центру пам’яткознавства : зб. наук. пр. – Київ, 
2017. – Вип. 31. – С. 84–93. 
404. Бутенко Ю. Роль негосударственных архивов в исследовании 
партизанского движения / Юрий Бутенко // Харківський архівіст 2015–
2016 р.р. : [наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2017. – С. 102–103. 
405. Гнатченко Г. Особовий архівний фонд О. В. Вєтухова в Музеї 
історії ХНУ імені В. Н. Каразіна як джерело до біографії професора / 
Г. Гнатченко // Каразінські читання (історичні науки) : тези доп. 69-ї 
міжнар. наук. конф., 29 квіт. 2016 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна 
[та ін.]. – Харків, 2016. – С. 26–27. 
406. Гнатченко Г. Особовий архівний фонд: типове явище та 
унікальний зміст (на матеріалах особового архівного фонду професора 
О. В. Вєтухова в Музеї історії ХНУ імені В. Н. Каразіна) / Г. Гнатченко // 
Каразінські читання (історичні науки) : тези доп. 70-ї міжнар. наук. конф., 
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28 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 
2017. – С. 26. 
407. Добріян Д. Листування Олександра Мурашка як джерело 
вивчення його особистості / Дар’я Добріян // Етнічна історія народів 
Європи. – 2017. – Вип. 53. – С. 67–76. – Огляд листів, що зберігаються у 
документально-архівному фонді Національного художнього музею 
України. 
408. Добрянська Л. Історія формування Музично-етнографічного 
архіву Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології 
[Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка] / Ліна 
Добрянська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 66. – 
С. 47–105. 
409. Журавльова Т. «Космічна» колекція в зібранні Чернігівського 
історичного музею імені В. В. Тарновського / Т. Журавльова // Скарбниця 
української культури : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 18. – С. 141–152. 
410. Книги Забіл (1671–1745): історія, структура, склад 
(Упорядкування та вступна стаття Ігоря Ситого) // Сіверян. літопис. – 
2017. – № 1/2. – С. 270–333. – Опис збірки рукописних книг ХVІ–ХІХ ст., 
що містять документи з архіву Забіл та зберігаються в Чернігівському 
історичному музеї. 
411. Кондратенко Н. Збірка фотодокументів Полтавського 
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського «Друга світова війна». 
Частина 3 / Наталія Кондратенко, Валентина Берзой, Олена Устименко // 
Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, 
музеєзнавство, охорона пам’яток : зб. наук. ст. – Полтава : Дивосвіт, 
2017. – Вип. 12. – С. 408–418. 
412. Корнієнко В. Документи з історії дослідження Адріаном 
Праховим старожитностей Чернігова у 1892 р. (з фондів Національного 
заповідника «Софія Київська» / Вячеслав Корнієнко, Інна Чигирик, Ірина 
Четвєрікова // Сіверян. літопис. – 2017. – № 6. – С. 73–83. 
413. Кушпетюк О. Діяльнісь музею Братства імені князів Острозьких 
(за матеріалами архіву Братства з фондів Волинського краєзнавчого 
музею) / Олена Кушпетюк // Острозький краєзнавчий збірник. – 2014. – 
Вип. 7. – С. 283–287. 
414. Левченко В. В. Материалы личного архива А. Г. Готалова-
Готлиба как исторический источник / В. В. Левченко // Південь України: 
етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. пр. / 
М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Нац. 
спілка краєзнавців України [та ін.]. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. – 
[Вип. 6]. – С. 190–197. – Архів зберігається у відділі рідкісних книг та 
рукописів Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. 
І. І. Мечникова. 
415. Леськів І. Опис документації з реставрації палацу Сенявських-
Чарторийських з архіву ДІКЗ «Межибіж» / Ірина Леськів // Межибіж : 
наук. вісн. – 2016. – Вип. 1 : Матеріали XV наук.-краєзн. конф. 
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«Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України». – 
С. 43–47. 
416. Лис С. Матеріали волинського дисидента М. Г. Коца (1930–
2017 рр.) у фондах Волинського краєзнавчого музею / Сергій Лис // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в 
українській та європейській історії : наук. зб. – Луцьк, 2017. – Вип. 63 : 
Матеріали Міжнар. історико-краєзн. конф., 24–25 жовт. 2017 р., 
м. Любомль. – С. 548–552. 
417. Лосієвський І. Я. Особові архівні фонди у ХДНБ ім. 
В. Г. Короленка як джерела з історії науки та культури України / 
І. Я. Лосієвський // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, 
музеї : інтеграція до світового наукового та історико-культурного 
простору» : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 
жовт. 2016 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та 
ін.]. – Харків, 2017. – Ч. 2. – С. 3–11. 
418. Мироненко В. Операція «Френтік» у фондовій збірці 
Полтавського музею авіації і космонавтики / Валерія Мироненко, Ольга 
Рямова // Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, 
музеєзнавство, охорона пам’яток : зб. наук. ст. – Полтава : Дивосвіт, 
2017. – Вип. 12. – С. 475–504. 
419. Пась Н. Особистий фонд Олександри Кондратович у Камінь-
Каширському краєзнавчому музеї / Наталія Пась // Минуле і сучасне 
Волині й Полісся. Етнографічне музейництво в Україні і на Волині : наук. 
зб. – Луцьк, 2017. – Вип. 61 : Матеріали П’ятої Волин. наук.-етногр. 
конф., 27–28 квіт. 2017 р., м.Луцьк. – С. 110–116. 
420. Підгайна Т. М. Архівний фонд ДП «Інформагропром» як 
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Міжнар. наук. конф. ІКС-2017, 18–20 трав. 2017 р., Україна, Славське / 
Нац. ун-т «Львівська політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. 
діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – С. 308–309. – 
Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38430. – Назва з 
екрана. 
473. Тюрменко І. Програма Юнеско «Пам’ять світу» та боротьба з 
незаконним переміщенням документальної спадщини / Ірина Тюрменко // 
Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : зб. 
наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 190–194. 
474. Халецька Л. Досвід Франції зі створення інтегрованих 
електронних інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті / Леся 
Халецька // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, 
використання : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2017. – 
С. 195–198. 
475. Халецька Л. П. Консолідація електронних інформаційних 
ресурсів установ національної культурно-історичної спадщини: досвід 
Франції / Л. П. Халецька // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 66–73. 
476. Юрченко О. Збереження світової культурної спадщини 
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Я. С. Калакура (керівник авт. кол.), І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов [та 
ін.]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Либідь, 2017. – С. 128–136. 
487. Салата Г. В. Асиметрія інформаційного потенціалу документів 
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за ред. Вадима Ададурова ; [Укр. катол. ун-т]. – Львів : Вид-во Укр. катол. 
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фондів Архіву Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, 
Словацького національного архіву, Військово-історичного архіву в 
Братиславі, Архіву органів безпеки у Празі. 
494. Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI – do początku 
XVIII wieku : Katalog / opracowała N. Biłous ; redakcja naukowa 
U. Augustyniak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 
134 s. – (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony і 
Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku ; t. 2). – У виданні 
опубліковано бл. 200 тестаментів, виявлених в архівах України, Польщі та 
Білорусі. 

*** 

495. Матяш І. Архівна україніка: доба Української революції 1917–
1921 рр. / Ірина Матяш // Революція, державність, нація: Україна на шляху 
самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. 
(м. Київ, 1–2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України [та ін.]. – 
Київ ; Чернігів : Сіверян. центр післядиплом. освіти, 2017. – С. 121–137. –  
У статті розглядається питання створення довідника «Документи про 
події і учасників Української революції 1917–1921 рр. в зарубіжних 
архівах», подано огляд зібрань зарубіжної архівної україніки. 
496. Паньків М. Пам’ятки культури і мистецтва Гуцульщини в 
зарубіжних країнах (музеї, архіви, приватні колекції). Постановка 
проблеми / Михайло Паньків // Український феномен Гуцульщини: 
національний та європейський контексти : матеріали ХХІ Міжнар. наук. 
конф. в рамках ХХІV Міжнар. гуцул. фестивалю (м. Коломия, 11 серп. 
2017 р.). – Коломия : Вік, 2017. – С. 249–254. – Огляд зібрань в Австралії, 
Канаді, Великобританії, Франції, США. 
497. Ченцова В. Г. Синодальное решение 1686 г. о Киевской 
митрополии / В. Г. Ченцова // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 
2017. – № 2. – С. 89–110. – Опубліковано копії синодальних постанов та їх 
російські переклади про підпорядкування Київської митрополії 
російському патріарху 1686 р. Копії синодальних постанов зберігаються в 
зібранні Історичного та палеографічного архіву Національного банку 
Греції, їх переклади у Російському державному архіві давніх актів 
(РДАДА) та Російській державній бібліотеці. 
498. Halczak B. Обмін населенням між Польщею і Українською 
Радянською Соціалістичною Республікою у 1944–1946 роках у світлі 
чехословацьких військових джерел / Bohdan Halczak // Історико-політичні 
проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. – 2017. – Т. 35/36. – С. 173–181. – 
У статті проаналізовано документи з фондів архівів Чехії та Словаччини. 

 
Австралія 
Див. № 496. 
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Австрія 
499. Tryjarski E. Zapisy sądu duchownego ormian miasta Lwowa za lata 
1564–1608 w języku ormiańsko-kipczackim / Edward Tryjarski ; Polska 
Akademia Umijętności, Fundacja kultury i dziedzictwa ormian polskich. – 
Kraków, 2017. – 1149, [3] s. – (Rozprawy wydziału historyczno-filozoficznego 
PAU ; t. 117). – Опубліковано рукопис записів духовного суду вірмен 
міста Львова за 1564–1608 рр., що зберігається у Віденській Конгрегації 
мехітаристів. 

*** 

500. Купчинська Л. Віденська академія образотворчих мистецтв і 
українські художники кінця XVIII – початку ХХ століть (з австрійської 
архівної спадщини) / Лариса Купчинська // Українська академія 
мистецтва : дослід. та наук.-метод. пр. – 2017. – Вип. 26. – С. 5–15. – У 
статті проаналізовано архів Віденської академії образотворчих мистецтв, 
розкрито характер інформації про українських студентів академії, яку 
містить архів. 
501. Рушала К. Галич на фотографіях з колекції Національної 
австрійської бібліотеки у Відні / Каміль Рушала // Галич : зб. наук. пр. – 
Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 2. – С. 213–218. 
Див. також № 492. 
 

Білорусь 
502. Жук Т. Отражение традиций белорусско-украинских 
литературных связей в рукописном и книжном наследии поэта Владимира 
Дубовки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ 
НАН Беларуси) / Татьяна Жук // Бібл. вісн. – 2017. – № 4. – С. 35–41. 
503. Лис М. Белорусско-украинские литературные и научные 
контакты писателя-академика П. Ф. Глебки (по материалам фонда отдела 
редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) / Марина Лис // Бібл. 
вісн. – 2017. – № 4. – С. 30–34. 
Див. також № 190, 451, 463, 494. 
 

Болгарія 
504. Бачинська О. Козацтво в документах товариств української 
діаспори в Болгарії (1921–1939) / Олена Бачинська, Уляна Громович // 
Чорноморська минувщина : зап. Від. історії козацтва на півдні України. – 
2017. – Вип. 12. – С. 161–194. – Опубліковано документи товариств 
української діаспори в Болгарії, оприлюднені у збірнику «Проф. Михайло 
Иванович Парашчук : украински скулптор и виден обществен деец (1878–
1963)» (2016). Документи зберігаються у ЦДА Болгарії та Науковому 
архіві БАН. 
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Ватикан 
505. Великочий В. С. «Ватиканський» архів ЗУНР / В. С. Великочий // 
Карпатський край : наук. студії з історії, культури, туризму. – 2016. – 
№ 1 (8). – С. 30–36. 
506. Rosowski W. Nieznane wspomnienia kapłanów diecezji kamienieckiej 
i żytomierskiej represjonowanych w ZSRR, zachowane w zasobach archiwów 
watykańskich / Witalij Rosowski // Kościół katolicki w Europie Środkowo-
Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990). – Rzeszów ; Lwów, 
2017. – T. 2. – S. 37–48. 

 
Великобританія 
507. Тимошик М. Досі невідомий архів Українського пресового бюро в 
Лондоні (1931–1939) / Микола Тимошик // Українознавство. – 2017. – 
№ 4. – С. 215–230. – Архів виявлено в Польському інституті і музеї ім. 
Сікорського у Лондоні. 
Див. також № 492, 496. 
 

Греція 
508. Шумило С. До історії ігуменства прп. Паїсія Величковського в 
монастирі Симонопетра на Афоні за невідомими раніше архівними 
документами XVIII ст. / Сергій Шумило // Сіверян. літопис. – 2017. – 
№ 1/2. – С. 79–93. – У статті вперше наводяться документи з архівів 
України та Афону, що підтверджують факти настоятельства прп. Паїсія в 
Афонському монастирі Симонопетра. 
Див. також № 497. 

 
Ізраїль 
509. Смирнов А. Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії 
Голокосту на Острожчині / Андрій Смирнов // Острозький науковий 
збірник : ювіл. вид. до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) 
серпня / Держ. історико-культурний заповідник м. Острога. – Острог, 
2016. – С. 279–286. – Спогади виявлено в архіві меморіального комплексу 
«Яд Вашем» у Ізраїлі. 

 
Іспанія 
Див. № 492. 
 

Італія 
510. Листи італійських кореспондентів як історичні джерела про події 
1695 р. в Україні і Московії / підгот. до друку, комент. та пер. з італійської 
С. Дель Ґаудіо, О. Циганок, К. Волощук // Сіверян. літопис. – 2017. – 
№ 1/2. – С. 136–139. – Опубліковано два листи з Держархіву Венеції та 
Ватиканського архіву. Листи публікуються за виданням: Шмурло Е. Ф. 
Сборник документов, относящихся к истории царствования императора 
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Петра Великого. Т. I : 1693–1700. – Юрьев : Типография Маттисена, 
1903. – 728 с. 
511. Феденко О. Архів генерального консульства Королівства Обох 
Сицилій в Одесі / Олена Феденко // Спеціальні історичні дисципліни: 
питання теорії та методики : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Число 28 : 
Дипломатичні архіви: поняття, інституційна історія, інформаційний 
потенціал. – C. 134–141. – Подано характеристику документів канцелярії 
консульства Королівства Обох Сицилій в Одесі, що зберігаються в 
Державному архіві м. Неаполь (Італія). 
512. Феденко О. О. Інформаційний потенціал консульських 
документів державних архівів Турина та Неаполя для дослідження історії 
та діяльності італійської громади Одеси / О. О. Феденко // Проблеми 
історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 27. – 
С. 281–291. 
513. Litwin H. Zapomniany rejestr konwertytów z ziem ruskich 
Rzeczypospolitej z lat 40-tych XVII w. / Henryk Litwin // Соціум : альманах 
соціальної історії. – 2017. – Вип. 13/14. – С. 343–354. – Подано опис та 
публікацію документа, який зберігається в Archivio Storico de Propaganda 
Fide, Scritture Originali Riferite nelle Congregazioni Generali (SOCG). 

 
Канада 
514. Тарасенко І. Ю. З листування митрополита Іларіона (Огієнка) та 
Є. Онацького / І. Ю. Тарасенко // Сіверщина в історії України. – 2017. – 
Вип. 10. – С. 410–412. – Роглянуто листування, що зберігається в архіві 
УПЦ (Вінніпег, Канада). 
Див. також № 496. 
 

Німеччина 
515. Круглов О. «Ми повинні були виконувати брудну роботу...»: 
Знищення євреїв Києва восени 1941 р. у світлі німецьких документів / 
Олександр Круглов // Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього : 
матеріали міжнар. наук. конф., 24–25 жовт. 2011 р., м. Київ / Укр. центр 
вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам’яті жертв 
Бабиного Яру. – Вид. 2-ге, допов. – Київ, 2017. – С. 117–156. 
516. Машкевич С. Німецька окупація Києва в 1918 році (за даними 
німецьких джерел) / Стефан Машкевич // Другі києвознавчі читання: 
історія та етнокультура. До 100 річчя Української революці 1917–
1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 берез. 
2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Фоліант, 
2017. – С. 107–111. 
517. Пастушенко Т. Військовий полон на території райхскомісаріату 
Україна за матеріалами звітів командувача Вермахту в Україні 1941–
1942 рр. / Тетяна Пастушенко // Сторінки воєнної історії України : зб. 
наук. ст. – 2017. – Вип. 19. – С. 172–184. – Звіти зберігаються у Воєнному 
архіві Федерального архіву Німеччини. 
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518. Титаренко Д. Окупований Маріуполь влітку 1942 р.: за 
матерілами звіту польової комендатури № 538 / Дмитро Титаренко // 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 
Львів, 2017. – Вип. 29 : Primum agere : ювіл. зб. на пошану Миколи 
Литвина. – С. 195–211. – Проаналізовано виявлене у Воєнному архіві 
Федерального архіву Німеччини (Bundesarchiv – Militärchiv) 
документальне джерело з історії Донбасу періоду нацистської окупації. 

 
Норвегія 
519. Цвєтков О. Архівні матеріали про радянських 
військовополонених та пам’ятні знаки в Норвегії / Олександр Цвєтков // 
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. 
пр. – 2017. – Вип. 26. – С. 448–454. 

 
Польща 
520. Книга шлюбів латинської катедри Львова 1554–1591 рр. / НАН 
України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 
Львів. від-ня, ЦДІА України, м. Львів ; упоряд. Б. Петришак. – Львів, 
2017. – 308 с. – (Львівські історичні праці. Джерела ; вип. 8). – 
Опубліковано метричну книгу, яка зберігається у відділі рукописів 
Національної бібліотеки імені Оссолінських у Вроцлаві (Польща). 
521. Проект «Україна». Повстання Війська Запорозького 1630 року : 
документи і матеріали / упоряд., передм., прим. Т. Ковальця. – Харків : 
Фоліо, 2017. – 350 с. – Публікація документів з українських та польских 
архівів. 
522. Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. II 
Muzealne Spotkania z Kresami / Muzeum Niepodległości w Warszawie. – 
Warszawa, 2017. – 632 s. – Z treści: Kibort P. Laszki, Lubieszów, Łabuń, 
Malejowce... Rezydencje i dwory w rysunkach architektonicznych ze zbiorów 
Mniszchów z Wiśniowca / Piotr Kibort. – S. 33–49. – Про архітектурні 
малюнки садиб Правобережної України, що зберігаються у зібранні 
Мнішків Національного музею у Варшаві; Bułdys B. Rezydencje kresowe 
książąt Sanguszków w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie / Barbara 
Bułdys. – S. 75–98. – Огляд документів з архіву князів Сангушків, що 
зберігаються в Окружному музеї в Тарнові; Rybicki A. Na Kresach, w 
okopach legionów polskich rodził się polski reportaż wojenny / Andrzej 
Rybicki. – S. 121–139. – Про колекцію фотографій ІІ бригади польських 
легіонів, яка діяла на Буковині, Галичині та Волині у 1914–1916 рр. 
(зберігається в Музеї історії фотографії в Кракові (Muzeum Historii 
Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie)); Florczak M. Henryka 
Poddębskiego Fotograficzne wyprawy na Kresy / Małgorzata Florczak. – 
S. 141–154. –  Про колекцію фотографій східних кресів Речі Посполитої 
Генрика Поддембського, яка зберігається в Інституті мистецтва 
Польської академії наук (Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych 
Instytutu Sztuki PAN); Górecka B. Świat, który przeminął – życie na Wołyniu 
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lat 30. XX wieku w dokumentacji fotograficznej Adama Juliana 
Łukaszewskiego / Beata Górecka. – S. 155–160. – Колекція зберігається у 
Відділі графічних та картографічних зібрань Ягеллонської бібліотеки 
(Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej); 
Klupp K. Kresy Józefa Ignacego Kraszewskiego; zbiory kresowe Pracowni-
Muzeum J. I. Kraszewskiego w Poznaniu / Krzysztof Klupp. – S. 197–224; 
Wiórkiewicz H. Pamiątki lwowskiej rodziny Drexlerów w zbiorach Muzeum 
Niepodległości w Warszawie / Helena Wiórkiewicz. – S. 243–299; Milewska-
Młynik A. Z archiwum Mieczysława Zadróżnego, bibliotekarza Liceum 
Krzemienieckiego / Anna Milewska-Młynik. – S. 301–315. – Архів 
зберігається в Музеї незалежності у Варшаві (Muzeum Niepodległości w 
Warszawie); Bartuszek J. Wizerunek Hucułów i huculszczyzny w archiwaliach 
i fotografiach z XIX i XX wieku w zbiorach Działu Dokumentacji 
Archiwalnej, Fotograficznej i Filmowej Państwowego Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie / Joanna Bartuszek. – S. 329–343; Graff G. 
Rusini Karpaccy na archiwalnej fotografii w zbiorach Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie / Grzegorz Graff. – 
S. 345–357; Koniarek Ł. Ossolińskie pamiątki polsko-ukraińskich walk o 
Lwów. Wystawa «Boje Lwowskie 1918–1919» (ZNiO, luty–marzec 2009) / 
Łukasz Koniarek. – S. 383–396. 
523. Smoliński A. Przemysł ciężki, rolnictwo i komunikacja sowieckiej 
Ukrainy w latach trzydziestych XX w. w świetle akt Oddziału II Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego oraz dokumentów polskiej służby 
dyplomatycznej w ZSRS : Przyczynek do oceny potencjału militarnego 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oraz ZSR / Aleksander 
Smoliński. – Oświęcim : Napoleon V, 2016. – 181 s. 

*** 

524. Атаманенко В. Описи замків Волинського Полісся другої 
половини XVI – першої половини XVII ст. / Віктор Атаманенко // 
Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2017. – Вип. 1 : матеріали міжнар. 
наук.-теорет. конф., присвяч. 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю 
від дня народж. І. Д. Лозов’юка. – С. 53–59. – Проаналізовано документи, 
що зберігаються у Національному архіві в Кракові, опубліковано опис 
замку з Бібліотеки Закладу народового ім. Оссолінських у Вроцлаві. 
525. Білас Н. Інституалізація археології у Львівському університеті у 
першій половині ХХ ст. (за матеріалами зарубіжних архівних фондів) / 
Наталія Білас // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і 
Волині. – 2017. – Вип. 21. – С. 416–424. – Проаналізовано документи 
щодо розвитку львівської академічної археології у 20–40-х рр. ХХ ст., які 
зберігаються в архівах Краківського археологічного музею та 
Вроцлавського університету. 
526. Близняк М. Інвентар міста Острога 1728 року / Микола Близняк // 
Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Історичні науки» : зб. 
наук. пр. – Острог, 2017. – Вип. 26. – С. 5–23. – Опубліковано інвентар, 
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який зберігається в Національному архіві у Кракові (ф. «Архів 
Сангушків»). 
527. Вихованець Т. Документальна збірка «Папери Пісочинських» 
Дзиківського архіву Тарновських як історичне джерело (матеріали до 
історії руського відділу Коронної канцелярії, землеволодіння на Волині та 
інших українських землях у XIV–XVII ст.) / Тарас Вихованець // 
Острозький краєзнавчий збірник. – 2017. – Вип. 9. – С. 31–71. – У статті 
досліджується фрагмент родового архіву Пісочинських, який зберігається 
в Національному архіві у Кракові в складі ф. 639 «Дзиківський архів 
Тарновських». 
528. Капустинська І. Інвентарний опис Заславської волості 1631 р. як 
історичне джерело / Ірина Капустинська // Минуле і сучасне Волині та 
Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії : 
наук. зб. – Луцьк, 2017. – Вип. 63 : Матеріали Міжнар. історико-краєзн. 
конф., 24–25 жовт. 2017 р., м. Любомль. – С. 170–173. – Опубліковано 
інвентарний опис, який зберігається в Національному архіві у Кракові 
(ф. «Архів Сангушків»). 
529. Климчук А. Матеріали про Олику в архівах Польщі / Андрій 
Климчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ківерцівщина та Олика в 
історії України та Волині : наук. зб. – Луцьк, 2017. – Вип. 62 : Матеріали 
краєзн. читань, 22 верес. 2017 р., м. Ківерці – смт. Олика. – С. 377–380. 
530. Ковалець Т. Маловідомі щоденники облоги Замостя 1648 р.: 
публікація джерел / Тарас Ковалець // Нові дослідження пам’яток 
козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 256–
263. – Опубліковано рукописні джерела, виявлені в Бібліотеці ПАН та 
Бібліотеці Чарторийських. 
531. Ковалець Т. «Реляція з обозу в Крилові»: джерело до історії 
козацького повстання 1638 року / Тарас Ковалець, Альберт Боровяк // 
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Київ, 
2017. – Вип. 26. – С. 421–429. – Опубліковано документ, виявлений у 
фондах ГАДА у Варшаві. 
532. Мицик Ю. З нових документів до історії Сіверщини (друга 
половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) (частина 5) / о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко // 
Сіверян. літопис. – 2017. – № 1/2. – С. 140–175. – Публікація 59 
документів з архівів Польщі (Відділ рукописів Бібліотеки ПАН, 
Національний архів у Кракові) та Інституту рукопису НБУВ. 
533. Мицик Ю. З нових документів до історії Сіверщини (друга 
половина ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 6) / о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко // 
Сіверян. літопис. – 2017. – № 3. – С. 43–86. – Публікація документів з 
українських та польських архівів. 
534. Мицик Ю. о. Збірник 3037 фонду «Архів Замойських» АГАД як 
джерело до історії відносин України, Криму і Османської імперії ХVІ–
ХVІІ ст. / о. Юрій Мицик // Проблеми історії країн Центральної та Східної 
Європи. – 2017. – Вип. 6. – С. 117–123. 
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535. Мицик Ю. Матеріали до історії кримського дипломатарію кінця 
XVI – середини XVIII ст. / о. Юрій Мицик // Наш Крим = Our Crimea = 
Bizim Qirimimiz. – 2017. – Вип. 3. – С. 79–105. 
536. Мицик Ю. А. 1673–1674: тяжкі роки Поділля в світлі польських 
рукописних газет і листів / Ю. А. Мицик // Гілея : наук. вісн. – 2017. – 
Спец. вип. – С. 79–83. – Огляд документів з історії Поділля, які 
зберігаються у Відділі рукописів Бібліотеки ПАН, Національному архіві в 
Кракові, Бібліотеці Чарторийських. 
537. Стецик Ю. Протоколи візитацій Перемишльських унійних 
єпископів як джерело до вивчення історії церков с. Трускавець (друга 
половина XVIII – перша половина XIX ст.) / Юрій Стецик // Східноєвроп. 
іст. вісн. – 2017. – Спец. вип. [1]. – С. 52–60. – Опубліковано документ з 
фондів Держархіву в Перемишлі. 
538. Тимошенко Л. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху 
(XVI – початок XIХ ст.): загальна характеристика та інформативний 
потенціал пам’ятки / Леонід Тимошенко // Дрогобицький краєзнавчий 
збірник. – 2017. – Спец. вип. 3. – С. 21–30. – Книга протоколів 
зберігається у відділі рукописів Ягеллонської бібліотеки в Кракові. 
539. Чесельскій Т. Консульство Польщі в Одесі 1918–1920 рр. та його 
архів / Томаш Чесельскій // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і 
знахідки : міжвід. зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 26. – С. 415–424. – Архів 
консульства був втрачений, частина документів, пов’язаних з його 
діяльністю зберігається в Архіві нових актів, архіві Польської академії 
наук, Держархіві Одеської області. 
540. Чесельській Т. Консульство Польщі в Одесі в 1918–1920 рр. та 
його архів / Т. Чесельській // Зовнішні справи : наук. журн. – 2017. – 
№ 12. – С. 18–21. 
541. Чухліб Т. Листи фастівського полковника Семена Палія до 
королів Речі Посполитої з польських архівосховищ / Тарас Чухліб // 
Київщина: історія та сучасність : матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя 
утворення Київ. обл. та 95-річчя утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 
2017 р., м. Київ / Держ. архів Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 71–73. – 
(Архівний простір. Праці Державного архіву Київської області ; вип. 1). 
542. Щупак І. Знищення і рятування євреїв Борислава: аналіз одного 
документа з архіву Єврейського Історичного Інституту / Ігор Щупак // 
Проблеми історії Голокосту: український вимір. – 2017. – Вип. 9. – 
С. 155–173. 
543. Bieńkowska I. Inwentarz muzykaliów sanguszkowskich z II połowy 
XVIII wieku / Irena Bieńkowska // Muzyka. – 2017. – Nr 1. – S. 48–89. – 
Опис музичних документів з архіву князів Сангушків (Національний архів 
в Кракові). 
544. Jaszczyńska M. Archiwalia do dziejów mniejszości narodowych z 
terenu Warszawy i dystryktu warszawskiego z okresu drugiej wojny światowej 
w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie / Marta Jaszczyńska // 
Kronika Warszawy. – 2017. – [Nr] 1. – S. 100–111. 
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545. Kargol T. Pamiętniki i listy autorów polskich z Ziem Zabranych w 
zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie 1795–1918 / Tomasz Kargol // 
Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: rola i 
miejsce w badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego ; Warszawa : DiG, 2017. – S. 31–44. 
546. Konarska-Zimnicka S. Ze zbiorow Archiwum Diecezjalnego w 
Kielcach. Rubrycele i schematyzmy diecezji tyraspolskiej (1858−1913) / 
Sylwia Konarska-Zimnicka // Archeion. – 2017. – T. 118. – S. 341–364. – 
Огляд документів Тираспольської дієцезії Римо-католицької церкви, що 
зберігаються в Дієцезіальному архіві в Кельце (територія дієцезії 
включала, зокрема, Катеринославську, Таврійську, Херсонську губернії). 
547. Kotowicz P. N. Muzeum towarzystwa «Łemkiwszczyna» w Sanoku – 
przyczynek do historii polskiej i ukraińskiej archeologii w okresie 
międzywojennym / Piotr N. Kotowicz // Матеріали і дослідження з 
археології Прикарпаття і Волині. – 2017. – Вип. 21. – С. 296–323. – Про 
документи Музею товариства «Лемківщина» в Сяноку, як джерело до 
історії польської та української археології в міжвоєнний період 
(документи зберігаються в архіві Історичного музею в Сяноку (Archiwum 
Muzeum Historycznego w Sanoku)). 
548. Ślusarek K. Antoniego Mikoszewskiego «Wspomnienia łowieckie» 
jako źródło do dziejów ziemiaństwa polskiego na Wołyniu i Polesiu / Krzysztof 
Ślusarek // Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych: 
rola i miejsce w badaniach historycznych. – Kielce : Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego ; Warszawa : DiG, 2017. – S. 191–205. – В статті 
досліджуються спогади А. Мікошевського як джерело до історії польської 
шляхти на Волині та Поділлі (Державний архів в Люблині, колекція 
«Archiwum Brezów z Siekierzyniec»). 
Див. також № 62, 69, 190–193, 196, 215, 494. 
 

Росія 
549. Гетманство Богдана Хмельницкого, 1654–1657 гг. : сб. 
документов / Федерал. архив. агентство, Российский гос. архив древних 
актов ; [отв. ред. и сост. Е. Е. Рычаловский]. – М. : Древлехранилище, 
2017. – 458, [1] с. – (Переписка гетманов левобережной Украины с 
Москвой и Санкт-Петербургом, 1654–1764 гг. ; т. 1). 
550. Присяга Стародубського полку 1718 року / Наук.-дослід. центр 
історії та культури Лівобереж. України, Чернігів. обл. іст. музей ім. 
В. В. Тарновського ; [упоряд. та вступ Ігор Ситий, Сергій Горобець ; 
передм. Тарас Чухліб, Артем Лаєвський]. – Чернігів : Лозовий В. М. 
[вид.], 2017. – 297, [3] с. – (Серія «Джерела до вивчення козацтва» ; т. 1, 
ч. 2). – Опубліковано присягу Стародубського полку з фондів РДАДА. 
551. Реєстри Полтавського полку 1654 / НАН України, Ін-т історії 
України, Київ. археогр. група ; упоряд.: О. Алфьоров, О. Монькін. – Київ, 
2017. – 265 с. – Опубліковано реєстри Полтавського полку, що 
зберігаються в РДАДА (ф. 229 Малоросійський приказ). 
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552. Белянкин Ю. С. Памятники западнорусской книжности: находки 
и открытия / Ю. С. Белянкин // Румянцевские чтения – 2017: 500-летие 
издания первой славянской Библии Франциска Скорины: становление и 
развитие культуры книгопечатания : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (18–19 апр. 2017) : [в 3 ч.]. – М. : Пашков дом, 2017. – Ч. 1. – С. 69–
73. – Про українські рукописи, виявлені в 2015–2016 рр. у двох приватних 
московських зібраннях. 
553. Блакитний М. Документальні матеріали до історії Чернігівської 
чоловічої гімназії початку ХХ ст. / Максим Блакитний // Сіверян. 
літопис. – 2017. – № 3. – С. 87–95. – Опубліковано списки випускників 
Чернігівської чоловічої гімназії, виявлені у Центральному історичному 
архіві Москви (ф. 459 «Канцелярия попечителя Московского ученого 
округа»). 
554. Блакитний М. Документи до історії видання єпархіального 
часопису «Вера и жизнь» / Максим Блакитний // Сіверян. літопис. – 
2017. – № 4. – С. 34–39. – Документи виявлені в РДІА (ф. 776 «Главное 
управление по делам печати Министерства Внутренних дел»). 
555. Блакитний М. Документи про перебування в 1941–1944 роках 
музейних предметів Чернігівського історичного музею в евакуації в 
Оренбурзі / М. Блакитний // Скарбниця української культури : зб. наук. 
пр. – 2017. – Вип. 18. – С. 41–66. – Опубліковано документи з фондів 
Держархіву Оренбурзької обл. (ф. Р-2554 «Оренбургский областной 
историко-краеведческий музей»). 
556. Бурега В. Невідома розвідка професора Київської духовної 
академії П. П. Кудрявцева про поховання у соборі Києво-Братського 
монастиря / Володимир Берега // Київська Академія. – 2017. – Вип. 14. – 
С. 180–194. – Рукопис зберігається в архіві Московської духовної 
академії. 
557. Глушенок Н. М. З неопублікованого листування 
В. І. Вернадського з М. І. Усановичем / Н. М. Глушенок // Бібліотека. 
Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : 
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України [та 
ін.]. – Київ, 2017. – С. 466–469. – Листування виявлене в Архіві РАН. 
558. Гусарчук Т. Рукописні матеріали [Артемія Веделя] в російських 
колекціях // Гусарчук Т. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох : 
монографія / Тетяна Гусарчук. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко М. М., 2017. – 
С. 240–242. – Про рукописи А. Веделя у фондах ЦДІА Санкт-Петербурга, 
Російського національного музею музики. 
559. Кудінов Д. В. Свідоцтва пропаганди українських партій cеред 
селян Курщини в 1905 році (за документами Державного архіву Курської 
області) / Д. В. Кудінов // Сумська старовина. – 2017. – № 50. – С. 46–56. 
560. Макміллан О. Особисті матеріали А. В. Флоровського в архіві 
РАН як джерело вивчення «болгарського» періоду життя 
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М. Г. Попруженка / Олександра Макміллан // Славістична збірка. – 2016. – 
Вип. 2. – С. 120–129. 
561. Мирончук А. С. Інформативні можливості Архіву Російської 
академії наук для реконструкції біографії і творчого доробку історика-
славіста А. В. Флоровського / А. С. Мирончук // Слов’янознавство і нові 
парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. 
наук. конф. (Київ, 24 трав. 2017 р.) / НАН України [та ін.]. – Київ, 2017. – 
С. 304–309. 
562. Мицик Ю. «Мазепіана» «Малоросійських діл» РДАДА за 
найсучаснішим описом / о. Юрій Мицик // Сіверян. літопис. – 2017. – 
№ 5. – С. 166–170. 
563. Онищук Я. І. Нові матеріали до вивчення бойових дій на території 
«Бродівського котла» у липні 1944 р. (за результатами архівних та 
польових досліджень) / Я. І. Онищук // Військово-науковий вісник. – 
2017. – Вип. 27. – С. 104–118. – У дослідженні вводяться в науковий обіг 
нові документи з фондів Центрального архіву Міністерства оборони 
Російської Федерації в м. Подольськ. 
564. Перерва В. Адміністрація церковнопарафіяльних шкіл 
Волинської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. у світлі документів Російського 
державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі / Володимир 
Перерва // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та 
Любомльщина в українській та європейській історії : наук. зб. – Луцьк, 
2017. – Вип. 63 : Матеріали Міжнар. історико-краєзн. конф., 24–25 жовт. 
2017 р., м. Любомль. – С. 339–344. 
565. Пшеничний Є. Листи Ярослава Стешенка до Боріса Чістякова / 
Євген Пшеничний // Альманах бібліофілів. – 2017. – Кн. 2. – С. 275–321. – 
Опубліковано листи, які зберігаються в рукописному відділі РНБ (ф. 840). 
566. Ричков П. Картографічні джерела до історії містобудування 
Східного Поділля (XVIII–XIX ст.) / Петро Ричков // Міста і містечка 
Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. 
конф., 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей, Асоц. музеїв 
Вінничини. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 48–85. – Огляд 
картографічних джерел у фондах Російського державного військово-
історичного архіву (РДВІА) та РДІА. 
567. Сапожников И. Первая картография Хаджибея–Одессы: работы 
И. И. Исленьева 1766 года [Электронный ресурс] / Игорь Сапожников // 
Scriptorium nostrum : електрон. іст. журн. – 2017. – № 2. – C. 161–177. – 
Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/scno_2017_2_15.pdf. – В статті 
опубліковані найбільш ранні картографічні зображення Хаджибея – 
Одеси, виявлені в РДВІА. 
568. «…Судьи того безумного времени… руководились 
исключительно классовой ненавистью…» : воспоминания изгнанной из 
родовой усадьбы на Украине О. Н. Энгельгардт о поездке в Петроград в 
1922 г. / вступ. ст., подгот. текста к публ. и коммент. Е. В. Бронниковой // 
Отечеств. архивы. – 2017. – № 4. – С. 82–107. – Опубліковано мемуари 
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О. Н. Енгельгардт, що зберігаються в Російському державному архіві 
літератури та мистецтва (РДАЛМ, фонд П. В. Анненкова (ф. 7)). 
569. Таїрова-Яковлева Т. Г. Книги з бібліотеки Самійла Величка, 
канцеляриста Війська Запорозького / Т. Г. Таїрова-Яковлева // Укр. іст. 
журн. – 2017. – № 5. – С. 103–111. – Про бібліотеку С. Величка, виявлену 
в РДАДА. 
570. Ткачук М. Л. Материалы к биографии профессора Киевской 
духовной академии П. П. Кудрявцева в Архиве Московской духовной 
академии: их предыстория и источниковедческий потенциал / 
М. Л. Ткачук, В. В. Бурега // Труди Київської Духовної Академії. – 2017. – 
№ 27. – С. 154–175. 
571. Хома І. Я. Рукописні спогади Осипа Назарука в Російському 
військово-історичному архіві / І. Я. Хома // Історико-культурна спадщина 
в демократичному суспільстві: сприяння діалогу, примиренню та 
відповідальності : тези ІI-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 
2015 р., Львів / Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.]. – Львів, 2015. – 
С. 90–95. 
572. Федьков О. Пізнавальні можливості корпусу партійних джерел з 
історії Української соціал-демократичної спілки / Олександр Федьков // 
Переяславський літопис. – 2017. – № 12. – С. 102–112. – Про джерела у 
фондах партійних установ РСДРП в Російському державному архіві 
соціально-політичної історії (РДАСПІ) та ДАРФ. 
Див. також № 190, 192, 196, 198, 225, 228, 231, 497. 
 

Словаччина 
573. Куцов К. Фахові організації карпатоукраїнських студентів у 
міжвоєнній Братиславі / Костянтин Куцов // Тисячоліття – Millennia : 
наук. щорічник. – 2017. – Вип. 4. – С. 77–88. – Про організації 
карпатоукраїнських студентів за документами Словацького національного 
архіву в Братиславі. 
Див. також № 493, 498. 
 

США 
574. В’ячеслав Липинський та його доба / Союз гетьманців-
державників, Центр соціогуманітар. дослідж. ім. В. Липинського, 
Східноєвроп. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського (Філадельфія), Укр. нац. 
музей у Чикаго ; відп. ред.: Ю. Терещенко; упоряд.: Т. Осташко, 
Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2017. – Кн. 5. – 836 с. – Опубліковано 
листи В. Липинського до українських громадсько-політичних діячів та 
установ, які зберігаються в колекціях Східноєвропейського дослідного 
інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії та Українського 
національного музею у Чикаго, а також ЛННБ України ім. В. Стефаника 
та інших архівних збірках. 

*** 
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575. Біловус Л. І. Українські періодичні видання США щодо 
діяльності окремих музейних установ діаспори у напрямі збереження 
національної ідентичності / Л. І. Біловус // Гілея : наук. вісн. – 2017. – 
Вип. 127. – С. 102–106. 
576. Білоусова Л. Українці на Гаваях: історія трудової міграції 
наприкінці XIX – на початку XX століть (на матеріалах архівів і бібліотек 
США, України, Росії) / Лілія Білоусова // Спеціальні історичні 
дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – 
Число 28 : Дипломатичні архіви: поняття, інституційна історія, 
інформаційний потенціал. – C. 90–114. – Джерельною базою дослідження 
є архівні документи, що зберігаються в Гавайському державному архіві, 
Бібліотеці Гамільтон Університету Маноа у м. Гонолулу. 
577. Бурім Д. Дружина Історика. Листи Миколи Миколайовича 
Аркаса-Молодшого до Наталії Михайлівни Дорошенко / Дмитро Бурім // 
Ucraina Magna : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Vol. ІІ : Українська жінка у 
іншонаціональному cередовищі: побутовий та громадянський вияви. – 
С. 358–391. – Публікація листів, що зберігаються в Архіві-Музеї ім. 
Д. Антоновича УВАН у США, ф. Н. М. Дорошенко. 
578. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–
1949 роки) / упоряд., прим. та коментарі Н. Миронець, пер. текстів із 
французької З. Борисюк // Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 106–114;  № 6. – 
С. 104–110; № 7. – С. 101–114; № 8. – С. 101–112; № 9. – С. 94–105; 
№ 10. – С. 83–91; № 11. – С. 95–101; № 12. – С. 50–60. – У статті 
публікується листування Володимира Винниченка із дружиною Розалією 
за 1921–1949 роки, що зберігається в Архіві імені Д. Антоновича УВАН 
(США). 
579. Климчак М. Мистецтво і доба Ді-Пі (з архіву Українського 
національного музею в Чикаго) / Марія Климчак // Укр. культура. – 
2017. – № 2. – С. 46–55. 

580. Німилович О. З епістолярної спадщини Анатолія Кос-
Анатольського і Романа Савицького – молодшого / Олександра 
Німилович // Український феномен Гуцульщини: національний та 
європейський контексти : матеріали ХХІ Міжнар. наук. конф. в рамках 
ХХІV Міжнар. гуцульського фестивалю (м. Коломия, 11 серп. 2017 р.). – 
Коломия : Вік, 2017. – С. 126–132. – Огляд листів, що зберігаються у 
родинному архіві Романа Савицького – молодшого у Кренфорді (США). 

581. Старовойтенко І. Листування Софії Русової з Ганною 
Чикаленко-Келлер: інформаційний потенціал / Інна Старовойтенко // 
Ucraina Magna : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Vol. ІІ : Українська жінка у 
іншонаціональному cередовищі: побутовий та громадянський вияви. – 
С. 336–357. – Листування за 1923–1924 рр. зберігається в архіві УВАН у 
Нью-Йорку в особовому фонді Г. Чикаленко-Келлер. 
Див. також № 199, 496. 
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Туреччина 
582. Калакура Я. Кам’янець-Подільська воєнна кампанія султана 
Мехмеда IV та гетьмана Петра Дорошенка: історіографія та джерела / 
Ярослав Калакура, Фергад Ґардашкан Оглу Туранли // Проблеми історії 
країн Центральної та Східної Європи. – 2017. – Вип. 6. – С. 161–182. 
583. Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації 
з історії України другої половини XVI ст. / Ф. Туранли // Вісн. Київ. нац. 
ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2017. – Вип. 2. – С. 73–83. 
Див. також № 236. 
 

Франція 
584. Борисюк З. «…Схотілось, як колись стиснути Вашу руку» (Листи 
Наталени Королевої до Ілька Борщака) / Зоя Борисюк // Ucraina Magna : 
[зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Vol. ІІ : Українська жінка у 
іншонаціональному cередовищі: побутовий та громадянський вияви. – 
С. 392–407. – Листи виявлено в Архіві української еміграції, що 
зберігається в паризькій Бібліотеці Національного інституту східних мов і 
цивілізацій. 
585. Кучерук О. С. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри 
/ О. С. Кучерук // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 15–23. – 
Публікуються документи з Архіву префектури поліції (м. Ле-Пре-Сен-
Жерве, Франція) щодо вбивства Голови Директорії УНР С. Петлюри та 
його розслідування. 
Див. також № 492, 496. 
 

Чехія 
Див. № 493, 498. 
 

7. Персоналії архівістів 
 
586. Бездрабко В. Андрій Введенський: історія й історії життя : 
[монографія] / Валентина Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2017. – ІІ, 
336 с. 
587. Завальнюк О. М. Володимир Байдич: щирий українець, патріот, 
науковець і професіонал-управлінець (до 60-річчя від дня народження) / 
О. М. Завальнюк. – Хмельницький, 2017. – 52 с. – (Серія «Праці 
Державного архіву Хмельницької області» ; вип. 16). 
588. Людмила Покидченко: до 60-річчя від дня народження : 
біобібліогр. покажч. / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: 
Л. А. Покидченко, О. К. Линник. – Суми, 2017. – 44 с. : фото. – 
(Краєзнавці Сумщини). 
589. Петренко І. Історик Віра Жук (1928–2008): життя, віддане науці : 
монографія / Ірина Петренко. – Київ : МІЛЕНІУМ, 2017. – 512 с. 

*** 
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590. Бажан О. В. Український історик-архівіст Анатолій Кентій (до 
80-річчя від дня народження) / О. В. Бажан // Архіви України. – 2017. – 
№ 2. – С. 196–203. 
591. Власенко С. І. Історія України ХХ століття в архівних 
документах: наукова спадщина історика-архівіста А. В. Кентія / 
С. І. Власенко, О. Є. Лисенко // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 204–
215. 
592. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя трудової діяльності 
Я. С. Калакури : [фотодобірка] // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – 
С. 294–302. 
593. Довжук І. В. Архівіст Володимир Замлинський / І. В. Довжук // 
Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. Серія: Іст. науки. – 2017. – 
Вип. 4. – С. 13–26. 
594. Калакура Я. С. Авторитетний знавець і глибокий дослідник 
архівів [А. В. Кентій] / Я. С. Калакура // Архіви України. – 2017. – № 2. – 
С. 216–217. 
595. Колесник І. І. Діалог з істориком / І. І. Колесник // Архіви 
України. – 2017. – № 5/6. – С. 267–273. – Про Я. С. Калакуру. 
596. Литвин С. Х. У творчій праці знаходить натхнення (до 60-ліття 
професора Володимира Ляхоцького) / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 1. – С. 117–128. 
597. Мага І. М. Учитель / І. М. Мага // Архіви України. – 2017. – 
№ 5/6. – С. 274–276. – Про Я. С. Калакуру. 
598. Місінкевич Л. Л. Одержимий роботою / Л. Л. Місінкевич // 
Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. – 2017. – Вип. 10. – С. 4–
7. – Про директора Держархіву Хмельницької області В. Г. Байдича. 
599. Палієнко М. Знаменна віха – 80-літній ювілей заслуженого 
професора Шевченкового університету Ярослава Калакури / М. Палієнко, 
С. Павленко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 
2017. – Вип. 3. – С. 85. 
600. Палієнко М. Г. «Празький архів» у творчій лабораторії і спадщині 
Анатолія Кентія / М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2017. – № 2. – 
С. 218–222. 
601. Палієнко М. Г. Нове архівне мислення: внесок професора 
Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства / 
М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 277–290. 
602. Патриляк І. К. Дослідник важких питань вітчизняної історії 
[А. В. Кентій] / І. К. Патриляк // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 223–
227. 
603. Пиріг Р. Я. Професор Ярослав Калакура: історик, закоханий в 
архіви / Р. Я. Пиріг // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 291–293. 
604. Реєнт О. П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора 
О. А. Удода / О. П. Реєнт // Укр. іст. журн. – 2017. – № 3. – С. 228–232. 
605. Реєнт О. П. До 80-річчя доктора історичних наук, професора 
Я. С. Калакури / О. П. Реєнт // Укр. іст. журн. – 2017. – № 5. – С. 224–231. 
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606. Романовський Віктор Олександрович // Магдебурзькі грамоти 
українським містам: спроби інкорпорацій / Фонд муніцип. реформ 
«Магдебурзьке право», Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України [та 
ін.] ; упоряд. й авт. дослідж.: В. Андрейцев, В. Ульяновський, 
В. Короткий. – 2-е вид. – Хмельницький, 2017. – С. 255–266. 
607. Сидорова О. Архівознавчі студії Володимира Міяковського / 
Олена Сидорова // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 51. – 
С. 40–47. 
608. Федорук Я. Бутичі // Федорук Я. На перехресті століть: Ярослав 
Дашкевич та історичне середовище : спогади / Ярослав Федорук ; Укр. 
наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського НАН України, Ін-т критики. – Київ : Критика, 2017. – 
С. 187–194. – Про І. Л. Бутича. 
609. Ченцова Н. В. Іван Новицький: український історик і архівіст / 
Ченцова Н. В. // Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі 
сторінки : наук. щорічник. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 134–140. 
Див. також № 40. 
 

8. Конференції, наради, семінари 
 
610. Алєксєєнко А. О. Комплексний науково-святковий івент на тему: 
«Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття» / А. О. Алєксєєнко, 
М. А. Балишев // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 84–89. 
611. Андрієвська Л. В. Міжнародна науково-практична конференція 
«Архіви в сучасному світі: виклики та завдання» (7–8 грудня 2017 р., м. 
Київ) / Л. В. Андрієвська // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 337–340. 
612. Засідання «Круглого столу» з міжнародною участю «Архівна 
справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього» [21 
вересня 2017 р., м. Київ] // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 7–31. 
613. Каменєва С. А. Науково-практична конференція до 85-річчя 
утворення Київської області «Київщина: історія та сучасність» (6 квітня 
2017 року) / С. А. Каменєва // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 171–176. 
614. Каменєва С. Науково-практична конференція «Київщина: історія 
та сучасність» / Соф’я Каменєва // Київщина: історія та сучасність : 
матеріали наук.-практ. конф. до 85-річчя утворення Київ. обл. та 95-річчя 
утворення Держархіву Київ. обл., 6 квіт. 2017 р., м. Київ / Держ. архів 
Київ. обл. – Kиїв : Логос, 2017. – С. 3–8. – (Архівний простір. Праці 
Державного архіву Київської області ; вип. 1). 
615. Палієнко М. Г. 27-й Міжнародний день архівів: нотатки з форуму 
архівістів у м. Трієст (Італія) (16–17 жовтня 2017 р.) / М. Г. Палієнко // 
Архіви України. – 2017. – № 5/6. – С. 343–352. 
616. Чернятинська Ю. Г. VIІ Конгрес польських архівістів «Архіви 
без кордонів» (Archiwistyka bez granic) (20–21 вересня 2017 р., м. Кельце, 
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Польща) / Ю. Г. Чернятинська // Архіви України. – 2017. – № 5/6. – 
С. 353–359. 
617. Яременко Л. Історія української науки в документах / Лідія 
Яременко, Ольга Степченко, Оксана Вербіцька // Бібл. вісн. – 2017. – 
№ 6. – С. 54–55. – Про семінар, що відбувся в рамках Міжнародної 
наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні 
завдання розвитку наукових бібліотек». 

618. Michaluk D. Międzynarodowa konferencja naukowa «Archiwa 
dyplomatyczne jako źródło historyczne», Odessa, 8–10 września 2016 r. / 
Dorota Michaluk // Archeion. – 2017. – T. 118. – S. 646–649. 
 
9. Бібліографічні посібники 

 
619. Архівознавство та архівна справа в Україні: матеріали до 

бібліографії за 2016 рік // Бюлетень Галузевого центру науково-технічної 
інформації з архівної справи та документознавства. / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД, Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх. справи та 
документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, 
А. І. Титаренко. – Київ, 2017. – Вип. 2 (28). – C. 59–134. – Режим доступу: 
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/GSNTI_28.pdf. – Назва з екрана. 
 
10. Рецензії 

 
620. Вовчак А. Утвердження фольклористичного архівознавства 

/ Андрій Вовчак // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна. – 2017. – 
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