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Р. В. Романовський, А. І. Титаренко – Київ, 2017. – 152 с. 

Випуск Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з 

архівної справи та документознавства містить інформаційно-аналітичний 

огляд законодавства європейських країн щодо доступу до архівних 

документів, матеріали до бібліографії з проблем архівознавства та архівної 

справи в Україні за 2016 рік, бібліографію публікацій про систему архівних 

установ України (1917–2017). Матеріали Бюлетеня можуть бути використані 

в роботі керівництва Державної архівної служби України, працівників 

архівних установ, науковців УНДІАСД, інших галузевих та академічних НДІ, 

викладачів вищих навчальних закладів, дослідників, аспірантів. 
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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 законодавства 

європейських країн з питань доступу до архівних документів (основних 

принципів доступу до архівів у європейських країнах, архівного та суміжного 

законодавства європейських країн). 

У другій частині представлено матеріали до бібліографії з проблем 

архівознавства та архівної справи в Україні за 2016 рік. До бібліографії 

включено документальний масив публікацій що вийшли в Україні та за її 

межами, систематизований за тематичними розділами. 

Третя частина містить матеріали до бібліографії публікацій про 

систему архівних установ України (1917–2017). 
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І. ДОСТУП ДО АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: 
інформаційно-аналітичний огляд 

 
Розвиток демократичного суспільства неможливий без свободи 

доступу до інформації. В останні десятиліття доступ до інформації і в тому 
числі доступ до архівів знаходиться в центрі уваги громадськості та став 
об’єктом законодавчого регулювання. 

Основні принципи політики доступу до архівів визначають спеціальні 
нормативні акти, які були прийняти в країнах Європи протягом останього 
часу. Основою європейської політики доступу до архівів є спільні принципи, 
сумісні з демократичними цінностями. 

Метою інформаційно-аналітичного огляду є опрацювання та аналіз 
законодавства європейських країн з питань доступу до архівних документів. 

Мета зумовлює такі завдання: 
1) визначити нормативні документи європейських країн щодо проблем 

доступу до архівних документів;  
2) проаналізувати їх зміст; 
3) дослідити практичний досвід застосування архівного законодавства; 
4) визначити основні проблеми доступу до архівних документів 

європейських країн. 
Огляд складається з наступних розділів: 
1. Основні принципи доступу до архівів у європейських країнах. 
2. Питання доступу до архівів в законодавстві європейських країн. 
2.1. Архівне законодавство європейських країн. 
2.2. Суміжне законодавство (Закони про свободу інформації, Закони 

про захист персональних даних, Закони про державну таємницю). 
Висновки 
Додаток 1. Законодавство європейських країн щодо доступу до архівів. 
Додаток 2. Доступ до архівів в окремих європейських країнах. 
 
1. Основні принципи доступу до архівів у європейських країнах 
 
Прийнята 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН Загальна 

декларація прав людини, надає кожному право шукати, отримувати і 
розповсюджувати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від 
кордонів (стаття 19). В декларації також зазначається, що кожен має право 
вільно брати участь у культурному житті суспільства, насолоджуватися 
мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами 
(п. 1 статті 27). 

У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (1966 р.) 
повторено основні положення статті 19 Загальної декларації прав людини із 
зазначенням, що здійснення цього права може підлягати певним 
обмеженням, якщо вони передбачені законом та необхідні для поваги прав чи 
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репутації інших, або для захисту національної безпеки, громадського 
порядку, суспільного здоров’я або моралі. 

Це ж право гарантується Європейською Конвенцією прав людини 
1950 р. (п. 1 стаття 10). У відповідності до п. 2 здійснення цих свобод може 
підлягати формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що 
встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадської безпеки для охорони порядку або запобігання 
злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав 
інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або 
для підтримання авторитету і безсторонності суду, та є необхідними в 
демократичному суспільстві. З іншого боку, Європейська конвенція також 
підтверджує право особи на приватність (стаття 8) з майже таким же 
положенням про вилучення, як і в статті 10. Ці статті описують конфлікт 
інтересів і позицій, який потрібно враховувати у процесі створення законів 
про архіви1. 

Європейський парламент і Рада Європейської Спільноти встановили 
зобов’язання для країн-учасниць щодо оброблення персональних даних у 
Директиві 95/46/ЄC (від 24 жовтня 1995 р.). Країни повинні гарантувати, що 
ці дані збираються з точно визначеними, явними і законними цілями і що 
надалі оброблення даних способом, несумісним з цими цілями, не буде. Крім 
того, оброблення даних з історичною, статистичною чи науковою метою не 
визнається несумісним, передбачаючи, що країни-учасниці забезпечать 
відповідну охорону для такого оброблення (п. 1b ст. 6) або для 
довготривалого зберігання з метою історичного, статистичного чи наукового 
використання (п. 1e ст. 6). Ці захисні заходи повинні, зокрема, виключити 
використання даних для мети підтримки заходів чи рішень стосовно будь-
яких особливих персон (виклад фактів № 29)2. 

Питання доступу є важливим напрямом діяльності Міжнародної Ради 
Архівів (МРА). Під впливом політичних змін в Європі у 1990-х рр., архівісти 
розробили «Основні положення типової європейської політики доступу до 
архівів» («Outline of a Standard European Policy on Access to Archives»), 
схвалені як офіційна позиція МРА на щорічних загальних зборах в Единбурзі 
в 1997 р. 

Пізніше ці питання порушувалися в «Етичному кодексі» (Code of 
Ethics, 1996) та в «Загальній декларації про архіви» (Universal Declaration on 
Archives 2010)3. 

У липні 2000 р. Комітет міністрів Ради Європи прийняв перший 
міжурядовий стандарт щодо архівної політики й практики в Європі. Цей 
стандарт, відомий як Рекомендація № R (2000) 13, підкреслює важливість 

                                                 
1 Пітер Б. Г. Доступ до інформації: юридичні аспекти. Нове законодавство щодо архівів як продукт сучасної 
юридичної думки: баланс свободи інформації і захисту даних // Доступ до архівних документів: 
законодавство і практика / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 261-262. 
2 Там само. 
3 Храмцовская Н. Международный совет архивов: Начато публичное обсуждение проекта нового стандарта 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrim.blogspot.com/2011/08/blog-post_3884.html. 
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ролі архівів у зміцненні культурної самобутності, різноманіття й демократії і 
визначає європейську політику в галузі доступу до архівів. 

Рекомендація не вимагає повного відкриття архівів, а наголошує на 
створенні відповідних законів та їхнього суворого дотримання. Ця 
Рекомендація належить до серії документів, розроблених і прийнятих Радою 
Європи з метою удосконалення прозорості влади й зміцнення довіри між 
народами шляхом викладання історії, вільного від ідеологічних 
фальсифікацій і маніпулювання. 

На теперішній час існують три документи, а саме: Рекомендація 
№ R(2000) 13 щодо доступу до архівів, Рекомендація № R (2001) 15 щодо 
викладання історії у двадцять першому столітті у Європі й Рекомендація 
№ R (2002) 2 щодо доступу до офіційних документів, що містять набір 
принципів, яких державам-членам рекомендується дотримуватися у своїй 
законодавчій і адміністративній практиці. Відповідно до Резолюції 
№ R (2001) 6, яка прийнята 12 червня 2001 року, ці принципи почали 
застосовуватися для доступу до документів Ради Європи4. 

У Рекомендації № R (2000) 13 «Рекомендації країнам-членам стосовно 
європейської політики доступу до архівів» визначено основні етичні, 
процедурні і технічні принципи, що покладені в основу законодавчих і 
нормативних документів, які регулюють доступ до архівів. 

Етичні принципи:  
• Право на доступ до державних архівів; 
• Будь-який користувач має право на доступ до архівів; 
• Обмеження доступу необхідно для захисту суспільних інтересів; 
• Обмеження необхідні для захисту фізичних осіб; 
• Всі обмеження повинні мати термін дії; 
• Умови доступу до документів з обмеженим доступом повинні 
бути однаковими для всіх користувачів. 

Процедурні принципи: 
• Всі закони й нормативні акти, що регулюють доступ до архівів, 
повинні бути погоджені між собою; 

• Доступ до державних архівів повинен регулюватися однаковими 
правилами на всій території країни; 

• Всі обмеження доступу повинні бути засновані на законі; 
• Користувач має право просити про видачу спеціального дозволу 
на доступ до закритих документів, а також оскаржити відмову в 
такому проханні; 

• Будь-яка відмова в доступі або одержанні спеціального дозволу 
на доступ має бути надана в письмовому вигляді. 

Технічні принципи: 

                                                 
4  Вступ // Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 
щодо Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. 
С. 11. 
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• За вивчення державних архівів та користування пошуковими 
засобами не повинна стягуватися плата; 

• Всі пошукові засоби мають бути легко доступними для 
користувачів; 

• Архівні установи не повинні відмовляти в доступі до документів 
з необмеженим доступом, які, на їхню думку, не мають 
відношення до теми дослідження, заявленої користувачем; 

• Користувач повинен бути проінформований, якщо йому був 
наданий тільки частковий доступ; 

• Варто докласти зусиль для приведення правил надання доступу 
до приватних архівів у відповідність із такими для державних 
архівів. 

У Статуті МРА5 зазначено, що архіви становлять пам’ять націй і 
суспільства, вони формують їхню ідентичність і є наріжним каменем 
інформаційного суспільства. Зберігаючи свідчення людської діяльності, 
архіви підтримують систему управління і створюють основу для 
забезпечення прав індивідуумів, організацій і держав. Гарантуючи право 
громадян на доступ до офіційної інформації та вивчення своєї історії, архіви 
створюють фундамент для демократії, прозорого і якісного державного 
управління. 

В Рекомендації ради Європейського Союзу від 14 листопада 2005 р. 
щодо пріоритетних дій, спрямованих на активізацію співпраці в архівній 
справі в Європі (2005/835/EC) зазначено, що співробітництво країн-членів ЄС 
у сфері розвитку архівної справи уможливить доступ до європейського 
інформаційного порталу6. 

Суттєвим поштовхом для розвитку законодавства у сфері забезпечення 
доступу до інформації в різних країнах світу стало прийняття 27 листопада 
2008 р. Конвенції про доступ до офіційних документів, яка була розроблена 
Комітетом Міністрів Ради Європи7. 

Міжнародною Радою архівів у 2010 р. була затверджена «Загальна 
декларація про архіви», в якій зазначені такі положення: кожна держава 
повинна впровадити політику і закони, що стосуються архівів, та забезпечити 
їх виконання; архіви повинні бути доступні для всіх, за умови дотримання 
відповідних законів і прав окремих осіб, творців, власників та користувачів 
тощо8. 

У 2012 р. у м. Брісбен (Австралія) Міжнародна Рада архівів затвердила 
проект принципів доступу до архівів (Principles for Access to Archives). Ці 
                                                 
5 Статут Міжнародної ради архівів: ухвалений XV сесією Генеральної асамблеї. Відень (Австрія), 28.08.04 р. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: www.archives.gov.ua/NB/MRA.pdf. 
6 Юринець Ю. Л. Адаптація законодавства України у сфері регулювання архівної справи до принципів і 
норм європейського права // Правова інформатика. 2014. № 3. С. 78. 
7 Доступ до інформації в Україні та світі [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://justice-
dn.gov.ua/index.php/publichna-informatsiya/110-dostup-do-publichnoi-informatsii/1075-dostup-do-informatsiji-v-
ukrajini-ta-sviti. 
8 Universal Declaration on Archives [Electronic resource]. Mode of access: https://www.ica.org/en/universal-
declaration-archives. 
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принципи призначені для застосування незалежно від мовних і культурних 
відмінностей та в умовах різних політичних режимів. Зазначені принципи, в 
основному, сфокусовані на питаннях доступу – праві працювати з 
документами. 

Основні принципи: 
1. Громадськість має право доступу до архівних документів державних 

органів. Як державним, так і приватним органам та організаціям слід 
максимально, по можливості, відкривати свої архіви. 

2. Установи, які зберігають архіви, повідомляють про існування цих 
архівів, в тому числі про наявність закритих документів, а також 
розкривають відомості про існування обмежень, які впливають на 
можливість доступу до архівних документів. 

3. Установи, які зберігають архіви, використовують проактивний підхід 
до вирішення питань доступу. 

4. Установи, які зберігають архіви, зазначають, що обмеження доступу 
повинні були чіткими, встановленої тривалості і ґрунтуватися на 
відповідному законодавстві; враховувати право на недоторканність 
приватного життя відповідно до культурних норм; поважати права власників 
приватних матеріалів. 

5. Архівні документи доступні на рівних умовах. 
6. Установи, які зберігають архіви, забезпечують збереження і доступ 

до документів, що є доказами для відстоювання прав людини та 
документування порушень цих прав, навіть якщо ці документи закриті для 
широкої громадськості. 

7. Користувачі мають право на оскарження відмови у доступі. 
8. Установи, які зберігають архіви, забезпечують умови для того, щоб 

обмеження, пов’язані з оперативною діяльністю, не перешкоджали доступу 
до архівних документів. 

9. Архівісти мають доступ до всіх закритих архівних документів та 
виконують необхідне для них архівне опрацювання. 

10. Архівісти беруть участь у процесі прийняття рішень про доступ9. 
У поясненнях обговорюється політика цін на архівні послуги, 

можливість отримувати матеріали віддалено у вигляді копій, трактування 
рівноправності користувачів тощо10. 
 

2. Питання доступу до архівів в законодавстві європейських країн 
 
У країнах Європи забезпечення доступу до публічної інформації є 

основним критерєім відкритості державної влади. У багатьох з європейських 
країн існують спеціальні закони про вільний доступ до інформації. 

 

                                                 
9 Principles of Access to Archives [Electronic resource]. Mode of access: 
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_EN.pdf. 
10 Храмцовская Н. Международный совет архивов: Начато публичное обсуждение проекта нового стандарта 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrim.blogspot.com/2011/08/blog-post_3884.html. 
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2.1 Архівне законодавство європейських країн 

Архівне законодавство країн Європи визначає основні принципи 
користування архівними документами, в тому числі доступу до них. 
Законодавство щодо доступу країн-членів Європейського Союзу має значні 
відмінності, в залежності від правової традиції та історії певної країни. 

У більшості європейських країн умови доступу є єдиними або 
еквівалентними на рівні центральної, регіональної та місцевої адміністрацій. 
У більшості країн ці умови є однаковими або аналогічними на всій території 
держави. Серед таких країн: Ісландія, Португалія, Норвегія, Швеція, 
Фінляндія, Естонія, Латвія, Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, 
Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Туреччина, Греція, Італія, Сан-
Марино, Австрія, Словаччина, Ліхтенштейн, Албанія11. 

Політика доступу до архівів, як правило, ґрунтується на згоді 
законодавчих органів. 

На території окремих країн умови доступу до архівних фондів можуть 
бути різними, зокрема існують різні правила доступу на різних рівнях 
управління й/або в різних регіонах країни (Бельгія, Боснія та Герцеговина, 
Швейцарія, Великобританія, Румунія, Іспанія, Литва, Данія, Мальта). 

В деяких європейських країнах існують державні архівні установи (або 
відомчі архіви, наприклад, архіви парламенту, архіви колишніх спецслужб 
або політичної поліції, архіви актів громадянського стану), на які не 
поширюються загальні правила, викладені в Законі про архіви або в інших 
законах. Серед таких країн: Великобританія, Норвегія, Фінляндія, Латвія, 
Литва, Польща, Німеччина, Данія, Нідерланди, Ліхтенштейн, Швейцарія, 
Сан-Марино, Італія, Мальта, Греція, Болгарія, Румунія, Словаччина, Бельгія, 
Ірландія, Боснія та Гергецовина12. 

Згідно із архівним законодавством, базовий доступ (до документів з 
паперовими носіями, їхніх мікрофільмів та цифрових копій) є безкоштовним 
в більшості країн Європи. 

Читацький квиток видається безкоштовно в більш ніж двох третинах 
країн Європи. Але є винятки, так в Республиці Болгарія видача читацького 
квітка на один місяць коштує 5 левів, на шість місяців – 6 левів13, а на рік - 10 
левів. Повторна видача при втраті або пошкодженні читацького квітка 
коштує 5 левів. Вартість тижневого абонементу для роботи в читальному залі 
Хорватського державного архіву складає 20 кун, місячного абонементу – 40 
кун (бл. 5 євро) (власник місячного абонементу має право на 15 безкоштових 
фотокопій документів). Вартість річного абонементу складає 100 кун, його 
власник має право на 30 копій документів на рік; річний абонемент для 
студентів та пенсіонерів коштує 50 кун. 

                                                 
11 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 28. 
12 Там само. С. 27–29. 
13 1 лев – близько 1,96 євро. 
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Право безкоштовно користуватися в приміщеннях архівів пошуковими 
засобами й матеріалами є основним принципом будь-якої політики доступу 
до архівів. Право доступу до державних архівів включає право безкоштовно 
користуватися всіма пошуковими засобами, підготовленими організаціями, 
що створили документи (реєстри й покажчики, переліки переміщень, якщо 
після переміщення не відбулась реорганізація, відомості про вилучення й 
зміну нумерації), і архівними установами (довідники, каталоги, картотеки, 
бази даних тощо). Вказівки про існування закритих документів (навіть без 
опису їхнього змісту) необхідні для того, щоб користувачі могли звернутися 
за спеціальним дозволом на вивчення таких документів14. 

У більшості країн Європи плата, що стягується за додаткові архівні 
послуги, перевищує фактичну вартість таких послуг15. 

Наприклад, відповідно до «Правил роботи архівів державних органів та 
інших організацій» (2012) Республіки Білорусь16, всі користувачі мають рівні 
права доступу до документів архівів. Відкриті документи надаються всім 
юридичним та фізичним особам безкоштовно. Платні послуги користувачам 
надаються архівами відповідно до чинного законодавства Республіки 
Білорусь. 

В архівах Республіці Болгарія ксерокопіювання однієї сторінки 
архівного документа в форматі A4 коштує 0,25 лева, A3 - 0,50 лева, A2 - 1,00 
лев, A1 – 3,00 лева, A0 - 6.00 левів. Ксерокопіювання однієї сторінки не 
архівного документа коштує 0,10 лева17. Оцифрування однієї сторінки /фото 
архівного документа (максимум 300 пікселів у форматі JPEG/TIFF) коштує 
3,00 лева, запис CD/DVD - 1,00 лев, зйомка за допомогою власної цифрової 
камери або сканера однієї сторінки /фото – 0,20 лева. Також надається платна 
послуга за фотокопіювання (чорно-біле) архівного документа з розмірами: 
13х18 см - 2,00 лева, 18х24 см – 3,00 лева, 24х30 см - 4,00 лева, 30х40 см – 10 
левів; мікрофільмування архівного документа (зйомка, показ і фіксація 
чорно-білих негативів (35 мм) - до 500 кадрів за один кадр 0,50 лева, більше 
500 кадрів за один кадр коштує 0,30 лева. Також існують пільги для окремих 
категорій користувачів: для студентів та аспірантів, дослідників з 
Болгарської академії наук та інших наукових установ, викладачів 
вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, працівників інших 
архівних установ Болгарії; для людей з обмеженими можливостями, для 
пенсіонерів - 50 % від вартості послуги. Політичні партії, некомерційні 
юридичні особи, комерційні компанії і особи, які передали документи до 

                                                 
14 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 18–
19. 
15 Там само. С. 30. 
16 Об утверждении Правил работы архивов государственных органов и иных организаций [Электронный 
ресурс] : постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 24 мая 2012 г. № 143. Режим доступа: 
http://pravo.by/upload/docs/op/W21226204_1344373200.pdf. 
17 Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд [Електронний ресурс] : в 
сила от 06.03.2009 г. Режим доступу: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135622419. 
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архіву та їх прямі спадкоємці мають право на безкоштовні копії переданих 
документів18. 

У Франції з 2008 р. тариф на платні послуги в усіх архівах однаковий і 
не враховує вартість архівних робіт, інвестиційні або експлуатаційні витрати. 
Тарифи затверджені наказом прем’єр-міністра: «Для обліку цих витрат 
враховуються, за винятком витрат на персонал, пов’язаних з витраченим 
часом пошуку, відтворення і відправлення документа, вартість підтримки, 
наданої заявнику, вартість зношування і використання матеріалів, що 
використовуються для відтворення документа, а також вартість здійснених у 
відповідності з умовами документа поштових послуг, обраних заявником»19. 
Ціна копії архівного документа складає до 18 євроцентів. 

У деяких країнах потенційні користувачі повинні довести свій 
законний інтерес щодо архівних документів, в інших випадках доступ 
надається кожному тільки на основі заяви, без будь-якої перевірки. Інший 
спосіб врегулювати доступ – визначити певні цілі, для яких документи 
можуть бути відкриті (наукова, технологічна, культурна чи економічна 
діяльність – як це визначено у законодавстві Польщі, декількох земель 
Німеччини тощо)20. 

У більшості країн Європи користувачі архівів можуть звертатися для 
одержання спеціальних дозволів щодо доступу до закритих або недоступних 
документів. Так, у 33 європейських країнах користувачі можуть звертатися 
для одержання дозволу з метою наукових досліджень, у 30 країнах – із 
законних особистих причин, у 21 країні – для журналістських розслідувань. 

У більшості країн такі спеціальні дозволи видаються персонально. 
Тільки у двох країнах (Німеччині й Сан-Марино) такі дозволи надаються 
шляхом розсекречення відповідних документів21. 

Існування максимального строку таємності, а також обмежень, що 
стосуються більш тривалих строків таємності документів, які містять 
інформацію, що не підлягає розголошенню (з метою захисту державних або 
приватних інтересів), не повинно означати, що доступ до документів до 
закінчення максимального або спеціального строку таємності категорично 
заборонений. 

Зазначимо, що, фізичні особи, їхні спадкоємці й законні представники 
мають право запросити спеціальний дозвіл на вивчення документів, які 
безпосередньо їх стосуються. Дослідники повинні мати право звертатися за 

                                                 
18 Тарифа и Цени на услуги [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.archives.government.bg/34-
Тарифа_и_Цени_на_услуги-LM. 
19 Delmas M.-C. L’accès aux archives en France: une nouvelle loi en 2008 et de nouvelles questions [Electronic 
resource] // Atlanti. 2010. Vol. 20. P. 193. Mode of access: http://www.iias-trieste-
maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Delmas.pdf. 
20 Пітер Б. Г. Доступ до інформації: юридичні аспекти. Нове законодавство щодо архівів як продукт 
сучасної юридичної думки: баланс свободи інформації і захисту даних // Доступ до архівних документів: 
законодавство і практика / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 265-266. 
21 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 33–
34. 
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спеціальним дозволом на повний або частковий доступ до матеріалів і 
документів, що стосуються теми їхнього дослідження22. 

Наприклад, відповідно до «Правил роботи державних архівів 
Республіки Білорусь» (2005)23 для архівних документів, що містять 
конфіденційну та іншу інформацію обмеженого поширення, встановлюють 
спеціальні правила доступу. Для роботи з такими документами необхідно 
мати спеціальний дозвіл певної форми, виданої органами державної безпеки. 

Документи, що містять комерційну таємницю, можуть бути надані 
тільки за запитами правоохоронних органів, судових органів, прокуратури, 
органів державного контролю у справах, що підлягають розслідуванню. Інші 
користувачі можуть отримати доступ до таких документів тільки відповідно 
до дозволу організації, в якій створені ці документи. 

Обмеження доступу в основному призначені для захисту національної 
безпеки і конфіденційності окремих осіб. Згідно Закону «Про архівну справу 
та діловодство в Республіці Білорусь» (стаття 28)24 причини відмови у 
доступі до документів можуть бути наступними: 

• це завдає шкоди національним інтересам; 
• це зашкодить збереженню архівних документів; 
• це завдає шкоди приватним інтересам громадян; 
• інші порушення національного законодавства. 
Зазначимо, що доступ до архівних документів може бути обмежений на 

тих підставах, що і доступ до будь-якої інформації, яка може бути отримана з 
різних джерел, а не тільки архівних. Виняток з цього правила визначає 
обмеження щодо доступу до архівних документів, фізичний стан яких 
незадовільний і може привести до їх пошкодження або руйнування. У цьому 
випадку законодавство забезпечує надання користувачам копій архівних 
документів. 

Відмова в доступі до архівних документів можлива тільки на підставах, 
зазначених вище (стаття 29). Рішення про відмову в доступі приймається 
керівником відповідного архіву. Таке рішення може бути оскаржене, в тому 
числі в судовому порядку. 

В Республіці Білорусь передбачається відповідальність у вигляді 
штрафу за незаконну відмову у доступі до архівних документів (стаття 22.10 
«Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення»). 

В Республіці Болгарія дозвіл на користування документами, доступ до 
яких тимчасово або частково обмежений фізичними та юридичними особами, 
які передали документи до державного архіву, надається керівником архіву 
за письмовою згодою таких осіб або їх правонаступників. Також, у разі 
існування копій (фотокопії, мікрофільми, цифрові копії та ін.), оригінали 
архівних документів не повинні бути доступні для використання; доступ до 
                                                 
22 Там само. С. 17. 
23 Правила работы государственных архивов Республики Беларусь [Электронный ресурс] : утв. 
постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь от 
25 ноября 2005 г. № 7. Режим доступа: http://pravo.levonevsky.org/bazaby09/sbor25/text25836/index.htm. 
24 Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Беларусь от 25.11.2011 №323-З. Режим доступа: http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z194.htm. 
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них може бути наданий виключно з дозволу керівника архіву за письмовою 
обґрунтованою заявою користувача, а також у разі пошкодження обладнання 
для копіювання, поганих копій та ін. (ст. 10)25. 

В Республіці Болгарія доступ до документів може бути тимчасово 
обмежений, якщо: 

1. документи не були опрацьовані відповідно до вимог методики 
роботи з архівними документами; 

2. фізичний стан документів не дозволяє користування ними; 
3. документи надані іншому користувачу; 
4. документи відновлені або мікрофільмовані; 
5. зацікавлені особи не надали достатньої інформації для пошуку 

потрібних даних; 
6. користування документами суперечить законним інтересам третіх 

осіб; 
7. користування документами суперечить умовам, встановленим 

особою, яка передала документи до архіву; 
8. користування документами суперечить положенням Закону про 

авторське право і суміжні права або інших законів (ст. 86)26. 
В Австрії користування архівними документами також може бути 

обмежено або заборонено у випадку: 
• якщо особа, яка бажає отримати доступ, неодноразово або суттєво 

порушувала правила користувача; 
• архівні документи знаходяться в поганому стані, або перебувають на 

реставрації; 
• користування документами суперечить угоді з їх власником; 
• мета користування також може бути досягнута за допомогою 

публікацій або копій документів; 
• архівні документи недоступні, тому що надані іншому користувачу 27. 
В Республіці Македонія для певних категорій і типів документів термін 

обмеження доступу складає від 20 до 150 років. 
Доступ до архівних документів у Державному архіві Республіки 

Македонія може бути тимчасово обмежений у випадках, коли: 
– документи знаходяться в невпорядкованому стані; 
– фізичний стан документа не дозволяє ним користуватися; 
– документ наданий іншому користувачу; 
– документ відновлюється, мікрофільмується, оцифровувається тощо. 

                                                 
25 Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в държавна агенция «Архиви» 
[Електронний ресурс] (утвърден със Заповед № 48/ 24.03.2015 г., изменен и допълнен със Заповед № 
99/25.06.2015 г.). Режим доступу: 
http://www.archives.government.bg/uploaded_files//Pravilnik_izpolzvane_final_ALL_26_06_2015.pdf. 
26 Закон за Националния архивен фонд [Електронний ресурс] (обн. ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 
101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. ДВ, бр. 15 от 18 февруари 2013 г., изм. ДВ, 
бр. 50 от 1 юли 2016 г.). Режим доступу: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135557636. 
27 Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes – Bundesarchivgesetz, 
/08/1999 [Electronic resource]. Mode of access: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143. 
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Архівні документи, які містять відомості, що стосуються оборони, 
міжнародних відносин, питань національної безпеки, в тому числі діяльності 
розвідки, економічних інтересів Республіки Македонії, податкової таємниці, 
розкриття яких матиме негативні наслідки для національної безпеки та 
національних інтересів Республіки Македонії, доступні для користування 
через 100 років від часу їх створення, якщо законом або спеціальними 
правилами не визначено інші терміни. 

Архівні документи, що містять відомості про об’єкти стратегічного 
значення для держави, доступні для користування через 100 років після їх 
створення. 

Архівні документи, що містять дані, які становлять ділову таємницю, 
інформацію про технологічні інновації, доступні для користування через 
50 років після їх створення28. 

Архіви Словацької Республіки обмежують доступ до архівних 
документів якщо користування ними може загрожувати безпеці держави, 
політичним, економічним або фінансовим інтересам інших країн, інтересам 
фізичних осіб; якщо обмеження доступу обумовлено міжнародними угодами 
Словацької Республіки; також якщо документи можуть бути пошкоджені або 
користувач порушив правила роботи в архівах29. 

Терміни обмеження доступу до архівних документів у Франції 
становлять від двадцяти п’яти до ста років: 

• рішення уряду, міжнародні відносини – 25 років (ст. 17, 27); 
• військова і державна таємниця – 50 років, якщо є загроза життю 

людини, то 100/25 років після смерті особи (ст. 17); 
• особисте життя – 50 років (ст. 17); 
• нотаріальні документи – 65 або 25 років після смерті особи, якої 

стосується інформація документів (ст. 17); 
• судові архіви – 65 або 25 років після смерті особи (ст. 17); 
• акти громадянського стану – реєстри народжень 65 років з 

моменту закриття реєстру (ст. 17); 
• акти громадянського стану – реєстри укладення шлюбів 65 років 

з моменту закриття реєстру (ст. 17); 
• відомості про приватне життя, зібрані в ході статистичних 

обстежень – 65 або 25 років після смерті особи (ст. 17); 
• анкети перепису населення – 65 або 25 років після смерті (ст. 17) 

особи; 
• документи, які стосуються неповнолітніх та сексуальних 

злочинів – 100 або 25 років після смерті особи (ст. 17); 
• медична таємниця – 25 років від дати смерті особи (або 120 від 

дня народження, якщо дата смерті невідома) (ст. 17); 

                                                 
28 Закон за архивски материјал (95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 53/2016) [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.arhiv.gov.mk/materijali/Konsolidiran%20ZakonAM.pdf. 
29 Zakon č. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskoršich 
predpisov [Electronic resource]. Mode of access: http://www.minv.sk/?zakon-o-archivoch-a-registraturach. 
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• інші документи – доступні без обмежень (ст. 17)30. 
У більшості європейських країн існують положення, що регламентують 

частковий доступ до документів із обмеженим доступом (виокремлення 
частини документа, анонімізація, викреслювання тощо). Проте, архіви тільки 
11 країн Європи мають необхідний персонал, досвід і ресурси для надання 
часткового доступу в цілому, у 5 країнах частковий доступ практикується 
тільки в окремих архівах, а в 4 країнах лише в рідкісних випадках. 
Положення про обов’язкову видачу письмової відмови в доступі існують у 
переважній більшості європейських країн (33), і тільки у 7 країнах відсутні 
такі положення. У більшості країн, у випадку відхилення запиту про надання 
доступу до архівів, користувачі мають можливість адміністративного 
оскарження (33 країни) або звернення до суду (35 країн). Інші можливості 
для законного оскарження (подача скарги омбудсмену або уповноваженому з 
питань інформації) існують в 21 країні Європи31. 

Як і у випадку правил, що регулюють доступ до офіційних документів, 
частковий доступ до документів з обмеженим доступом шляхом вилучення 
фрагментів або видачі тільки частини документу, надається за спеціальним 
дозволом. Оскільки вилучення фрагментів або видача тільки частини 
документа можуть перешкодити повному розумінню цього документа, 
користувач повинен мати чітке уявлення про частковий характер наданого 
йому доступу, у тому числі про кількість і місце відсутніх сторінок, а також 
бути поінформований про підстави для відмови у видачі йому частини 
матеріалів або документів. У доступі може бути навіть відмовлено, якщо 
вилучення фрагментів може змінити зміст документа або взагалі позбавити 
його змісту32. 

Зауважимо, що тільки в 15 державах – членах Ради Європи, існує 
національне архівне відомство або інший спеціальний орган, який займається 
наданням допомоги в збереженні приватних архівів і заохочує їхніх 
власників до того, аби вони відкривали свої архіви для історичних та інших 
наукових досліджень33. 

Правові, фінансові або інші заходи, покликані стимулювати доступ до 
приватних архівів, існують лише в 14 країнах, серед них: Фінляндія, Естонія, 
Великобританія, Бельгія, Німеччина, Італія, Іспанія, Азербайджан, Словенія, 
Хорватія, Боснія та Герцеговина, Сербія, Угорщина, Словаччина. 

Зазвичай, в цих країнах існує реєстр охоронюваних приватних архівів 
або приватних архівів, відкритих для публіки, і навіть виділяється 
спеціальний бюджет на субсидування приватних архівів. Однак 

                                                 
30 Delmas M.-C. L’accès aux archives en France: une nouvelle loi en 2008 et de nouvelles questions [Electronic 
resource] // Atlanti. 2010. Vol. 20. P. 187–196. Mode of access: http://www.iias-trieste-
maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Delmas.pdf. 
31 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 34–
35. 
32 Там само. С. 19. 
33 Там само. С. 20. 
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спеціалізовані органи або служби з надання допомоги приватним архівам 
створені тільки у 8 країнах. 

Також існують країни, в яких відсутня підтримка приватних архівів. 
Серед них: Сан-Марино, Ісландія, Португалія, Норвегія, Швеція, Латвія, 
Литва, Польща, Чехія, Австрія, Швейцарія, Румунія, Молдова, Албанія, 
Греція, Туреччина, Кіпр, Вірменія, Нідерланди та ін. 

Так, в Республіці Білорусь доступ до документів недержавних архівів 
надається тільки за санкцією керівників організацій. Більш того, в Законі 
«Про архівну справу та діловодство в Республіці Білорусь»34 (ст. 28) 
передбачається, що доступ до архівних документів, які є власністю 
недержавних організацій, здійснюється тільки за їх згодою. Рішення про 
стягнення плати за користування документами архіву недержавної 
організації приймається ними самостійно. На практиці недержавні організації 
відмовляють у доступі до своїх архівів, посилаючись на те, що інформація, 
яка міститься у них, є комерційною таємницею, хоча документи, що містять 
таку інформацію, складають незначну частину архівів недержавних 
організацій, або взагалі відсутні. Архіви недержавних організацій в 
Республиці Білорусь є найменш доступними35. 

«Закон про архіви» Франції посилив контроль за описуваням, 
реставрацією і переміщенням приватних архівів (під ними розуміються всі 
документи, які не підходять під визначення «публічних архівів»), що мають 
статус «пам’ятників історії»36. Ст. L212-26 допускає знищення деяких 
документів зі складу фондів – «пам’ятників історії», але тільки за згодою 
власника фонду і архівної адміністрації. 

Приватні архіви, що представляють історичний інтерес, можуть 
отримати спеціальний статус «історичного архіву» (archives historiques) за 
пропозицією архівної служби, затвердженою рішенням адміністративного 
органу (Кодекс про культурно-історичну спадщину, ст. L.212-15). Подібна 
класифікація не означає передавання власності на документи державі (L.212-
16). 

Архіви Франції, що отримали статус історичних, підлягають 
постійному зберіганню (L.212-20). Наслідки, пов’язані з отриманням цього 
статусу, залишаються в силі при зміні власників архіву (L.212-21). Хранителі 
і власники історичних архівів зобов’язані надавати доступ до архіву особам, 
уповноваженим на те згідно з положеннями декрету Державної Ради, на їх 
вимогу. 

Як власник, так і зберігач архіву зобов’язані сповіщати архівну службу 
про намір перемістити архів в інше місце. Недотримання цих вимог у Франції 
карається штрафом в 30 000 євро. 

                                                 
34 Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Беларусь от 25.11.2011 №323-З. – Режим доступа: http://pravo.newsby.org/belarus/zakon0/z194.htm. 
35 Rybakou A. Access to Archival Information in Belarus: Legislation and Practice [Electronic resource] // Atlanti. 
2010. Vol. 20. P. 110–111. Mode of access: http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Rybakou.pdf. 
36 Delmas M.-C. L’accès aux archives en France: une nouvelle loi en 2008 et de nouvelles questions [Electronic 
resource] // Atlanti. 2010. Vol. 20. P. 187–196. Mode of access: http://www.iias-trieste-
maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Delmas.pdf. 



 19 

У Франції без попередньої згоди архівної служби не допускаються 
будь-які дії з історичними архівами, що здатні привести до їх зміни або 
модифікації (L.212-25). Будь-які роботи з такими архівами виконуються з 
дозволу і під науково-технічним контролем архівної служби. 

Передбачається покарання за продаж, передачу і знищення історичних 
архівів без відома архівної служби. Розмір штрафу може досягати 45 000 євро 
(раніше – 4 500) і навіть може бути збільшений до подвійної вартості 
відчужених документів37. 
 

2.2. Суміжне законодавство (Закони про свободу інформації, 
Закони про захист персональних даних, Закони про державну таємницю) 

 
Практично у кожній країні, де існує Закон про свободу інформації або 

аналогічний закон (незалежно від наявності максимального строку 
секретності), архіви надають доступ до документів, які були відкриті 
відповідно до цих законів, коли вони зберігалися в установах, що їх 
створили38. 

Слід зазначити, що обмеження, які накладаються Законом про свободу 
інформації або аналогічним законом, що регулює доступ до офіційних 
документів, автоматично анулюються після спливу максимального строку 
секретності, передбаченого для архівів. Через 25 або 30 років після їхнього 
створення, більшість документів і матеріалів, що містять інформацію, яка 
відноситься до інспекції, контролю й нагляду з боку органів державної влади, 
економічної й валютної політики держави й переговорів між органами 
державної влади або усередині них, втрачають конфіденційний характер39. 

У Франції закон надає кожному право доступу до державних 
документів. У Німеччині земельні законі містять положення про право на 
доступ до інформації урядів. Федеральні і земельні уряди можуть відмовити 
в наданні інформації лише в тому разі, коли її оприлюднення може 
перешкодити судочинству, якщо порушуються норми таємності, якщо будь-
який суспільний або особистий інтерес буде порушено, коли обсяг 
необхідної інформації надмірно великий. В інших країнах Європи доступ до 
урядової інформації регулюється законами, багато в чому схожими на закони 
Франції та Німеччини40. 

 
Закони про захист персональних даних 
Необхідність захисту особистого життя й приватних інтересів від 

необґрунтованого втручання з боку державних органів, ЗМІ й інших осіб 
                                                 
37 Храмцовская Н. А. Новый французский закон об архивах: России есть чему поучиться [Электронный 
ресурс] // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2008. № 9. С. 54–66. Режим доступа: 
https://www.eos.ru/upload/analitica/D-08-09_54-66.pdf. 
38 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 30–
31. 
39 Там само. С. 14–15. 
40 Доступ до інформації (документів) та його структурні аспекти [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/15341220/politologiya/dostup_informatsiyi_dokumentiv_yogo_strukturni_aspekti. 
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привело до стрімкого розвитку національних законодавчих і міжнародних 
нормативних документів41. 

Спеціальне законодавство про захист персональних даних було уведено 
в європейських державах порівняно нещодавно. У більшості європейських 
країн існують загальні обмеження для захисту персональних даних, що 
містяться в архівних документах. Більшість законів про захист даних 
визначають право зацікавлених осіб (суб’єктів даних) бути інформованими 
щодо збирання і зберігання їхніх персональних даних. 

У переважній більшості країн Європи рішення про засекречування 
документів або обмеження доступу до них через інші, ніж захист 
персональних даних чинники, приймаються установами, що створюють ці 
документи. Лише у 9 країнах Європи такі рішення приймаються 
національними установами або комісіями (у деяких країнах існують обидві 
можливості)42. 

Що стосується доступу до документів, які містять персональні дані осіб 
або їхніх уповноважених представників, архіви повинні застосовувати 
правила, встановлені законодавством про свободу інформації й захисту 
даних. Якщо таких правил не існує, слід дотримуватися процедури видачі 
спеціального дозволу на доступ.  

В «Інструкції про режим доступу до документів, що містять 
інформацію, яка відноситься до таємниці особистого життя громадян»43 
Республіки Білорусь визначено, що до конфіденційної інформації про 
недоторканність приватного життя білоруських та іноземних громадян 
можуть бути віднесені відомості про: 

– стан здоров’я, сімейні та інтимні стосунки; 
– обставини народження, усиновлення, розлучення; 
– особисті звички; 
– приватне листування, щоденникові, телефонні, телеграфні, відео, 
аудіо та інші види збереження інформації; 
– майновий стан, джерела доходів; 
– інтелектуальну власність (авторське право тощо); 
– відомості, розголошення яких створює загрозу особистій безпеці 
громадян, безпеки членів його сім’ ї та майна; 
– відомості з обліково-фільтраційних матеріалів КДБ (МДБ, МВС) на 
громадян, репатрійованих з Німеччини та окупованих нею країн на 
батьківщину в 1945–1946 роках та ін. 
У кожному конкретному випадку керівник архіву повинен вирішити, 

які документи містять інформацію про обмежений доступ. Цей документ не 
буде доступний для громадськості до закінчення 75 років. 

                                                 
41 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 15. 
42 Там само. С. 32. 
43 Инструкция о режиме доступа к документам, содержащим информацию, относящуюся к тайне личной 
жизни граждан [Электронный ресурс] : утв. приказом Комитета по архивам и делопроизводству Республики 
Беларусь от 3 июля 1996 г. № 21. Режим доступа: http://pravoby.info/docum09/part32/akt32467.htm. 
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Згідно «Правила роботи державних архівів Республіки Білорусь» 
(ст. 248), архів на вимогу громадянина зобов’язаний надати для 
ознайомлення всі документи, що стосуються його особисто, а також зробити 
їх копії. Слід зазначити, що в разі виявлення зацікавленою особою невірних 
даних про нього не допускається внесення змін до архівних документів. У 
таких випадках документи, що вказують інформацію про цю особу, можуть 
бути прикріплені до справи за його ініціативою або за ініціативою 
правоохоронних органів44. 

«Федеральний закон про архіви»45 Австрії містить положення, що 
стосуються розкриття персональних даних: 

• дані можуть бути розкриті, якщо особа дає на це згоду; 
• якщо дозвіл не може бути отриманий, крайні терміни для розкриття 

даних – через 10 років після смерті особи або, якщо дата смерті невідома, 
через 110 років після її народження. 

Закон Австрії про захист персональних даних46 покликаний 
забезпечити фундаментальне право на захист особистості людини в галузі 
електронного опрацювання даних і управління даними, встановити правила 
для допустимого використання цих даних. Відповідно до Закону47, 
персональні дані можна опрацьовувати тільки в особистих цілях після 
повідомлення відповідної особи (§ 45) та для наукових і статистичних 
досліджень (§ 46), якщо вони не призначені для отримання особистих 
результатів. Персональні дані не можуть використовуватися анонімно, якщо 
немає відповідної угоди або схвалення Комісії із захисту даних. 

Всі обмеження в країнах без максимального строку таємності й всі 
виключення із максимального строку таємності повинні мати правову 
основу. Вони можуть бути передбачені Законом про архіви або іншими 
правовими документами, наприклад, Законом про державну таємницю або 
Законом про захист персональних даних. Категорії охоронюваної інформації 
й строк секретності для кожної категорії повинні бути визначені законом. 
Закон повинен також встановлювати відповідальність за засекречування й 
розкриття інформації, документів або груп документів. Зазвичай, ця 
відповідальність покладається на відомство, що створило документ, або його 
наглядову раду48. 

В 14 європейських країнах максимальний строк таємності для 
документів, переданих до архіву на постійне зберігання, не передбачений 

                                                 
44 Об утверждении Правил работы архивов государственных органов и иных организаций [Электронный 
ресурс] : постановление М-ва юстиции Республики Беларусь 24 мая 2012 г. № 143. Режим доступа: 
http://pravo.by/upload/docs/op/W21226204_1344373200.pdf 
45 Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes – Bundesarchivgesetz, 
/08/1999 [Electronic resource]. Mode of access: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143. 
46 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000) [Electronic 
resource]. Mode of access: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597. 
47 Ibid. 
48 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 17. 
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архівним законодавством. У тих країнах, де максимальний строк секретності 
існує, тривалість цього періоду різна: у більшості таких країн тривалість 
максимального строку секретності становить 30 років (в 20 країнах), у деяких 
країнах відповідне архівне законодавство передбачає строк 10, 20, 40 або 100 
років. Архіви тільки 12 країн Європи систематично відкривають матеріали, 
які не підпадають під максимальний строк секретності. 

Джерелом положень про засекречування є Закон про державну 
таємницю (у 24 країнах), а в 12 країнах ці положення містяться в самому 
Законі про архіви49. 

У 22 європейських країнах існують положення про регулярний 
перегляд (розсекречення) секретних документів. Проте у 21 країні після 
закінчення строку таємності необхідною є формальна процедура 
розсекречення (Латвія, Литва, Білорусь, Польща, Чехія, Словаччина, Австрія, 
Угорщина, Боснія та Герцеговина, Сербія, Албанія, Туреччина, Вірменія, 
Азербайджан, Нідерланди, Данія, Іспанія, Португалія, Мальта). В інших 
країнах процедура розсекречення відбувається неформально після закінчення 
строку таємності: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Великобританія, 
Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Сан-Марино, Хорватія, Словенія, 
Італія, Румунія, Греція. 

У 12 країнах окремі документи підлягають засекреченню без 
тимчасових обмежень. 

Типовими і найбільш поширеними причинами засекречування архівних 
документів є наступні: національна безпека, оборона й іноземна політика, 
приватність, торгові інтереси та інші законні інтереси третіх осіб; також 
фізичне збереження архівних документів та зменшеня адміністративних 
зусиль щодо нагляду за ними50. 

Законодавство про архіви містить різні періоди закритості, під час яких 
документи можуть бути відкритими у відповідності до спеціальних 
обмежувальних умов (наприклад, для використання органами, що їх 
створили). Існують країни де відсутній строк таємності, наприклад: Норвегія, 
Швеція, Фінляндія, Естонія, Литва, Молдова, Вірменія, Італія, Португалія, 
Нідерланди. 

В країнах Європи є різні строки таємності. Ці періоди можуть 
коливатися від 25 до 50 років після дати створення документів (наприклад, 10 
років у Албанії, 20 років у Данії); у більшості країн тривалість строку 
таємності становить 30 років (Великобританія, Ісландія, Німеччина, Польща, 
Чехія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Автрія, Угорщина, Румунія, Словенія, 
Хорватія, Боснія та Герцеговина, Греція, Туреччина, Кіпр, Азербайджан, 
Сан-Марино). В деяких країнах строки коливаються; 40 років у Сербії, 50 
років – у Андоррі, 100 років – у Бельгії. 

                                                 
49 Там само. С. 32–33. 
50 Пітер Б. Г. Доступ до інформації: юридичні аспекти. Нове законодавство щодо архівів як продукт 
сучасної юридичної думки: баланс свободи інформації і захисту даних // Доступ до архівних документів: 
законодавство і практика / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 265-266. 
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Справи та документи, які стосуються приватних осіб, як правило, 
зберігаються у таємниці протягом 30 років після смерті особи, якої це 
стосується, але в декількох країнах, за певних обставин, зберігаються і до 
150 років після смерті особи. 

У Рекомендації № R (2000) 13 зазначено, що виключення із загальних 
правил доступу можуть бути необхідними для захисту державних інтересів 
(національної оборони, зовнішньої політики, громадського порядку) або 
захисту приватних осіб у зв’язку з оприлюдненням інформації про їхнє 
приватне життя. У більшості країн існують інші критерії для виключень із 
загальних правил, найбільш частими з яких є приватні економічні інтереси (у 
23 європейських країнах). Службова таємниця обмежує доступ до архівів у 
16 країнах Європи, а робочі або довідкові документи звільняються від 
загальних правил доступу в 14 країнах. У випадку виключень, необхідних 
для захисту суспільних інтересів, критеріями засекречування або 
неприступності документів, що діють у більшості країн Європи, є 
національна безпека (у 36 країнах) і оборона (у 33 країнах). 

В деяких країн (Азербайджан, Вірменія, Чехія, Німеччина, Латвія, 
Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина) існують особливі правила, що 
регулюють доступ до документів, які зберігаються в архівах, що мають 
відношення до колишніх репресивних організацій51. 

Висновки 

Питання доступу до архівних документів є одним з ключових у 
європейському законодавстві. Основні підходи та принципи доступу до 
архівів визначені у Рекомендаціях Ради Європи, принципах доступу до 
архівних документів МРА. Положення даних документів є основою 
законодавчої та адміністративної практики переважної більшості 
європейських країн. В країнах Європи створена нормативна база для 
забезпечення доступу до архівних документів. Питання доступу регулюють 
комплекс законодавчих актів: Закони про архіви, Закони про архіви колишніх 
спецслужб, Закони про свободу інформації, Закони про таємність, Закони про 
захист даних, Закони про авторське право, Закони про захист даних тощо. 

Законодавство щодо доступу європейських країн має певні відмінності, 
в залежності від правової традиції та історії країни. Особливості 
національного законодавства щодо доступу знаходяться переважно у сфері 
обмеження доступу до архівних документів; надання платних послуг 
користувачам за використання інформації архівних документів. 

Вивчення міжнародного досвіду сприятиме подальшій інтеграції 
українського архівного законодавства й практики до загальноєвропейської 
спільноти в інтересах українських архівів, законодавців, політиків, 
користувачів архівів і всіх громадян країни. Актуальним завданням є 
приведення національного законодавства у відповідність до сучасних 
європейських стандартів. 
                                                 
51 Кечкеметі Ш., Секей І. Доступ до архівів : путівник для імплементації Рекомендації № R (2000) 13 щодо 
Європейської політики доступу до архівів / Харків. правозахисна група. Харків : Права людини, 2010. С. 34. 
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Додаток 1  
 

Законодавство європейських країн щодо доступу до архівів 
 

Закони про архіви 
• Австрія «Федеральний Закон про архіви» («Bundesgesetz uber die 

Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes - 
Bundesarchivgesetz»), прийнятий 17.08.1999, чинний від 01.01.2000. 

• Албанія «Закон про архіви» («Ligj per arkivat») № 9154, чинний від 
06.11.2003. 

• Андорра «Постанова про організацію та функціонування архівної 
системи та Архівного департаменту Уряду Андорри» («Reglament 
d’organitzacio i funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Area d’Arxius del 
Govern d’Andorra») від 06.04.2005; «Регламент Національного архіву 
Андорри» («Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra») від 06.04.2005. 

• Бельгія «Закон про архіви» («Archiefwet / Loi relative aux archives»), 
прийнятий 24.06.1955, чинна редакція від 06.05.2009. 

• Білорусь «Закон Республіки Білорусь «Про архівну справу та 
діловодство в Республіці Білорусь»» («Закон Республики Беларусь «Об 
архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь») від 
25.11.2011 № 323-3. 

• Болгарія «Закон про Національний архівний фонд» («Закон за 
Националния архивен фонд»), прийнятий 29.06.2007, чинний від 
13.07.2007. 

• Боснія й Герцеговина «Закон про архівний фонд та архіви Боснії й 
Герцеговини» («Zakon o arhivskoj grañi i Arhivu Bosne i Hercegovine»), 
прийнятий 22.06.2001. 

• Греція «Закон № 1946/1991 про загальні державні архіви й інші 
положення» («Νόµος 1946/91 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»»). 

• Данія «Закон про архіви» («Arkivloven (Lovbekendtgorelse nr. 1035 af 
21. august 2007)»), прийнятий 17.12.2002, чинна редакція від 
21.07.2007. 

• Естонія «Закон про архіви» («Arhiiviseadus») від 17.02.2011, чинний 
від 01.01.2012. 

• Ірландія «Закон про Національний архів» («National Archives Act») від 
11.11.1986. 

• Іспанія «Закон № 16/1985 про іспанську історичну спадщину» («Ley 
16/85, de Patrimonio Historico Espanol»), прийнятий 25.06.1985. 

• Італія «Декрет від 22 січня 2004 р. № 42 «Кодекс про культурну й 
екологічну спадщину»» («Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»»), прийнятий 22.01.2004. 

• Кіпр «Закон про введення й функціонування державних архівів та про 
супутні питання 208/91» («Νόµος που προνοεί για την ίδρυση και 
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λειτουργία Κρατικού Αρχείου και για σχετικά µε αυτό θέµατα Ν.208/91»), 
прийнятий 1991. 

• Латвія «Закон про архіви» («Arhīvu likums»), чинний від 01.01.2011. 
• Литва «Закон Литовської Республіки про документи та архіви» 

(«Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo»), чинна редакція 
Закону від 01.01.2005 (зі змінами). 

• Ліхтенштейн «Закон про архіви» («Archivgesetz»), чинний від 
01.01.1998. 

• Молдова «Закон про Національний архівний фонд Республіки 
Молдова» («Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (nr. 
880-XII)»), чинний від 22.01.1992. 

• Нідерланди «Закон про архіви 1995 р.» («Archiefwet 1995»), прийнятий 
28.04.1995, чинний від 01.01.1996. 

• Німеччина «Закон про зберігання федеральних архівних документів й 
користування ними» («Gesetz über die Sicherung und Nutzung von 
Archivgut des Bundes»), прийнятий 06.01.1988, чинний від 15.01.1988, 
чинна редакція від 16.03.2017. 

• Норвегія «Закон № 126 від 4 грудня 1992 р. про архіви» («Lov 
04.12.1992 nr. 126 om arkiv»), набув чинності 01.01.1999. 

• Об’єднане Королівство: Великобританія: «Закон про державну 
документацію» 1958 року (Стосується Англії, Уельсу й Великобританії 
в цілому), («Public Records Act 1958 (This covers England, Wales and the 
United Kingdom as a whole) Шотландія: «Закон про державну 
документацію» (Шотландія) 1937 року, «Закон про державні реєстри й 
документацію»  (Шотландія) 1948 року, («Public Registers and Records 
(Scotland) Act 1948») Північна Ірландія: «Закон про державну 
документацію» (Північна Ірландія) 1923 року (Public Records Act 
(Northern Ireland) 1923), 1958. 

• Польща «Закон про Національний архівний фонд та архіви від 14 
липня 1983» («Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach»), прийнятий 14.07.1984, чинна редакція від 
23.08.2016. 

• Португалія «Указ № 16/93 від 23 січня: Регулює загальні питання 
архівів і архівної спадщини» («Decreto-Lei n.o 16/93 de 23 de Janeiro: 
Estabelece o regime geral dos arquivos e do patrimonio arquivistico»), 
23.02.1993. 

• Румунія «Закон про національні архіви» («Legea Arhivelor Naţionale»), 
прийнятий 09.04.1996; чинна редакція від 21.04.2014. 

• Сербія «Закон про архівний фонд ФРЮ, 1998 р» («Zakon o arhivskoj 
grañi SRJ, 1998»); «Закон про культуру, 2009 р.» («Zakon o kulturi, 
2009»); «Закон про культурну власність, 1994 р.» («Zakon o kulturnim 
dobrima Republike Srbije, 1994»). 

• Словаччина «Закон № 395/2002 про архіви й канцелярії, та про 
внесення змін до деяких законів, зі змінами» («Zákon č. 395/2002 o 
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archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov»), прийнятий 
17.05.2002, чинний від 01.01.2003. 

• Словенія «Закон про захист документів і архівів та про архівні 
установи» («Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih (ZVDAGA), прийнятий 06.03.2006, чинний від 07.04.2006, чинна 
редакція від 2014 р. 

• Туреччина «Закон, що вносить зміни в Указ про знищення 
документів і матеріалів, які не потребують зберігання» («Muhafazasına 
Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun»), 
28.09.1988. 

• Угорщина «Закон № LXVI від 1995 про державні документи, державні 
архіви й захист приватних архівів» («1995. evi LXVI. torveny a 
koziratokrol, a kozleveltarakrol es a maganleveltari anyag vedelmeről»), 
прийнятий 27.06.1995, чинний від 01.01.1996. 

• Фінляндія «Закон про архіви» («Arkistolaki (Swedish: Arkivlag)»), 
прийнятий 23.09.1994, чинний від 01.10.1994. 

• Франція «Закон про архіви від 15 липня 2008 року» (Loi n. 2008-696 du 
15 juillet 2008 relative aux archives (consolidee dans le Livre II du code du 
patrimoine). 

• Хорватія «Закон про архівний фонд та архіви» («Zakon o arhivskom 
gradivu i arhivima»), прийнятий 1997 р., чинна редакція від 20.05.2017. 

• Чеська Республіка «Закон № 499/2004 Про архіви й управління 
архівами, і про внесення змін до деяких інших законів» («Zakon č. 
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisove službě a změně některych zakonů ve 
zněni pozdějšich předpisů»), прийнятий 23.09.2004, чинний від 
01.01.2005. 

• Чорногорія «Закон про архівну діяльність» («Zakon o arhivskoj 
djelatnosti»), прийнятий 27.07.2010. 

• Швейцарія «Федеральний Закон від 26 червня 1998 р. про архівну 
справу» («Bundesgesetz uber die Archivierung vom 26. Juni 1998»), 
чинний від 1.10.1999. 

• Швеція «Закон про архіви» («Arkivlag (1990:782)»), прийнятий 
07.07.1990, чинний від 01.07.1991. 

 
Закони про свободу інформації 

• Албанія «Закон про пресу», «Закон про інформацію» («Ligji per 
shtypin», «Ligji per informim») 21.10.1998. 

• Андорра «Адміністративний Кодекс» («Codi de l’Administracio»), 
прийнятий 29.03.1989, чинний від 11.04.1989. 

• Бельгія «Закон про свободу інформації» («Wet betreff ende de 
openbaarheid van bestuur / Loi relative a la publicite de l’administration»), 
прийнятий 11.04.1994, чинний від 01.07.1994. 
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• Болгарія «Закон про доступ до суспільної інформації» («Закон за 
достъп до обществената информация»), прийнятий 22.06.2000, чинний 
від 07.07.2000. 

• Боснія й Герцеговина «Закон про свободу доступу до даних і 
інформації в Боснії й Герцеговині» («Zakon o slobodi pristupa 
informacijama u Bosni i Hercegovini»), прийнятий 23.10.2000. 

• Греція «Закон 1599/1986 «Відносини між державою й громадянами», 
стаття 16: Право на інформацію, що міститься в урядових документах), 
Закон 2690/1999, стаття 5 «Доступ до документів» («Νόµος 1599/86 
«Σχέσεις κράτους πολίτη,άρθρο 16 «∆ικαίωµα γνώσης των διοικητικών 
εγγράφων», Νόµος 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις (άρθρο 5 Πρόσβαση σε έγγραφα»), 
прийнятий 11.06.1986. 

• Данія «Закон про публічну адміністрацію» («Lov om offentlighed i 
forvaltningen»), набув чинності 12.06.2013. 

•  Іспанія «Закон № 30/1992 про правовий режим державного 
управління й загальної адміністративної процедури» («Ley 30/92, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun»), прийнятий 26.11.1992. 

• Італія «Закон від 11 лютого 2005 р. № 15 «Зміни й виправлення до 
Закону від 7 серпня 1990 р. № 241 щодо загальних норм 
адміністративної діяльності» («Legge 11 febbraio 2005, n. 15 «Modifiche 
ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali 
sull’azione amministrativa»»), прийнятий 11.02.2005. 

• Латвія «Закон про свободу інформації» («Informacijas atklatibas 
likums»), прийнятий 06.11.1998, набув чинності 20.11.1998. 

• Литва «Закон Литовської Республіки про інформування 
громадськості» («Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo 
astatymas»), прийнятий 02.07.1996, набув чинності 26.07.1996; «Закон 
Литовської Республіки про право на одержання інформації від 
державних і місцевих урядових органів» («Lietuvos Respublikos teises 
gauti informaciją iš valstybes ir savivaldybiř astaigř astatymas»), 
прийнятий 11.01.2000, набув чинності 01.06.2000. 

• Молдова «Закон про доступ до інформації» («Lege privind accesul la 
informaţie (nr. 982-XIV)»), прийнятий 11.05.2000. 

• Нідерланди «Закон про свободу інформації» («Wet van 31 oktober 
1991, houdende regelen betreff ende openbaarheid van bestuur»), 
прийнятий 31.10.1991. 

• Німеччина «Закон, що регулює доступ до федеральної інформації» 
(«Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes»), 
прийнятий 05.09.2005, набув чинності 01.01.2006. 

• Норвегія «Закон від 19 травня 2006 р. № 16 щодо права доступу до 
документів, що перебувають в розпорядженні державних органів і 
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державних підприємств» («Lov 19.05 2006 nr. 16 om rett til innsyn i 
dokument i off entleg verksemd»), набув чинності 01.01.2009. 

• Об’єднане Королівство:  Великобританія: «Закон про державну 
документацію 1958 року» (Стосується Англії, Уельсу й Великобританії 
в цілому), 3. «Закон про свободу інформації» «Public Records Act 1958 
(This covers England, Wales and the United Kingdom as a whole»), 1958; 
Шотландія: «Закон про державну документацію» (Шотландія) 1937 
року, «Закон про державні реєстри й документацію» (Шотландія) 1948 
року, («Public Records (Scotland) Act 1937 and Public Registers and 
Records (Scotland) Act 1948», 1948), 1937 р. і 1948 р.;  Північна 
Ірландія: Закон про державну документацію (Північна Ірландія) 1923 
року («Public Records Act (Northern Ireland) 1923»). 

• Польща «Закон про доступ до державної інформації від 6 вересня 
2001 р.» («Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej»), прийнятий 06.09.2001, набув чинності 01.01.2002. 

• Португалія «Закон № 65/93 від 26 серпня: Регулює доступ до урядових 
документів» («Lei n. 65/93, de 26 Agosto: Regula o acesso aos documentos 
da Administracao»), набув чинності 27/08/1993. 

• Румунія «Закон про свободу доступу до інформації, що представляє 
суспільний інтерес» («Legea Privind Liberul Acces La Informaţii de 
Interes Public»), прийнятий 18.09.2001, набув чинності 12.10.2001. 

• Сербія «Закон про державну інформацію Республіки Сербія» («Zakon o 
javnom informisanju Republike Srbije») 2003 р.; «Закон про вільний 
доступ до інформації, що представляє суспільний інтерес» («Zakon o 
slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja») 2004 р. 

• Словаччина «Закон № 211/2000 про вільний доступ до інформації, і 
про внесення змін до деяких законів (Закон про свободу інформації), зі 
змінами» («Zakon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v 
zneni neskoršich predpisov»), прийнятий 17.05.2000, набув чинності 
01.01.2001. 

• Словенія «Закон про доступ до державної інформації» («Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja»), прийнятий 18.05.2006, набув 
чинності 19.05.2006. 

• Угорщина  «Закон № LXIII від 1992 про захист персональних даних і 
розкриття даних, що мають суспільний інтерес» («1992. evi LXIII. 
torveny a szemelyes adatok vedelmeről es a kozerdekű adatok 
nyilvanossagarol»), прийнятий 17.11.1992; набув чинності 02.12.1992. 

• Фінляндія «Закон про відкритість діяльності уряду» («Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Swedish: Lag om off entlighet I 
myndigheternas verksamhet)»), прийнятий 21.05.1999, набув чинності 
01.12.1999. 
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• Чеська Республіка «Закон № 106/1999 про вільний доступ до 
інформації» («Zakon č. 106/1999 Sb., o svobodnem přistupu k 
informacim»), прийнятий 08.06.1999, набув чинності 01.01.2000. 

• Швейцарія  «Федеральний Закон про принципи свободи інформації в 
області державного управління від 17 грудня 2004 р.» («Bundesgesetz 
uber das Off entlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004»), 
прийнятий 17.12.2004, набув чинності 01.07.2006. 

• Швеція «Закон про свободу преси» («Tryckfrihetsforordning 
(1949:105)»), прийнятий 05.04.1949, набув чинності 06.04.1949. 

• Естонія «Закон про суспільну інформацію» («Avaliku teabe seadus»), 
прийнятий 15.11.2000, набув чинності 01.01.2001. 

 
Закони про захист даних 

• Австрія «Закон про захист даних 2000» («Bundesgesetz uber den Schutz 
personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000)»), 
прийнятий 17.08.1999, набув чинності 01.01.2000. 

• Албанія «Закон № 9887 від 10.03.2008 «Про захист персональних 
даних»» («Ligji nr. 9887, date 10.03.2008 «Per mbrojtjen e te dhenave 
personale»»), прийнятий 10.03.2008. 

• Андорра «Закон про захист персональних даних» («Llei de proteccio de 
dates»), прийнятий 18.12.2003, набув чинності 11.02.2004. 

• Бельгія «Закон про захист особистого життя» («Wet tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens / Loi relative a la protection de la vie privee a l’egard des 
traitements de donnees a caractere personnel»), прийнятий 08.12.1992, 
набув чинності 18.03.1993 (деякі статті набули чинності пізніше). 

• Болгарія «Закон про захист персональних даних» («Закон за защита на 
личните данни»), прийнятий 01.01.2002, набув чинності 01.01.2002. 

• Боснія й Герцеговина «Закон про захист персональних даних» 
(«Zakon o zaštiti ličnih podataka» («Službeni glasnik BiH» br. 49/2006), 
2006. 

• Греція Закон 2472/1997 «Про захист особистості від обробку 
персональних даних» «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» («Νόµος 2472/1997»), прийнятий 
10.04.1997. 

• Данія «Закон про захист даних» («Lov om behandling af 
personoplysninger (persondataloven)»), набув чинності 01.07.2000. 

• Естонія «Закон про захист персональних даних» («Isikuandmete kaitse 
seadus»), прийнятий 15.02.2007, набув чинності 01.01.2008. 

• Іспанія «Закон № 15/99 про захист персональних даних» («Ley 15/99, 
de Proteccion de Datos de Caracter Personal»), прийнятий 13.12.1999. 

• Кіпр «Закон про обробку персональних даних (захист особистості) від 
2001, 138(I)/2001» («Ο περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
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Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος του 2001, 138(I)/2001»), 
прийнятий 2001. 

• Італія «Законодавчий декрет № 196 від 30 червня 2003 р. «Кодекс про 
захист персональних даних»» («Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»»). 

• Латвія «Закон про захист персональних даних» («Fizisko personu datu 
aizsardzibas likums»), прийнятий 03.03.2000, набув чинності 06.04.2000. 

• Ліхтенштейн «Закон про захист даних» («Datenschutzgesetz»), 
прийнятий 01.08.2002. 

• Литва «Закон Литовської Республіки про правову охорону 
персональних даних» («Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas»), дата набуття чинності 
01.02.2008. 

• Люксембург «Закон від 2 серпня 2002 р. про захист осіб у зв’язку з 
обробкою персональних даних» («Loi du 2 aout 2002 relative a la 
protection des personnes a l’egard du traitement des donnees a caractere 
personnel»), прийнятий 02.08.2002. 

• Молдова «Закон про захист персональних даних» («Lege Nr. 133 din 
08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal»), прийнятий 
08.07.2011, набув чинності 14.04.2012. 

• Нідерланди «Закон про захист персональних даних» («Wet van 6 juli 
2000, Stb.302, houdende regels inzake de bescherming van 
persoonsgegevens»), прийнятий 06.07.2000, набув чинності 01.09.2001. 

• Німеччина «Федеральний Закон про захист даних» 
(«Bundesdatenschutzgesetz»), прийнятий 27.01.1977, набув чинності 
01.01.1978, нова редакція закону буде чинною з 25.05.2018. 

• Норвегія «Закон № 31 від 14 квітня 2000 р. про персональні дані» 
(«Lov 14.04.2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger»), набув 
чинності 01.01.2001. 

• Об’єднане Королівство «Закон про захист даних» («Data Protection Act 
1998»), прийнятий 1998 р., набув чинності у березні 2000 р. 

• Польща «Закон про захист персональних даних від 29 серпня 
1997 р.»(«Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych»), набув чинності 20.04.1998. 

• Португалія «Закон № 67/98 від 26 жовтня: Закон про захист 
персональних даних» («Lei n.o 67/98 de 26 de Outubro: Lei de Proteccao 
de Dados Pessoais»), набув чинності 27.10.1998. 

• Сербія «Закон про захист персональних даних» («Zakon o zaštiti 
podataka o ličnosti»), 2008 р. 

• Словаччина «Закон № 428/2002 про захист персональних даних, зі 
змінами» («Zakon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni 
neskoršich predpisov»), прийнятий 03.07.2002, набув чинності 
01.01.2004. 
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• Словенія «Закон про захист персональних даних (офіційна редакція)» 
(«Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo), 
прийнятий 27.09.2007, набув чинності 16.10.2007. 

• Угорщина «Закон № LXIII від 1992 про захист персональних даних і 
розкриття даних, що представляють суспільний інтерес» («1992. evi 
LXIII. torveny a szemelyes adatok vedelmeről es a kozerdekű adatok 
nyilvanossagarol»), прийнятий 17.11.1992, набув чинності 01.05.1993. 

• Фінляндія «Закон про персональні дані» («Henkilotietolaki (Swedish: 
Personuppgiftslag)»), прийнятий 22.04.1999, набув чинності 01.06.1999. 

• Хорватія «Закон про захист персональних даних» («Zakon o zaštiti 
osobnih podataka») від 12.07.2003. 

• Чеська Республіка  «Закон № 101/2000 Sb. про захист персональних 
даних і внесення змін до деяких законів» («Zakon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobnich udajů o změně některych zakonů»), прийнятий 
25.04.2000, набув чинності 01.06.2000. 

• Швейцарія «Федеральний Закон про захист даних від 19 червня 
1992 р.» («Bundesgesetz uber den Datenschutz vom 19 Juni 1992»), набув 
чинності 01.07.1993. 

• Швеція «Закон про персональні дані» («Personuppgiftslag (1998:204)») 
прийнятий 29.04.1998, набув чинності 24.10.1998. 

 
Закони про державну таємницю 

• Австрія «Закон про безпеку та секретну інформацію» («Bundesgesetz 
uber die Umsetzung volkerrechtlicher Verpflichtungen zur sicheren 
Verwendung von Informationen (Informationssicherheitsgesetz)»), 
прийнятий 15.01.2002, набув чинності 15.01.2002. 

• Албанія «Закон про інформацію, що класифікується як державна 
таємниця, зміни внесені Законом №9541 від 22.05.2006» («Ligji per 
informacionin e klasifi kuar sekret shteteror, Ndryshuar me ligjin nr. 9541, 
date 22.05.2006»), прийнятий 13.02.1999. 

• Андорра «Закон про Уряд» («Llei del Govern»), прийнятий 15.12.2000, 
набув чинності 11.01.2001. 

• Бельгія «Закон про засекречування та безпеку» («Wet betreff ende de 
classifi catie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen / Loi relative a la classifi cations et aux habilitations, 
attestations et avis de securite»), прийнятий 11.12.1998, набув чинності 
07.05.1999 (деякі статті набули чинності пізніше). 

• Болгарія «Закон про захист секретної інформації» («Закон за захист на 
класифицираната информация»), прийнятий 24.04.2002, набув чинності 
30.04.2002. 

• Греція «Ратифіковане міністерське рішення про регулювання обробки 
секретних документів» («Κανονισµός διακίνησης διαβαθµισµένων 
εγγράφων»), 1976 р. 
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• Естонія «Закон про державну таємницю й секретну інформацію 
закордонних держав» («Riigisaladuse ja salastatud valisteabe seadus»), 
прийнятий 25.01.2007, набув чинності 01.01.2008. 

• Іспанія «Закон № 9/1968 про державну таємницю, змінений законом 
№ 48/1978» («Ley 9/1968, de Secretos Oficiales modificada por la Ley 
48/1978»). 

• Італія «Закон від 3 серпня 2007 р. № 124 «Інформаційна система 
охорони безпеки Республіки й нові положення, що регулюють 
таємність»» («Legge 3 agosto 2007 n. 124 Sistema di informazione per la 
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del»). 

• Латвія «Закон «Про державну таємницю»» («Likums «Par valsts 
noslēpumu»»), прийнятий 29.10.1996, набув чинності 01.01.1997. 

• Литва «Закон Литовської Республіки про державну та службову 
таємницю» («Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių 
įstatymas»), прийнятий 25.11.1999, набув чинності 01.03.2000. 

• Нідерланди «Закон про захист державної таємниці» («Wet bescherming 
staatsgeheimen»), прийнятий 05.04.1951, чинна редакція від 01.01.2013. 

• Норвегія «Закон № 10 від 10 березня 1998 р. про національну безпеку» 
(«Lov 20.03.1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste»), набув 
чинності 01.07.2001. 

• Польща «Закон про захист секретної інформації від 5 серпня 2010 р.» 
(«Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych»), дата 
набуття чинності 02.01.2011. 

• Португалія «Закон № 6/94 від 7 квітня: вводить правила щодо 
державної таємниці» («Lei no. 6/94, de 7 Abril: Aprova o regime do 
segredo de Estado»), набув чинності 07.05.1994. 

• Румунія «Закон про захист секретної інформації» («Legea Privind 
Protecţia Informaţiilor Clasificate»), прийнятий 18.09.2001, набув 
чинності 12.10.2001. 

• Сербія «Кримінальний кодекс, 2005 р.» («Krivični zakonik Republike 
Srbije, 2005»); «Закон про секретну інформацію, 2009 р.» («Zakon o 
tajnosti podataka, 2009»). 

• Словаччина «Закон № 215/2004 про захист секретної інформації, і про 
внесення змін до деяких законів, зі змінами» («Zakon č. 215/2004 o 
ochrane utajovanych skotočnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v 
zneni neskoršich predpisov»), прийнятий 11.03.2004, набув чинності 
01.05.2004. 

• Словенія «Закон про секретну інформацію (офіційна редакція)» 
(«Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo), прийнятий 
03.05.2006, набув чинності 16.05.2006. 

•  Угорщина «Закон № CLV від 2009 про захист секретних даних» 
(«2009. evi CLV. torveny a minősitett adat vedelmeről»), прийнятий 
14.12.2009, набув чинності 01.04.2010. 
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• Хорватія «Закон про захист секретної інформації» («Zakon o zaštiti 
tajnosti podataka»), 2007 р. 

• Чеська Республіка «Закон № 148/1998. Про захист секретних 
матеріалів, зміни внесені наступними постановами» («Zakon č. 
148/1998 Sb., o ochraně utajovanych skutečnosti ve zněni pozdějšich 
předpisů»), 02.07.1998, набув чинності 01.11.1998. 

• Швейцарія «Указ про захист державної інформації» («Verordnung vom 
4. Juli 2007 uber den Schutz von Informationen des Bundes»), прийнятий 
04.07.2007, набув чинності 01.08.2007. 

• Швеція «Закон про суспільний доступ до інформації та про таємність» 
(«Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)»), прийнятий 20.05.2009, 
набув чинності 01.07.2009. 
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Додаток 2 
 

Доступ до архівів в окремих європейських країнах 
 

Австрія 
Доступ до архівів в Австрії регулюють нормативні документи: 

«Федеральний закон про архіви» («Bundesgesetz über die Sicherung, 
Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes – Bundesarchivgesetz») 
від 17.08.1999; «Закон про безпеку та секретну інформацію» («Bundesgesetz 
über die Umsetzung volkerrechtlicher Verpflichtungen zur sicheren Verwendung 
von Informationen (Informationssicherheitsgesetz)» від 15.01.2002; «Закон про 
захист даних» («Urheberrechtsgesetz-Novelle») від 01.07.2003; «Закон про 
авторське право» («Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003») від 06.06.2003. 

Згідно положень «Федерального закону про архіви», кожна особа має 
право на користування архівними документами, доступ до яких не обмежено, 
для службової, наукової та журналістської діяльності, а також для 
забезпечення своїх законних інтересів. 

Архівні документи, якщо не зазначено інше, доступні для користування 
через 30 років від початку терміну обмеження доступу. Якщо архівні 
документи містять інформацію, що стосується суспільної безпеки, 
національної оборони або зовнішніх справ, доступ до них може бути 
обмежений на термін до 50 років. Для проведення наукових досліджень 
дарувальник архівних документів (але не сам архів) може скоротити термін 
обмеження доступу до 20 років. Термін обмеження доступу до документів 
особового походження може бути скорочений до 20 років, якщо є згода 
відповідної особи; оприлюднення інформації не загрожує інтересам 
зацікавлених осіб; суспільний інтерес до проведення дослідження є більш 
пріорітетним ніж законні інтереси зацікавлених сторін. 

Спеціальні обмеження доступу визначені для документів вищих 
адміністративних органів (федеральних міністрів, федерального канцлера, 
віце-канцлера, державних секретарів), створених під час здійснення ними 
своїх функцій. Ці документи передають до Австрійського державного архіву 
(Österreichischen Staatsarchiv), доступ до них закритий впродовж 25 років. 
Після цього починає діяти 30 річний термін зберігання для використання 
третіми особами. Обмеження доступу не стосуються архівних документів, які 
були призначені для публікації під час їх створення52. 

Законодавство окремих земель Австрії містить різні крайні терміни 
доступу до архівних документів, що зумовлено федеральним устроєм 
австрійської держави. Наприклад, закони про архіви (Landesarchivgesetze) 
Відня, Верхньої Австрії, Зальцбурга містять положення про 30-річний термін 
обмеження доступу, ідентичне «Федеральному закону про архіви». 
Законодавство про архіви землі Карінтія передбачає термін обмеження 
                                                 
52 Schöggl-Ernst E. Archiv und Recht: Österreichische Archivgesetzgebung und der Zugang zum Archivgut 
[Electronic resource] // Atlanti. 2010. Vol. 20. P. 96–97. Mode of access: http://www.iias-trieste-
maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Schoggl.pdf. 
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доступу до 40 років. Якщо інформацію архівних документів використовують 
для громадських або наукових інтересів, термін обмеження доступу може 
бути скорочений до 10 років. 

Після завершення терміну обмеження доступу архівні документи 
можуть бути доступні будь-якій особі згідно з умовами користування 
архівними документами для наукових, офіційних, громадських цілей. 
Виняток становять архівні документи, власник яких уклав з архівом угоду, 
якою передбачено спеціальні спеціальні положення щодо доступу. 

Користування архівними документами може бути обмежено або 
заборонено у випадку: 

• якщо особа, яка бажає отримати доступ, неодноразово або суттєво 
порушувала правила користувача; 

• архівні документи знаходяться в поганому стані, або перебувають на 
реставрації; 

• користування документами суперечить угоді з їх власником; 
• мета користування також може бути досягнута за допомогою 

публікацій або копій документів; 
• архівні документи недоступні, тому що надані іншому користувачу53. 
Згідно із «Федеральним законом про архіви», персональні дані можуть 

бути опубліковані лише через 10 років після смерті даної особи, якщо 
зацікавлені особи не дали пряму згоду на публікацію. Якщо рік смерті 
невідомий, термін захисту спливає через 100 років після народження особи. 
Публікація персональних даних може бути дозволена до завершення 
зазначеного терміну, якщо така публікація становить значний суспільний 
інтерес. Це не стосується даних, що відносяться до власне особистого життя. 

Кожен федеральний архів Австрії повинен затвердити власні правила 
користування архівними документами54. 

Правила повинні регулювати: 
1. порядок користування архівними документами та забезпечення їх 

збереженості під час користування; 
2. виготовлення копій і репродукцій; 
3. відповідальність користувача за пошкодження архівних документів 

та відповідальність архіву перед користувачами; 
4. користування архівними документами дарувальників; 
5. плату за користування архівними документами та відшкодування 

витрат на виготовлення копій і репродукцій; 
6. інші договірні умови користування архівними документами. 
В Австрійському державному архіві з 1 вересня 2017 р. дозволено 

копіювання архівних документів власною камерою (наприклад, смартфоном). 

                                                 
53 Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes – Bundesarchivgesetz, 
/08/1999 [Electronic resource]. Mode of access: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143. 
54 Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes – Bundesarchivgesetz, 
/08/1999 [Electronic resource]. Mode of access: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143. 
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Копіювати документи можна виключно для особистих потреб. Для 
використання копії з комерційною метою потрібна окрема згода 
Австрійського державного архіву. Якщо копія документа призначена для 
публікації, необхідно повідомити архів та сплатити відповідну суму. Заявник 
несе відповідальність за порушення авторських прав або захист даних. 
Рекомендується підписувати кожну фотографію даними архіву. За 
необхідності, працівники читального залу архіву можуть заборонити 
фотозйомку. 

Не дозволяється фотографувати: 
– архівні документи, щодо яких діє термін обмеження доступу; 
– архівні документи, що не відповідають умовам використання 

Австрійського державного архіву; 
– архівні документи, захищені авторським правом, або що містять 

конфіденційну інформацію; 
– архівні документи, фізичний стан яких не дозволяє копіювання. 
Під час фотографування: 
– необхідно зберігати порядок розміщення архівних документів в 

коробці, папці тощо; 
– заборонено використання штативу, спалаху ламп; 
– фотографувати необхідно без шуму; 
– не дозволяється фотографувати архівні документи на підлозі, 

використовувати столи та стільці для фотографування тощо55. 
 

Білорусь 
Доступ до архівів в Білорусі регулюють нормативні документи: Закон 

«Про архівну справу та діловодство в Республіці Білорусь» від 25.11.2011 
№ 323-З; Закон «Про інформацію, інформатизацію та захист інформації» від 
10.11.2008 № 455-З; «Правила роботи державних архівів Республіки 
Білорусь» (2012). 

Відповідно до «Правил роботи державних архівів Республіки 
Білорусь», всі користувачі мають рівні права доступу до архівних 
документів. Документи з відкритим доступом надають всім юридичним та 
фізичним особам безкоштовно. Порівняння норм доступу, встановлених 
законодавством до документів, які зберігаються в державних архівах і 
архівах організацій, свідчить, що державні архіви є найбільш відкритими для 
доступу. 

Відповідно до «Правил роботи державних архівів Республіки Білорусь» 
для архівних документів, що містять конфіденційну та іншу інформацію 
обмеженого поширення, встановлюють спеціальні правила доступу. 

Документи, що містять комерційну таємницю, можуть бути надані 
тільки за запитами правоохоронних, судових органів, прокуратури, органів 
державного контролю у справах, що підлягають розслідуванню. Інші 

                                                 
55 Anfertigung von Reproduktionen mit eigener Kamera [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.oesta.gv.at/DocView.axd?CobId=67044. 



 37 

користувачі можуть отримати доступ до таких документів тільки відповідно 
до дозволу організації, в якій створені ці документи. 

Відповідно до ст. 29 Закону «Про архівну справу та діловодство в 
Республіці Білорусь» доступ до архівних документів обмежується, якщо є 
підстави вважати, що доступ: призведе до розголошення державних секретів, 
комерційної та іншої захищеної законом таємниці; може завдати шкоди 
збереженості архівних документів (в цьому випадку замість оригіналу 
видається копія архівного документа); порушує права і законні інтереси 
громадян; призведе до іншого порушення законодавства. 

Обмеження доступу до архівних документів, що містять відомості, які 
стосуються особистої таємниці громадян, встановлюється терміном на 75 
років від дня створення таких документів. За згодою громадянина, а після 
його смерті за згодою його спадкоємців, оформленою в установленому 
порядку, обмеження доступу до таких документів може бути скасовано 
раніше ніж через 75 років від дня створення цих документів. Порядок 
доступу до документів, що містять відомості, які стосуються особистої 
таємниці громадян, встановлюється центральним органом державного 
управління у сфері архівної справи і діловодства. 

Рішення про обмеження доступу до архівних документів, що 
зберігаються в державних архівах, територіальних (міських або районних) 
архівах, приймається: керівником республіканського органу державного 
управління у сфері архівної справи і діловодства або його заступником; 
керівником відповідного державного архіву, територіального (міського або 
районного) архіву або його заступником. 

Рішення про обмеження доступу до архівних документів, що 
зберігаються в архівах державних органів, інших організацій, приймається їх 
керівниками. 

Про обмеження доступу до архівних документів повідомляється 
громадянам не пізніше ніж у семиденний строк з дня отримання запиту. 

Рішення про обмеження доступу до архівних документів може бути 
оскаржено громадянином чи організацією в порядку, встановленому 
законодавством. 

Доступ до документів недержаних архівів надається тільки за санкцією 
керівників організацій. Рішення про стягнення плати за користування 
документами архіву недержавної організації приймається керівником 
самостійно. 

Доступ до документів, що зберігаються в архівах недержавних 
організацій, може бути відхилений без пояснення причин. Більш того, в 
Законі «Про архівну справу та діловодство в Республіці Білорусь» (ст. 28) 
зазначено, що доступ до архівних документів, які є власністю недержавних 
організацій, здійснюється тільки за їх згодою. На практиці недержавні 
організації відмовляють у доступі до своїх архівів, посилаючись на те, що 
інформація, яка міститься у них, є комерційною таємницею, хоча документи, 
що містять таку інформацію, складають незначну частину архівів 
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недержавних організацій, або взагалі відсутні. Архіви недержавних 
організацій є найменш доступними56. 

Згідно Закону «Про інформацію, інформатизацію та захист інформації» 
(ст. 17) до інформації, поширення та (або) надання якої обмежено, 
відноситься інформація про приватне життя фізичної особи та персональні 
дані; відомості, що становлять державні секрети; службова інформація 
обмеженого поширення; інформація, що становить комерційну, професійну, 
банківську та іншу охоронювану законом таємницю; інформація, що 
міститься в справах про адміністративні правопорушення, матеріалах і 
кримінальних справах органів кримінального переслідування і суду до 
завершення провадження у справі; інша інформація, доступ до якої 
обмежується законодавчими актами Республіки Білорусь. 

Стаття 18 цього закону забороняє збирати інформацію про 
недоторканність приватного життя громадян без їхньої згоди. Всі органи і 
установи можуть збирати таку інформацію тільки на підставі закону. Якщо 
вони володіють такою інформацією, то несуть відповідальність за її 
використання і поширення. 

Більш детально конфіденційність інформації в архівах захищена 
«Інструкцією про режим доступу до документів, що містять інформацію, яка 
відноситься до таємниці особистого життя громадян»57. Положення 
Інструкції застосовують до державних архівів, архівів державних і приватних 
організацій і підприємств. 

Для архівних документів, що містять конфіденційну та іншу 
інформацію обмеженого поширення, встановлюють спеціальні правила 
доступу. Для роботи з такими документами необхідно мати спеціальний 
дозвіл певної форми, виданий органами державної безпеки. Робота 
здійснюється в спеціальній кімнаті під наглядом архівного співробітника, 
допущеного до роботи з секретними документами. 

 
Естонія 

Доступ до архівів в Естонії регулюють нормативні документи: «Закон 
про архіви» («Arhiiviseadus») від 17.02.2011, чинний від 01.01.2012 (зі 
змінами); «Закон про збирання, реєстрацію, зберігання й використання 
матеріалів органів зовнішньої безпеки держави або розвідки, які діяли в 
Естонії» («Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide 
kogumise, arvelevotmise, sailitamise ja kasutamise korra seadus») від 10.04.1994; 
«Закон про суспільну інформацію» («Avaliku teabe seadus») від 22.04.2010; 
«Закон про державну таємницю й секретну інформацію закордонних держав» 
(«Riigisaladuse ja salastatud valisteabe seadus») від 25.01.2007; «Закон про 
захист персональних даних» («Isikuandmete kaitse seadus») від 01.01.2008; 

                                                 
56 Rybakou A. Access to Archival Information in Belarus: Legislation and Practice [Electronic resource] // Atlanti. 
2010. Vol. 20. P. 110–111. Mode of access: http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Rybakou.pdf. 
57 Инструкция о режиме доступа к документам, содержащим информацию, относящуюся к тайне личной 
жизни граждан [Электронный ресурс] : утв. приказом Комитета по архивам и делопроизводству Республики 
Беларусь от 3 июля 1996 г. № 21. Режим доступа: http://www.pravoby.info/docum09/part32/akt32467.htm. 



 39 

«Закон про авторське право» («Autorioiguse seadus») від 11.11.1992, чинна 
редакція від 01.01.2012; «Правила роботи архівів» («Arhiivieeskiri») (2011). 

Доступ до архівних документів, що зберігаються в Національному 
архіві Естонії, не обмежується, за винятком випадків, встановлених Законом 
про публічну інформацію, Законом про захист персональних даних, Законом 
про державну таємницю й секретну інформацію закордонних держав або 
іншими законами. Користування архівними документами безкоштовне. 

Національний архів може обмежувати доступ до документів, якщо 
документ знаходиться в поганому фізичному стані та користування 
документом може його пошкодити. Проте Національний архів, якщо це 
можливо, повинен забезпечити доступ до інформації архівних документів. 
Умови доступу до приватних документів, переданих до Національного 
архіву, визначені угодою між дарувальником та архівом. Обмеження 
доступу, передбачене угодою, не може бути більш ніж 50 років. 

В архівному законодавстві Естонії визначені три категорії документів з 
обмеженим доступом: документи, що містять конфіденційні та особисті дані; 
документи особового походження, доступ до яких обмежено особою, яка 
передала документи до архіву; документи, доступ до яких обмежено 
установою, в якій ці документи створено. 

Доступ не обмежується до таких даних: 
основні персональні дані (ім’я, стать, дата народження та смерті, 

зв’язки з іншими особами в спільному родоводі, за виключенням випадків, 
коли відомості є конфеденційними); 

вразливі та приватні персональні дані, створені раніше, якщо вони не 
становлять шкоди для приватного життя даної особи впродовж її життя або 
30 років після смерті (якщо неможливо визначити дату смерті та народження 
особи, доступ має бути обмежений протягом 75 років після створення 
документу). 

До архівних документів з обмеженим доступом може бути наданий 
доступ без додаткового розгляду, якщо: 

– дослідник надає доступ до своїх даних; 
– особа, якої стосуються персональні дані, померла не раніше ніж 30 

років тому; 
 інформація архівних документів потрібна для наукових досліджень або 

національної статистики; 
– отримано дозвіл від власника архівних документів або особи / 

установи яка передала документи до архіву; 
– особа здійснює дослідження в межах своїх службових обов’язків 

тощо. 
Національний архів Естонії надає користувачам платні послуги, 

зокрема щодо копіювання архівних документів: 
паперові копії фотографій, документів або друкованих матеріалів – 1 

євро; 
друк цифрового зображення – 0,20 євро; 
копія сторінки архівного опису – 0,10 євро. 
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Електронні копії: 
копія одиниці зберігання архівних документів для практичного 

використання у форматі А2 – 0,20 євро; 
копія з високою якістю друку одиниці зберігання архівних документів 

(максимальний формат A3) або фотографії (максимальний формат А4) – 2,5 
євро; 

копії документів формату A3 – A0 або копії фотографій форматом 
більше ніж A4 – 10 євро58. 

Підготовка для оцифровування відео та аудіо документів: 
підготовка котушки 35мм плівки для оцифровування – 20,00 євро за 

одиницю; 
підготовка котушки 16 мм або 8 мм плівки для оцифровування – 10,00 

євро за одиницю; 
підготовка котушки звукової доріжки фільму для оцифровування – 3,00 

євро за одиницю. 
Копіювання кінодокументів: 
перегляд копії – 4,00 євро за хвилину; 
копія кіно та відео файлів, стандарт SD – 15,00 євро за хвилину; 
копія кіно та відео файлів, стандарт HD – 17,00 євро за хвилину; 
копія кіно та відео файлів, стандарт 2K – 20,00 євро за хвилину59. 
 

Іспанія 
Доступ до архівів в Іспанії регулюють нормативні документи: Закон 

№ 16/1985 про іспанську історичну спадщину (Ley 16/85, de Patrimonio 
Historico Espanol) від 25.06.1985, чинна редакція від 28.06.2017; Закон 
№ 30/1992 про правовий режим державного управління й загальної 
адміністративної процедури (Ley 30/92, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun) від 
26.11.1992; Закон № 9/1968 про державну таємницю, змінений законом 
№ 48/1978 (Ley 9/1968, de Secretos Oficiales modificada por la Ley 48/1978) 
чинний від 07.10.1978; Закон № 15/99 про захист персональних даних (Ley 
15/99, de Proteccion de Datos de Caracter Personal) чинний від 13.12.1999; 
Закон № 5/1998 про впровадження в іспанське законодавство Директиви 
96/9/EC Європейського Парламенту й Ради від 11.3.1996 щодо законодавчого 
захисту баз даних (Ley 5/1998, de incorporacion al Derecho espanol de la 
Directiva 96/9/CE, de 11-3-1996 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre le 
proteccion juridica de las bases de datos) від 06.03.1998. 

Також в законодавстві автономних спільнотах Іспанії існують норми 
доступу до архівів, які грунтуються на положеннях загальнодержавного 
законодавства (з певними регіональними відмінностями). 

Згідно ст. b 105 Конституції Іспанії всі громадяни мають право доступу 
до архівів та адміністративних реєстрів. Ст. 62 Закону про іспанську 
                                                 
58 Copy of photograph and document [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ra.ee/en/services/copy-
photo-document/ 
59 Copy of film and audio [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ra.ee/en/services/copy-film-audio/ 
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історичну спадщину містить положення, що держава гарантує доступ до всіх 
державних архівів, музеїв, бібліотек незважаючи на обмеження, які можуть 
бути встановлені. Обмеження доступу до документів, що становлять 
іспанську документальну спадщину, визначає 57 стаття Закону про іспанську 
історичну спадщину. До всіх документів, що втратили чинність та надійшли 
до архіву, має бути вільний доступ, за виключенням документів, на які 
поширюється дія Закону про державну таємницю, або якщо оприлюдення 
інформації таких документів може містити ризики для національної безпеки 
або розслідування злочинів. 

Для доступу до документів, що містять персональні дані, які можуть 
вплинути на безпеку людей, їх честь, особисту конфіденційність та імідж 
потрібен дозвіл самої особи. В іншому випадку доступ можливий через 25 
років після смерті особи, якщо дата смерті відома, або через 50 років від часу 
створення документа60. 

У «Стандарті доступу та ознайомлення з документами в державних 
архівах», який затверджений Міністерством культури Іспанії, зазначено, що 
копіювання документів здійснюють лише працівники архівів61. 
 

Латвія 
Доступ до архівів в Латвії регулюють нормативні документи: Закон про 

архіви (Arhīvu likums), чинний від 01.01.2011 (зі змінами); Закон «Про 
зберігання й доступ до звітів колишнього Комітету державної безпеки й про 
перевірку фактів щодо співробітництва окремих осіб із КДБ» (Likums «Par 
bijuñas Valsts droñibas komitejas dokumentu saglabañanu, izmantošanu un 
personas sadarbibas fakta konstatcñanu) від 19.05.1994; Закон про свободу 
інформації (Informacijas atklatibas likums) від 06.11.1998; Закон «Про 
державну таємницю» (Likums «Par valsts noslcpumu) від 29.10.1996; Закон про 
захист персональних даних (Fizisko personu datu aizsardzibas likums) від 
03.03.2000; Закон про авторське право (Autortiesibu likums) від 06.04.2000. 

Документи, що зберігаються в Національному архіві Латвії, архівах 
установ, акредитованих приватних архівах, або їх завірені копії, доступні для 
вільного використання, якщо доступ до них не обмежений законодавством 
(Закон про архіви, ст. 12)62. Користування архівними документами 
безкоштовне; якщо для користування ними потрібно спеціальне обладнання 
(наприклад, для аудіовізуальних документів), архів має право призначати 
плату, розмір якої визначає Кабінет Міністрів Латвії. 

Доступ обмежено: 1) до архівних документів, що містять державну 
таємницю; 2) впродовж 30 років до документів створених або отриманих від 
державних установ (Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, 
Міністерства внутрішніх справ, Бюро по запобіганню та боротьбі з 
                                                 
60 Aguado Gonzalez F. J., Garcia Ruiperez M. The Access to the Archives in Spain, Special Reference to the 
Archives of the Local Administration [Electronic resource] // Atlanti. 2010. Vol. 20. P. 123–135. Mode of access: 
http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Aguado.pdf. 
61 Norma para el acceso y consulta de documentos en los Archivos Estatales [Electronic resource]. Mode of access: 
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:5a84753a-048f-45b4-87e5-bb952ededf40/normas-acceso-sala.pdf. 
62 Arhīvu likums [Electronic resource]. Mode of access: https://likumi.lv/doc.php?id=205971. 
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корупцією, Канцелярії Президента, Державної канцелярії), які містять 
інформацію, що стосується національної безпеки; 3) до документів, що 
містять конфіденційні особисті дані або іншу інформацію про приватне 
життя особи. Якщо обмеження не передбачені іншими законами, доступ до 
таких документів обмежений протягом 30 років від дати смерті особи. Якщо 
дату смерті особи неможливо встановити, доступ до документів повинен 
бути обмежений на 110 років після народження особи. Якщо неможливо 
визначити дату смерті та народження особи, доступ має бути обмежений 
протягом 75 років після створення документу; 4) до приватних документів, 
для яких строк обмеження доступу визначений їх власником. У певних, 
визначених законом випадках, дозволяється користування документами, 
доступ до яких обмежено (Закон про архіви, ст. 13). 

Користувач має право в читальному залі архіву 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 осіб63. В архівах Латвії обладнані 
спеціальні місця для копіювання та встановлені сканери, які користувачі 
можуть арендувати за плату. 

 
Литва 

Доступ до архівів у Литві регулюють нормативні документи: «Закон 
Литовської Республіки про документи та архіви» («Lietuvos Respublikos 
dokumentų ir archyvų įstatymo»), чинна редакція Закону від 01.01.2005 (зі 
змінами); Постанова Уряду Литовської Республіки від 13.06.2007 № 579 
«Про надходження до Національного документального фонду спеціаьної 
частини документів з обмеженим доступом та правила користування ними» 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. birželio 13 d. Nutarimas Nr. 579 «Del 
Priejimo prie Nacionalinio dokumentř fondo ypatingosios dalies ribojamř 
dokumentř ir jř naudojimo taisykliř patvirtinimo»); Закон Литовської Республіки 
про інформування громадськості (Lietuvos Respublikos visuomenes 
informavimo astatymas) від 02.07.1996; Закон Литовської Республіки про 
право на одержання інформації від державних і місцевих урядових органів 
(Lietuvos Respublikos teises gauti informaciją iš valstybes ir savivaldybiř astaigř 
astatymas) від 11.01.2000; Закон Литовської Республіки про державну 
таємницю й службову таємницю (Lietuvos Respublikos Valstybes ir tarnybos 
paslapčiř astatymas) від 01.05.2004; Закон Литовської Республіки про 
правовий захист персональних даних (Lietuvos Respublikos asmens duomenř 
teisines apsaugos astatymas) від 01.02.2008; Закон Литовської Республіки про 
авторське право й суміжні права (Lietuvos Respublikos autoriř ir gretutiniř teisiř 

                                                 
63 Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.747 
[Electronic resource]. Mode of access: https://likumi.lv/doc.php?id=252612. 
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astatymas) від 19.05.1999; Цивільний кодекс Литовської Республіки (Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo) від 18.07.2000, Закон № VIII-1864. 

Документи державних установ Литви доступні для користувачів без 
обмежень (крім кількох винятків, коли доступ до певних документів 
обмежено законом). Документи, передані в державні архіви фізичними 
особами та недержавними установами, доступні на умовах, встановлених 
власниками. 

У статті 2.23 Цивільного кодексу Литовської Республіки визначено 
право особи на приватність і таємницю та зазначено, що таємниця фізичної 
особи є недоторканною. Інформація про особисте життя людини може бути 
оприлюднена лише за його згодою. Після смерті особи така згода може бути 
надана чоловіком, дітьми та батьками. 

У статті 19 Закону «Про документи та архіви» Литовської Республіки 
передбачено надання вільного доступу до документів, крім документів, 
доступ до яких обмежений іншими законами. Користувачі мають право 
доступу до таких документів у порядку, встановленому зазначеними 
законами. 

У частині п’ятій статті 20 Закону «Про документи та архіви» 
Литовської Республіки визначені терміни обмеження доступу до документів, 
що містять інформацію про особисте життя людини, а також персональні 
дані – доступ можливий через 30 років після смерті особи. У випадку 
неможливості визначити дату смерті доступ обмежено на 100 років від дня 
народження особи. Якщо невідомі дата народження або дата смерті особи, 
доступ до інформацї про неї обмежується терміном 70 років від часу 
створення документів. 

За певних умов, такі документи можуть бути доступні до завершення 
терміну обмеження доступу. Наприклад, для доступу до документів, що 
містять інформацію про осіб які співпрацювали з спецслужбами СРСР, 
потрібен письмовий дозвіл Центру досліджень геноциду та опору Литви. 

Доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які 
постраждали від спецслужб СРСР, можливий після отримання письмової 
згоди такої особи, яка висловила свою волю щодо обмеження використання 
інформації про нього до своєї смерті. Після закінчення зазначених вище 
періодів документи доступні без будь-яких обмежень. Під час періоду 
закриття може бути наданий доступ у порядку, встановленому Законом про 
правовий захист персональних даних Литовської Республіки. 

Особа має право на доступ до своїх персональних даних у порядку, 
встановленому «Законом Литовської Республіки про правовий захист 
персональних даних». Закон про документи та архіви Литовської Республіки 
визначає періоди закриття доступу лише до структурованих наборів 
персональних даних. 

В якості структурованих наборів персональних даних визначені 
конкретні справи або їх частини, які містять структуровані відомості про 
особу. Доступ до таких справ або їх частин, що знаходяться в державних 
архівах, обмежений. 
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Основними документами, що містять структуровані набори 
персональних даних, є: особові справи; матеріали переписів населення; 
домові книги; іпотечні книги; церковні або громадянські реєстри народжень, 
шлюбів та смертей; різні списки, що містять особисті дані (не тільки ім’я та 
прізвище, але також дані про національність, шлюб, расове чи етнічне 
походження, політичні погляди, релігійні чи філософські переконання, 
членство в профспілках тощо). 

Персональні дані можуть бути опрацьовані для наукових, статистичних 
досліджень, якщо суб’єкт даних дав на це згоду. Без згоди суб’єкта даних 
персональні дані можуть оброблятися тільки в тому випадку, якщо Державна 
інспекція захисту даних, яка повинна провести попередню перевірку, була 
належним чином повідомлена64. 

Державні архіви Литви надають послуги щодо копіювання та 
мікрофільмування документів. Заборонено копіювати документи, які можуть 
бути пошкоджені під час копіювання. Якщо документи XV–XVIII ст. 
оцифровані або мікрофільмовані, не дозволено копіювання їх оригіналів. 
Документи копіюють лише за допомогою обладнання державних архівів. 
Державні архіви не копіюють документи, користування якими обмежене 
законодавством або договором про передавання документів. 

Вартість копіювання документів в державних архівах Литви. 
Створення аналогових копій документів державних архівів: 
– документи XIX ст., 1 чорно-біла копія сторінки формату А4 – 1,50 

євро; 
– документи 1900–1950 рр., 1 чорно-біла копія сторінки формату А4 – 

0,50 євро; 
– документи 1951–ХХІ ст., 1 чорно-біла копія сторінки формату А4 – 

0,30 євро; 
– документи XX–XXI ст., доступ до яких обмежений в порядку, 

встановленому правовими актами, 1 чорно-біла копія сторінки формату А4 – 
1,30 євро; 

– письмові та фотокопії файлів інформаційної системи, 1 чорно-біла 
копія сторінки формату А4 – 0,30 євро. 

Виготовлення кольорової копії коштує на 30 центів дорожче. 
Мікрофільмування документів (без вибору кадра), 1 мікрофільм в 

чорно-білому форматі A4 – 0,20 євро. 
Мікрофільмування документів (з вибором кадра), 1 мікрофільм в 

чорно-білому форматі A4 – 0,30 євро. 
Виготовлення цифрових копій документів з паперовими носіями: 
– документи XV–XVI ст., 1 зображення у форматі JPEG, до 300 точок 

на дюйм – 6,10 євро; 
– документи XVІІ–XVI ІІ ст., 1 зображення у форматі JPEG, до 300 

точок на дюйм – 4,10 євро; 

                                                 
64 Access and Service [Electronic resource]. Mode of access: http://www.archyvai.lt/en/accessandservice.html. 
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– документи XІХ ст., 1 зображення у форматі JPEG, до 300 точок на 
дюйм – 2,90 євро; 

– документи 1900–1950 рр., 1 зображення у форматі JPEG, до 300 точок 
на дюйм – 0,90 євро; 

– документи 1951 р. – XXI ст., 1 зображення у форматі JPEG, до 300 
точок на дюйм – 0,60 євро; 

– мікрофільмування документів (без вибору кадра), 1 зображення у 
форматі JPEG, до 300 точок на дюйм – 0,30 євро; 

– мікрофільмування документів (з вибором кадра), 1 зображення у 
форматі JPEG, до 300 точок на дюйм – 0,50 євро. 

Виготовлення цифрових копій документів більш високої роздільної 
здатності коштує додатково: 

– 1 зображення у форматі TIFF, до 600 dpi – 0,90 євро; 
– 1 зображення у форматі TIFF, понад 600 dpi – 1,50 євро; 
–1 зображення у форматі TIFF, понад 1200 dpi – 2,70 євро. 
Виготовлення цифрових копій відео та аудіо документів, що 

зберігаються в державних архівах: 
– фотодокументи, 1 зображення у форматі JPEG або TIFF, не меньше 

300 dpi – 5,00 євро; 
– відеодокументи, 1 хв – 0,90 євро; 
– аудіодокументи, 1 хв – 0,60 євро; 
– кінодокументи: 1 хв, роздільна здатність зображення до 720 × 576 

пікселів – 3,00 євро; 1 хв, роздільна здатність зображення до 1080 × 720 
пікселів – 6,00 євро; 1 хв, роздільна здатність зображення до 1920 × 1080 
пікселів – 12,00 євро; 1 хв, роздільна здатність зображення більше 2048 × 
1080 пікселів – 45,00 євро; 

– кадр кінодокумента – 1 зображення у форматі JPEG або TIFF, не 
меньше 300 dpi – 12,00 євро; 

– файли інформаційної системи фотодокументів – 1 зображення, у 
форматі JPEG, до 72 dpi – 0,30 євро65. 

 
Македонія 

Доступ до архівів в Македонії регулюють нормативні документи: Закон 
про архівні матеріали (Закон за архивски материјал) від 26.07.2012 р.; Закон 
про вільний доступ до інформації публічного характеру (Закон за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер) 2006 р.; Закон про захист 
персональних даних (Закон за заштита на личните податоци) 2005 р.; Указ 
про встановлення критеріїв для більш тривалих термінів користування 
архівними матеріалами (Уредбата за утврдувањето критериуми за подолги 
рокови за користење на архивскиот материјал) 1996 р. 

Відповідно до «Закону про архівні матеріали», архівні документи 
доступні для користування не пізніше, ніж через 20 років після їх створення. 
                                                 
65 Įsakymas dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 «Dėl Valstybės 
archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo» pakeitimo 2017 m. vasario 20 d. Nr. ĮV-377 [Electronic 
resource]. Mode of access: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4537a810fe6b11e68034be159a964f47. 
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Після закінчення цього загального терміну, за пропозицією власника, уряд 
Республіки Македонія може визначити більш тривалі терміни обмеження 
доступу до архівних документів, але не більше 150 років з часу створення 
документів (пункт 2 статті 21 Закону)66. 

На підставі цього юридичного дозволу уряд Республіки Македонія в 
1996 році видав Указ про встановлення критеріїв для більш тривалих 
термінів користування архівними документами (Офіційний вісник 
Республіки Македонія, № 3/1996). 

Цим крітеріям відповідають: 
– документи, які можуть порушити суверенітет, незалежність і 

територіальну цілісність Республіки Македонія – доступні через 75 років 
після їх створення; 

– документи, що стосуються оборони та безпеки держави – доступні 
через 75 років після їх створення; 

– документи, що стосуються зовнішньої політики та дипломатичних 
відносин – доступні через 75 років після їх створення; 

– документи, що стосуються геолого-геодезичних пошуків та об’єктів 
стратегічного значення для держави – доступні через 100 років після їх 
створення; 

– документи, що містять ділову таємницю, інформацію про 
технологічні інновації – доступні через 50 років після їх створення; 

– документи, які ображають національні почуття, обмежують права і 
свободи людини в релігійних та політичних переконаннях; які викликають 
національну і расову нетерпимість і дискримінацію – через 100 років після їх 
створення (якщо вони стосуються фізичних осіб – через 20 років після смерті 
людини або 100 років після народження); 

– документи про здоров’я – доступні через 150 років після народження 
людини; 

– документи, створені під час судового процеса – доступні через 75 
років після набуття чинності рішення суду; 

– документи, що містять конфіденційну інформацію про фізичних осіб 
та їх нащадків (згвалтування, незаконне народження, усиновлення, 
злочинність серед неповнолітніх та ін.) – через 150 років після створення 
документа. 

Більш тривалі терміни обмеження доступу, які відповідають 
зазначеним критеріям, можуть бути визначені власником документів під час 
передавання документів до архіву. 

Уряд Республіки Македонії може скоротити термін обмеження доступу 
до документів. 

Граничні терміни надання доступу для користування архівними 
документами, створених фізичними особами, визначаються власником або 
його правонаступниками. Вони можуть за бажанням скоротити ці терміни. 

                                                 
66 Закон за архивски материјал (95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 53/2016) [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://www.arhiv.gov.mk/materijali/Konsolidiran%20ZakonAM.pdf. 
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На підставі ст. 8 Указу, директор Державного архіву Республіки 
Македонії в 1998 р. затвердив «Керівні принципи щодо порядку та 
процедури маркування документів з більш тривалими термінами 
користування» («Упатството за начинот и постапката за одбележување на 
документите со подолги рокови на користење») («Офіційний вісник 
Республіки Македонія» № 59/1998). 

У цьому документі докладно регламентовано порядок маркування 
документів з розширеними термінами користування, елементи штампів для 
позначення більш тривалих періодів користування тощо. 

Під час передавання власником документів до архіву невід’ємною 
частиною протоколу передавання є список документів з більш тривалими 
термінами користування (якщо є). 

Під час передавання документів до архіву, архів може переглянути 
термін розширеного доступу та за згодою власника підтвердити, зменшити 
або не прийняти його. Якщо архів не згоден із запропонованими крайніми 
термінами від власника, документ стає доступним для користування 
відповідно до термінів користування, зазначеного в Законі про архівні 
матеріали. 

Доступ до архівних документів у Державному архіві Македонії може 
бути тимчасово обмежений у випадках, коли: 

– документи знаходяться в невпорядкованому стані; 
– фізичний стан документа не дозволяє користування ним; 
– документ наданий іншому користувачеві; 
– документ відновлюється, мікрофільмується, оцифровувається та ін. 
Усі користувачі мають рівні умови для доступу та використання 

архівного фонду країни. 
Державний архів Республіки Македонія надає платні послуги, зокрема: 

• ксерокопія формату A4 – 10 денарів (16 євроцентів), (для 
випускників, студентів, науковців – 5 денарів), A3 – 15 денарів 
(для випускників, студентів, науковців – 10 денарів); 

• ксерокопія формату А4 (для власників архівних документів, 
депонованих в архіві) – 5 денарів; 

• фотографування цифровою камерою документів формату А4 та 
меньшого формату – 10 денарів; 

• фотографування цифровою камерою документів формату більше 
А4 – 50 денарів; 

• запис фотографії або відсканованого документа на CD – 180 
денарів; 

• запис фотографії або відсканованого документа на DVD – 360 
денарів; 

• консервація та відновлення 1 аркуша формату A4 – 650 денарів; 
• сканування документа / фотографії у визначених роздільній 
здатності та форматі – 100 денарів; 
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• сканування документа з мікрофільма / мікрофіші (чорно-біла 
копія) – 150 денарів; 

• друк відсканованого документа / фотографії (A4, чорно-біла 
копія, папір 80 г) – 10 денарів; 

• друк відсканованого документа / фотографії (А4, кольорова 
копія, папір 80 г) – 400 денарів67. 

 
Німеччина 

Доступ до архівів в Німеччині регулюють нормативні документи: 
«Закон про зберігання федеральних архівних документів й користування 
ними» (Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut des Bundes), 
чинна редакція від 16.03.2017; «Закон про матеріали служби державної 
безпеки колишньої Німецької Демократичної Республіки» («Gesetz über die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdiensten der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik») від 20.12.1991; «Закон, що регулює доступ до 
федеральної інформації» («Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen 
des Bundes») від 01.01.2006; «Федеральний Закон про захист даних» 
(«Bundesdatenschutzgesetz») від 27.01.1977, чинна редакція від 30.06.2017. 

Відповідно до § 10 «Закону про зберігання федеральних архівних 
документів й користування ними», кожна особа має право на доступ та 
користування федеральними архівними документами. Термін захисту 
федеральних архівних документів складає 30 років від часу їх створення, 
якщо законами не передбачено інші терміни. Документи фізичних осіб 
можуть бути доступні через 10 років після смерті особи. Якщо рік смерті 
невідомий, документи доступні через 100 років після народження особи або 
через 60 років після часу створення документів. Архівні документи 
федерального уряду, що містять таємну інформацію, можуть бути 
використані лише через 60 років після створення. Обмеження доступу не 
застосовують до документів, що були призначені для публікації під час 
створення або які були відкриті для доступу відповідно до Закону про доступ 
до інформації. Федеральний архів може скоротити термін захисту архівних 
документів, якщо творець документів дає згоду на це; якщо використання 
документів необхідно для проведення наукових досліджень, або для 
законних інтересів іншої особи чи організації. Федеральний архів має право 
обмежувати користування документами, якщо користування загрожує благу 
ФРН або інших країн та збереженню архівних документів (§§ 11–13 «Закону 
про зберігання федеральних архівних документів й користування ними»)68. 

                                                 
67 Ценовник за надоместоците на услугите што ги врши Државниот архив на Република Македонија 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.arhiv.gov.mk/index.php. 
68 Bundesarchivgesetz Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz – 
BArchG) vom 10. März 2017 [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Artikel/Ueber-uns/Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_ 
bundesarchivgesetz.html. 
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У Федеральному архіві Німеччини (Бундесархіві) заборонено 
використання дослідниками камер, сканерів та фотокамер мобільних 
телефонів для копіювання архівних документів69. 

 
Польща 

Доступ до архівних документів в Польщі регулюють нормативні 
документи: «Закон про Національний архівний фонд та архіви» («Ustawa z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach»), остання 
редакція Закону чинна від 23.08.2016; «Закон про доступ до державної 
інформації від 6 вересня 2001 р.» («Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej»); «Закон про захист секретної інформації від 5 
серпня 2010 р.» («Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji 
niejawnych»); «Закон про захист персональних даних від 29 серпня 1997 р.» 
(«Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych»); 
«Розпорядження № 24 Генерального директора державних архівів від 18 
травня 2017 р. щодо організації доступу до архівних матеріалів в державних 
архівах» («Zarządzenie Nr 24 Naczelnego dyrektora archiwów państwowych z 
dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów 
archiwalnych w archiwach państwowych»). 

«Закон про Національний архівний фонд та архіви» (ст. 16) гарантує 
кожному користувачу доступ до архівних документів (оригіналів та копій). 
Доступ до архівних документів обмежений законодавством щодо захисту 
таємної інформації, персональних даних, необхідністю зберегти їх від 
пошкоджень та втрат. 

Доступ обмежено для таких категорій документів: акти громадянського 
стану (документи про народження – 100 років від часу створення; документи 
про шлюб та смерть – 80 років від часу створення); особиста медична 
документація – через 100 років від останнього запису; нотаріальні акти та 
документація земельних та іпотечних реєстрів з реєстраційним 
обладнанням – через 70 років від часу складання акта або складової 
документації; документація судових справ та слідчих дій – через 70 років з 
дня затвердження рішення або припинення розгляду справи; матеріали 
переписів населення – через 30 років з моменту створення; документація 
персоналу та фонду заробітної плати роботодавців – через 50 років після 
закінчення трудової діяльності (ст. 16)70. 

Доступ до архівних документів безкоштовний. Архівні установи не 
повинні обмежувати доступ до архівних документів, крім обмежень, що 
застосовуються у зв’язку з первісною метою їх створення. Якщо окремі 
положення нормативних документів передбачають більш широкий доступ до 
архівних документів, ніж ті, що передбачені в «Законі про НАФ та архіви», 
слід застосовувати ці положення. 

                                                 
69 Das Bundesarchiv. Reading room regulations of the Federal Archives [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/rechtsgrundlagen/benutzersaalordnung/index.html.en. 
70 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Zasób elektroniczny]. Tryb 
dostępu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19830380173. 
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Користувачі мають право безкоштовно копіювати архівні документи, 
зокрема власними технічними засобами. Копіювання архівних документів 
користувачами слід проводити так, щоб не пошкодити документи (без 
використання додаткового освітлення тощо); не порушувати роботу інших 
користувачів (не використовувати додаткове обладнання, наприклад, 
штативи). 

У п. 8 «Розпорядження Генерального директора державних архівів 
щодо організації доступу до архівних матеріалів в державних архівах»71 
визначено вимоги щодо самостійного копіювання архівних документів 
користувачами. 

Самостійне копіювання архівних документів користувачами слід 
проводити: 

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

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. 

Платні послуги, які надають польські архіви, розглянемо на прикладі 
Головного архіву давніх актів (ГАДА). ГАДА безкоштовно надає такі 
послуги: 

– пошук документів для судів, прокуратури, польських дипломатичних 
місій, органів державної влади, за умови, що архів не виконує завдання, які є 
обов’язковими для замовника, а також, якщо замовник точно визначив галузь 
пошуку; 

– пошук документів для приватних осіб, за умови, що заявник надає 
дані про особу, місце та рік події (в основному це стосується генеалогічних 
пошуків); 
                                                 
71 Zarządzenie Nr 24 Naczelnego dyrektora archiwów państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji 
udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych [Zasób elektroniczny]. Tryb dostępu: 
https://www.archiwa.gov.pl/files/Zarzadzenie_NDAP_18_5_2017.pdf. 
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– видача сертифікатів та завірених копій, стенограм або виписок, що 
мають юридичний статус сертифіката, відповідно до Закону від 16 листопада 
2006 р. «Про гербовий збір»; 

– виготовлення завірених копій до 10 сторінок відповідно до «Закону 
про гербовий збір» (понад 10 сторінок – за плату). 

З архівних документів та книг, опублікованих до 1945 р. виготовляють 
виключно відскановані копії. 

З книг, виданих після 1945 р., виготовляють копії у кількості, що не 
перевищує 1 авторський аркуш (бл. 22 сторінок), відповідно до «Закону про 
авторське право і суміжні права» 1994 р. 

Якщо архівні документи мікрофільмовані або оцифровані, копія 
виготовляється виключно з мікрофільма або електронного файлу. 

Фрагменти карт і планів не копіюють. Під час сканування образ 
документа не ретушують. 

За відсутності технічних можливостей виконувати замовлений тип 
копій, ГАДА залишає за собою право відмовитися від виконання контракту. 

Сканування виконується з роздільною здатністю 300 точок на дюйм. 
Вартість копіювання 
Архівні документи та видання, опубліковані до 1945 р. 
Скан з оригіналу формату: 
A5-A2 – 3 злотих; 
A1 – 25 злотих; 
A0 – 50 злотих. 
Скан з мікрофільму або копії, що має цифрову версію – 1,5 злотих. 
Роздрук з оригіналу, мікрофільму або копії, що має цифрову версію у 

такому форматі: 
A4 чорно-білий – 2 злотих; 
А3 чорно-білий – 3 злотих; 
А4 кольоровий – 4 злотих; 
А3 кольоровий – 6 злотих. 
Ксерокопія з книг, опублікованих після 1945 року у форматі: 
A4-A3 чорно-білий – 1 злотий. 
Ціни на копіювання збільшуються, якщо сканують документи 

нестандартного оригінального формату: 
– оригінальний розмір більше А0 – мінімальна ціна 75 злотих 

(остаточна ціна визначається після консультації з Секцією репрографії та 
оцифровування); 

– сканування тривимірного об’єкта, наприклад, печатки – 10 злотих; 
– сканування ініціалів, філіграней тощо – 6 злотих. 
У особливих випадках вартість репрографічних послуг може 

встановлюватися індивідуально та бути вищою за умови, якщо: 
а) копіювання документів вимагає декількох змін параметрів 

(наприклад, різні масштаби зображення, затемнення / освітлення, 
контрастність); 
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б) опрацьовують документи, стан яких вимагає спеціальних заходів 
щодо їх збереження. 

Термін виконання замовлень становить в середньому до 30 днів72. 
 

Словаччина 

Доступ до архівів в Словаччині регулюють нормативні документи: 
«Закон № 395/2002 про архіви й канцелярії, та про внесення змін до деяких 
законів» зі змінами» («Zakon č. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach a o 
doplneni niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov»); «Закон № 553/2002 
Про доступ до документів, пов’язаних з діяльністю служб державної безпеки 
в 1939–1989 рр., про створення Інституту національної пам’яті, і про 
внесення змін до деяких законів (Закон про національну пам’ять), зі змінами» 
(«Zakon č. 553/2002 Z. z. o spristupneni dokumentov o činnosti bezpečnostnych 
zložiek štatu 1939–1989 a o založeni Ustavu pamati naroda a o doplneni 
niektorych zakonov (zakon o pamati naroda) v zneni neskoršich predpisov»); 
(«Закон № 211/2000 про вільний доступ до інформації, і про внесення змін до 
деяких законів (Закон про свободу інформації), зі змінами» («Zakon č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni 
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskoršich predpisov»; 
«Закон № 428/2002 про захист персональних даних, зі змінами» («Zakon č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskoršich predpisov»); «Закон 
№ 2003 про авторське право й суміжні права (Закон про авторське право), зі 
змінами» («Zakon č. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s 
autorskym zakonom (autorsky zakon) v zneni neskoršich predpisov»). 

Відповідно до законодавства Словацької Республіки, кожен має право 
доступу до архівних документів та інформаційної системи архівів. 

Архіви Словацької Республіки обмежують доступ до архівних 
документів якщо користування ними може загрожувати безпеці держави, 
політичним, економічним або фінансовим інтересам інших країн, інтересам 
фізичних осіб; якщо обмеження доступу обумовлено міжнародними угодами 
Словацької Республіки; також якщо документи можуть бути пошкоджені або 
користувач порушив правила роботи в архівах. 

Доступ до архівних документів не може бути обмежений: для творців, 
правонаступників або власників архівних документів; органів державної 
влади, місцевого самоврядування, а також інших юридичних та фізичних осіб 
у зв’язку з їх діяльністю. 

Архів має надавати користувачу для дослідження оригінал архівного 
документа. Копію документа повинні надавати у випадку, якщо документ 
створений до 1526 р.; містить інформацію з обмеженим доступом або 
пошкоджений. 

                                                 
72 Regulamin świadczenia usług archiwalnych Archiwum Głównego Akt Dawnych [Zasób elektroniczny].Tryb 
dostępu: http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/REGULAMIN-%C5%9AWIADCZENIA-US%C5%81UG-
ARCHIWALNYCH.pdf. 
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Користувач може використовувати власні засоби для копіювання лише 
в читальному залі архіву на основі письмового запиту, затвердженого 
директором архіву. Не дозволяється використовувати спалах, штативи та 
інші додаткові технічні засоби для зйомки (можна використовувати за плату). 
Не дозволяється копіювати власними технічними засобами архівні 
документи, створені до 1848 р.; документи з фондів, які зберігаються в архіві 
як депозити; фотодокументи; карти та плани, які знаходяться в поганому 
фізичному стані; архівні документи, що містять особисті дані (матеріали 
переписів, єврейські кадастри тощо). Користувачу з власними технічними 
засобами архів повинен надавати для копіювання щоденно 3 архівні справи 
або 10 одиниць зберігань або 5 рулонів мікрофільмів73. 

Архіви Словацької Республіки можуть надавати платні послуги 
дослідникам, зокрема щодо копіювання архівних документів. Вартість послуг 
становить: 

– чорно-білі ксерокопії, 1 аркуш формату А4: копія окремих аркушів – 
0,19 євро, з скріплених аркушів - 0,23 євро, великого формату (карти, плани, 
газети, плакати, публікації тощо) – 0,33 євро; 1 аркуш формату А3: копія 
окремих аркушів – 0,26 євро, з скріплених аркушів - 0,29 євро, великого 
формату - 0,39 євро; 

– копіювання звичайними фотографічними методами: чорно-біле фото 
9x13 - 0,33 євро, 13x18 - 0,66 євро, 18х24 - 1,32 євро, 24х30 - 1,99 євро, 
30х40 – 3,31 євро; 

– мікрофільмування: створення мікрофільму на основі 
документального фільму 35х55 мм (не перфоровані) за 1 кадр – 0,33 євро; 
копіювання мікрофільму з позитивного або прямого дублікату фільму 
(негатив-негатив) (з тієї ж відеоплівки) за 1 кадр - 0,33 євро; сканування 
простих документів за допомогою сканера або цифрової камери при 
роздільній здатності 300 пікселів і вихідний розмір 1:1 за 1 аркуш формату до 
А4 – 1,99 євро, формат більше ніж А4 до А3 – 3,98 євро; сканування 
негативів та слайдів з архіву у форматі 9x12 см з вихідною роздільною 
здатністю до 300 DPI за одну одиницю формату А5 - 1,65 євро, формату 
A5-A4 - 2,32 євро, A4-A3 - 3,31; 

– зберігання даних на носії інформації (CD, DVD) - 1,65 євро 
(включаючи вартість CD), 2,32 євро (включаючи вартість DVD); 

– зйомка камерою архівних документів: у некомерційних цілях 
безкоштовно, в комерційних цілях – 23,23 євро за кожну годину74. 

 
Словенія 

Доступ до архівів в Словенії регулюють нормативні документи: «Закон 
про захист документів і архівів та про архівні установи» (Zakon o varstvu 

                                                 
73 Bádateľský poriadok [Electronic resource]. Mode of access: http://www.minv.sk/?badatelsky-poriadok-45. 
74 Cenník služieb archívov [Electronic resource] // Vestnik Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 2009. 
Čiastka 6. S. 22–28. Mode of access: 
http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor%20archivov/dokumenty_na_webe/Opatrenie_sprav_in
f_sluzby_SA_oprav.pdf. 
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dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih) (ZVDAGA) (Url. l. RS, št. 
30/2006) від 6.03.2006, чинна редакція від 2014 р.; «Положення про захист 
документів та архівів» (Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva) 
від 27.07.2017; «Закон про доступ до державної інформації» (Zakon o dostopu 
do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo)) (ZDIJZ-UPB2) (Ur.l. 
RS, št. 51/2006) від 18.05.2006; «Закон про секретну інформацію» (Zakon o 
tajnih podatkih) (ZTP-UPB2), (Ur.l. RS, št. 50/2006) від 03.05.2006; «Закон про 
захист персональних даних (Zakon o varstvu osebnih podatkov) від 27.09.2007; 
«Закон про архівні матеріали, що містять персональні дані про лікування 
паціента» (Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju 
pacienta (ZAGOPP) (Ur. l. RS, št. 85/2016) від 16.12.2016; «Закон про 
авторське право й суміжні права» (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah uradno 
prečiščeno besedilo) (ZASP-UPB3) (Uradni list RS, št. 16/2007) від 01.02.2007. 

Нормативно-правові документи Республіки Словенія гарантують 
вільний доступ до документів державних архівів, за виключенням 
документів, доступ до яких обмежений законодавством. 

Архівні документи, що містять дані про національну та громадську 
безпеку, оборону, міжнародні справи, розвідувальну діяльність держави та її 
економічні інтереси, ділову та податкову таємницю, як правило, стають 
доступними для користування через 40 років після їх створення. 

Архівні документи, що містять вразливі персональні дані, які 
стосуються: стану здоров’я; сексуального життя; жертв злочинів проти 
сексуальної недоторканності, шлюбу, сім’ ї та дітей; винних у скоєнні 
злочинів та правопорушень, за винятком злочинів та правопорушень осіб, які 
були звинувачені в опозиційній діяльності колишньому однопартійному 
режиму; релігійних переконань та етнічної приналежності, стають 
доступними для користування через 75 років після створення або через 10 
років після смерті суб’єкта даних, якщо дата смерті відома, і якщо інше не 
передбачено відповідними нормативними актами. 

Термін обмеження доступу може бути скорочений, якщо громадські 
або наукові інтереси важливіші ніж інтереси осіб, зокрема щодо захисту їх 
особистого та сімейного життя. На прохання суб’єкта публічного права, який 
передав документи до державного архіву, термін обмеження доступу може 
бути подовжений не більш ніж на 10 років. 

Обмеження доступу до архівних документів, що містять персональні 
дані, не поширюється на суб’єктів цих даних, їх довірених осіб, законних 
представників та спадкоємців, а також органи державної влади, місцевого 
самоврядування, парламентські слідчі комісії, якщо архівні документи 
необхідні для роботи, або коли документи потрібні особам для реалізації їх 
прав. 

Користування приватними архівними документами здійснюється в 
архіві відповідно до нормативно-правових актів, на підставі яких приватні 
архівні документи були передані до архіву (договір про придбання архівних 
документів). 
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Якщо приватні архівні документи доступні лише за певних умов, особа, 
яка бажає використати інформацію таких документів, повинна отримати 
дозвіл на використання від власника, а також виконувати свої потенційні 
зобов’язання перед авторами (дотримання моральних та матеріальних 
авторських прав). 

Юридичні та фізичні особи, які передають архівні документи до 
архівів, повинні зазначати види та дати обмеженого використання у звітах і 
угодах щодо придбання архівних документів. 

Платні послуги архівів Словенії регулюють нормативні документи: 
«Правила визначення тарифів на використання архівів» (Pravilnik o določitvi 
tarif pri uporabi arhivskega gradiva) 2008 р.75; «Положення про передавання та 
повторне використання публічної інформації» (Uredba o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja) від 31.03.201676. 

Плата за цифрове фотографування користувачами архівних документів 
в читальному залі Національного архіву Словенії становить не більше 250 
євро за рік, при цьому вартість одного зображення не повинна перевищувати 
ціни кольорової односторонньої фотокопії формату А4, зазначеної у Додатку 
1 до «Правил визначення тарифів на використання архівів». Для окремих 
категорій користувачів існують пільги щодо копіювання архівних 
документів. Так, державні органи, органи місцевого самоврядування мають 
право на безкоштовні копії архівних документів, якщо вони зроблені для 
службових цілей. Організації публічного права у сфері культурної спадщини 
сплачують 50% тарифів на послуги архівів. Для учнів та студентів, якщо 
архівні документи необхідні для освітніх або дослідницьких цілей, тарифи на 
їх використання зменшені на 30%. 

Якщо архів не в змозі забезпечити якісну копію документів з технічних 
причин, дозволяється копіювати такі документи поза межами архіву за 
попереднім погодженням та в супроводі співробітника архіву77. 

Наприклад, згідно «Положення про передавання та повторне 
використання публічної інформації» ціна на матеріальні витрати на 
передавання інформації громадського характеру становить (без ПДВ): одна 
сторінка фотокопії або друк у форматі А4 – 0,06 євро; одна сторінка 
фотокопії або друк у форматі A3 – 0,13 євро; одна сторінка фотокопії або 
друк у великому форматі – 1,25 євро; одна сторінка кольорової фотокопії або 
друк у форматі А4 – 0,63 євро; одна сторінка кольорової фотокопії або друк у 
форматі A3 – 1,25 євро; одна сторінка кольорової копії або друк у великому 
форматі – 2,50 євро; електронний запис на одному компакт-диску – 2,09 євро; 
електронний запис на одному DVD-R CD – 2,92 євро; переведення однієї 
сторінки документа А4 з фізичної форми в електронну – 0,08 євро; 

                                                 
75 Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8617. 
76 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941. 
77 Archives of the Republic of Slovenia. Reading Rooms of the Archives RS [Electronic resource] Mode of access: 
http://www.arhiv.gov.si/en/use_of_archival_records/reading_rooms_of_the_archives_rs/ 
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переведення однієї сторінки документа А3 з фізичної форми в електронну – 
0,20 євро. 

 
Хорватія 

Доступ до архівів в Хорватії регулюють нормативні документи: «Закон 
про архівний фонд та архіви» («Zakon o arhivskom gradivu i arhivima»), чинна 
редакція від 20.05.2017; «Закон про секретну інформацію» («Zakon o tajnosti 
podataka») від 07.08.2008; «Закон про захист персональних даних» («Zakon o 
zaštiti osobnih podataka») 2008 р.; «Закон про авторське право й суміжні 
права» («Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima») 2003 р.; «Закон про 
інформаційну безпеку» («Zakon o informacijskoj sigurnosti») 2007 р.; «Закон 
про право доступу до інформації» («Zakon o pravu na pristup informacijama»), 
чинна редакція від 09.08.2015; «Положення про користування архівним 
фондом» («Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva») 1999 р. 

«Закон про архівний фонд та архіви» та «Закон про право доступу до 
інформації» гарантує всім користувачам право на вільне та безкоштовне 
користування архівними документами. 

Умови, метод та порядок доступу до архівних документів детально 
визначені у «Положенні про користування архівним фондом». «Положення» 
поширюється на архівні документи, що зберігаються у Хорватському 
державному архіві, регіональних державних архівах, архівах округів, міст, 
муніципалітетів. Користування архівними документами включає як 
користування довідковим апаратом так і власне архівними документами 
незалежно від місця зберігання носія (огляд архівних документів, 
транскрипція, публікація, презентація, копіювання тощо). 

Документи державного архівного фонду, як правило, доступні через 30 
років після створення. Документи державного архівного фонду можуть бути 
доступні до завершення цього терміну, якщо вони призначені для публічного 
доступу або фондоутворювач обумовив це під час передавання документів до 
архіву. Архівні документи, що містять інформацію про оборону, міжнародні 
відносини, економіку, публікація якої може зашкодити національній безпеці, 
доступні для користування через 50 років після їх створення. Архівні 
документи, що містять персональні дані (медичні, судові, податкові, 
фінансові тощо) доступні для користування через 70 років після створення 
або через 100 років після народження особи, якої вони стосуються. 

Якщо для проведення наукових досліджень потрібні документи, термін 
обмеження доступу до яких не завершився, архів може дозволити 
користування такими документами з урахуванням рішення Ради архівів 
Хорватії або її комісії. 

Для отримання дозволу користувач надсилає запит із зазначенням 
особистих даних, інформації про місце проживання, теми дослідження або 
іншої мети використання інформації архівних документів, відомостей про 
архівні документи які потрібні користувачу. Дозвіл на використання надає 
керівник архіву не пізніше ніж через три дні після подання замовлення. Для 
користування надають в першу чергу копії архівних документів, оригінали 
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надають користувачу якщо копії відсутні, або якщо оригінали необхідні для 
наукових досліджень. 

Користування архівними документами та довідковим апаратом 
безкоштовне. Для виготовлення копій, використання спеціального технічного 
обладнання або оренди аудіовізуальних документів послуги архіву 
оплачуються відповідно до Прейскуранту послуг державних архівів, який 
затверджується Міністерством культури. Також архіви беруть плату за 
проведення окремих видів досліджень (зокрема, генеалогічних). 
Користувачам не дозволяється копіювати довідковий апарат, копіювати 
повністю архівні фонди або колекції, а також їхні більші частини. 
Користувач несе особисту відповідальність у разі порушення положень 
Закону про авторське право. 

Користування читальним залом Хорватського державного архіву 
платне. Вартість тижневого абонементу складає 20 кун, місячного 
абонементу – 40 кун (близько 5 євро), власник місячного абонементу має 
право на 15 безкоштовних фотокопій документів. Вартість річного 
абонементу складає 100 кун, його власник має право на 30 копій документів 
на рік; річний абонемент для студентів та пенсіонерів коштує 50 кун. 
Співробітники регіональних архівів мають право безкоштовно працювати в 
читальному залі Хорватського державного архіву. На думку хорватських 
архівістів, такі норми певною мірою суперечать положенням «Закону про 
архівний фонд та архіви» та «Закону про право доступу до інформації» щодо 
рівних прав всіх користувачів на доступ до інформації архівних документів78. 

 
Франція 

Доступ до архівів у Франції регулюють нормативні документи: Закон 
про архіви від 15 липня 2008 р.79 (Loi n. 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux 
archives (consolidee dans le Livre II du code du patrimoine)). 

Закон про архіви закріплює основний принцип вільного доступу до 
публічних архівів. Терміни обмеження доступу до архівних документів, 
порівняно з раніше діючими нормами, скоротилися і становлять від 25 до 100 
років: 

• рішення уряду, міжнародні відносини – 25 років (ст. 17, 27); 
• військова і державна таємниця – 50 років, якщо є загроза життю 

людини, то 100/25 років після смерті особи (ст. 17); 
• особисте життя – 50 років (ст. 17); 
• нотаріальні документи – 65 або 25 років після смерті особи, якої 

стосується інформація документів (ст. 17); 
• судові архіви – 65 або 25 років після смерті особи (ст. 17); 

                                                 
78 Heðbeli Z. Važeća hrvatska arhivska legislativa [Electronic resource] // Atlanti. 2010. Vol. 20. P. 168–169. Mode 
of access: http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Hedbeli.pdf. 
79 Delmas M.-C. L’accès aux archives en France: une nouvelle loi en 2008 et de nouvelles questions [Electronic 
resource] // Atlanti. 2010. Vol. 20. P. 187–196. Mode of access: http://www.iias-trieste-
maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Delmas.pdf. 
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• акти громадянського стану (реєстри народжень) – 65 років з 
моменту закриття реєстру (ст. 17); 

• акти громадянського стану (реєстри укладення шлюбів) – 65 
років з моменту закриття реєстру (ст. 17); 

• відомості про приватне життя, зібрані під час статистичних 
обстежень – 65 або 25 років після смерті особи (ст. 17); 

• анкети перепису населення – 65 або 25 років після смерті особи 
(ст. 17); 

• документи, що стосуються неповнолітніх та сексуальних 
злочинів – 100 або 25 років після смерті особи (ст. 17); 

• медична таємниця – 25 років від дати смерті особи (або 120 від 
дня народження, якщо дата смерті невідома) (ст. 17); 

• інші документи – доступні без обмежень (ст. 17). 
З 2008 р. тарифи на платні послуги в усіх архівах однаковий і не 

враховує вартість архівних робіт, інвестиційні або експлуатаційні витрати. 
Тарифи затверджені наказом прем’єр-міністра: «Для обліку цих витрат 
враховуються, за винятком витрат на персонал, пов’язаних з витраченим 
часом пошуку, відтворення і відправлення документа, вартість підтримки, 
наданої заявнику, вартість зношування і використання матеріалу, що 
використовується для відтворення документа, а також вартість здійснених у 
відповідності з умовами документа поштових послуг, обраних заявником»80. 
Ціна копії архівного документа складає до 18 євроцентів. 

В архівах Франції користувачам дозволено копіювати документи 
власними технічними засобами. Наприклад, в Правилах роботи у читальних 
залах Центру Національного архіву Франції в Пьєфітт-сюр-Сен зазначено: «В 
читальному залі читачі можуть самі сфотографувати фотоапаратом без 
спалаху документи, які вони отримали для перегляду, за винятком 
документів, для копіювання яких потрібен дозвіл, або які були отримані за 
процедурою «доступу як виняток» (accès par dérogation) до завершення 
терміну таємності»81. 
 

 

                                                 
80 Ibid. P. 193. 
81 Юмашева Ю. Ю. Международный опыт решения проблемы самостоятельного цифрового копирования в 
читальных залах архивов и библиотек [Электронный ресурс] // Историческая информатика. 2017. № 2. 
Режим доступа: http://e-notabene.ru/istinf/article_21905.html. 
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ІІ. Архівознавство та архівна справа в Україні: 

матеріали до бібліографії за 2016 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 2016 рік, 
що вийшли в нашій країні та за її межами. Також подано бібліографічні 
описи публікацій за 2014–2015 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 
якомога повної інформації про зарубіжну архівну україніку, 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 589 назв. Використовується система перехресних посилань. За 
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потреби бібліографічні записи супроводжуються уточнюючими анотаціями. 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними в 
Україні стандартами. 

 
 
1. Архівна наука та освіта 
 
1.1. Архівна наука 
 
1. Байдич В. Г. Науково-видавнича діяльність Державного архіву 

Хмельницької області за 2012–2015 рр. / В. Г. Байдич // Освіта, наука і 
культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Т. 22. – 
С. 626–633. 

2. Васильченко М. М. Евристичні дискурси системного підходу в 
науковій рефлексії архіву / М. М. Васильченко // Культурологія та соціальні 
комунікації: інноваційні стратегії розвитку = Cultural studies and social 
communications: innovation strategies of development : матеріали міжнар. наук. 
конф. (24–25 листоп. 2016 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. 
мистецтв України, Ін-т культурології. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 133–135. 

3. Калакура Я. С. Пострадянське архівознавство в Україні: 
декомунізація і тенденції розвитку / Я. С. Калакура // Сум. іст.-архів. журн. – 
2016. – № 26. – С. 5–15. 

4. Левченко Л. Л. Теорія архівного пошуку Володимира 
Миколайовича Автократова (матеріали до курсу «Архівна евристика») / 
Л. Л. Левченко // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили 
комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: Історія. – 2016. – Т. 282, 
вип. 270. – С. 69–81. 

Див. також № 424, 437. 
 
1.2. Архівна термінологія 
 
5. Бойко В. Актуальні проблеми термінології діловодства та 

архівної справи в Україні / Віта Бойко // Термінологія документознавства та 
суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 9. – С. 34–37. 

Див. також № 443. 
 
1.3. Архівна освіта 
 
6. Бездрабко В. Архівна освіта в Україні: моделі й шляхи розвитку / 

Валентина Бездрабко // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-
річчю з дня народження Михайла Грушевського : матеріали Всеукр. наук. 
конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та 
ін.]. – Київ, 2016. – С. 96–99. 

7. Гомотюк О. Гуманітарна підготовка фахівця з «інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи» / Оксана Гомотюк // Термінологія 



 61 

документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2016. – 
Вип. 9. – С. 120–126. 

8. Жидков С. О. Об’ їзд архівів Польщі українськими та польськими 
молодими науковцями / С. О. Жидков, А. С. Ховтура // Актуальні проблеми 
вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – Вип. 19. – 
С. 161–164. 

9. Палієнко М. Архівіст інформаційного суспільства: проблеми 
модернізації системи професійної освіти / М. Палієнко // Вісн. Київ. нац. ун-
ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 3. – С. 57–62. 

10. Петрова І. Становлення та розвиток наукової спеціальності 
«Документознавство, архівознавство» в Україні / Ірина Петрова, Юлія Ткач // 
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 
2015. – Вип. 2, ч. 3. – С. 69–74. 

11. Синявська О. Архівна практика в Державному архіві Одеської 
області як складова фахової підготовки істориків / Олена Синявська // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 315–317. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

 
2. Історія, організація та діяльність архівних установ України 
2.1. Історія архівної справи в Україні 
 
12. Свердлик З. М. Організація діловодства в думі та управі міста 

Києва (1870–1917 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Свердлик 
Зоряна Михайлівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 20 с. 

13. Стельникович С. В. Нацистський окупаційний режим на території 
Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й 
боротьби (1941–1944 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / 
Стельникович Сергій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 39 с. – У дисертації розглянуто роботу 
архівів, бібліотек музеїв Житомирсько-Вінницького регіону під час 
нацистської окупації. 

 
*** 

14. Бабенко О. О. Державному архіву Кіровоградської області – 90 
років / О. О. Бабенко, В. П. Колєчкін // Архіви України. – 2016. – № 1. – 
С. 50–57. 

15. Байдич В. Г. Сторінки архівної справи на Поділлі у міжвоєнний 
період / В. Г. Байдич // Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 182–196. 

16. Боса Є. М. Історія архівних установ Луганської області у 20–30-х 
рр. ХХ ст / Є. М. Боса, Г. С. Сергієнко // Актуальні проблеми права: теорія і 
практика. – 2016. – № 31. – С. 219–230. 



 62 

17. Бутич І. Мої зустрічі з архівом Івана Петровича Крип’якевича / 
Іван Бутич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. – 2016. – Вип. 28 : Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, 
суспільстві. – С. 639–640. – Передрук з вид.: Архів Івана Крип’якевича : 
інвентарний опис / упоряд. Я. Федорук. – Київ ; Львів, 2005. – С. ІІІ–V. 

18. Виногловська С. З історії створення та розвитку відділу 
зберігання та обліку документів ДАОО / Світлана Виногловська // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 71–76. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

19. Гейда О. Рукописні колекції з історії Чернігівської єпархії у музеї 
Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії / Ольга 
Гейда // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. «Ad fontes – 
до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 
жовт. 2015 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2016. – 
С. 166–176. 

20. Гирич І. Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського 
в його київській оселі // Гирич І. Михайло Грушевський: конструктор 
української модерної нації: до 150 річчя з дня народження Михайла 
Грушевського / Ігор Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Смолоскип, 2016. – С. 74–
82. 

21. Григорчук Н. В. Створення Центрального державного архіву 
Жовтневої революції і соціалістичного будівництва УРСР / Н. В. Григорчук // 
Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 216–237. 

22. Дацків І. Доля українських архівів у роки Другої світової війни / 
Ігор Дацків // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. 
Серія: Історія. – 2015. – Вип. 2, ч. 3. – С. 48–54. 

23. Довжук І. В. Правові засади реорганізації архівної справи в 
Україні у 1920–1930-х рр. / І. В. Довжук // Соціум. Документ. Комунікація : 
зб. наук. ст. – 2016. – Вип. 2. – С. 40–50. 

24. Доліновський В. Апліканти Бернардинського архіву у Львові / 
В. Доліновський // Prace Historyczno-Archіwalne. – Rzeszów, 2015. – T. 27. – 
S. 105–115. 

25. Доценко А. Будинок полкової канцелярії в Чернігові у 60-х роках 
ХІХ ст. / Алла Доценко // Сіверян. літопис. – 2016. – № 4. – С. 93–105. 

26. Доценко А. Будинок полкової канцелярії у 50-х роках ХІХ ст. / 
Алла Доценко // Сіверян. літопис. – 2016. – № 2. – С. 88–102. 

27. Желєзко А. Роль архівних установ Київщини у становленні і 
розвитку історичного краєзнавства в 1917–1930-х рр. / А. Желєзко // Наук. 
часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 6: Іст. науки. – 2016. – 
Вип. 14. – С. 102–112. 



 63 

28. Захарченко Р. С. Уманський державний історичний архів: 
документ про його знищення 1941 року та обсяг втрат / Р. С. Захарченко // 
Уман. старовина. – 2016. – Вип. 2. – С. 74–79. 

29. Ігнатенко М. М. Архівні установи Чернігівщини у першій 
половині ХХ ст. / М. М. Ігнатенко // Соціум. Документ. Комунікація : зб. 
наук. ст. – 2016. – Вип. 2. – С. 50–60. 

30. Корчемна І. Розвиток методичних засад комплектування та 
обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1940–1980-ті роки) / Ірина 
Корчемна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2016. – 
Вип. 44. – С. 636–646. 

31. Кузовова Н. М. Партійний архів Херсонського обкому КП(б)У – 
КПУ в 1944–1950-х рр. та створення радянської міфології / Н. М. Кузовова // 
Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2016. – Вип. 46. – С. 251–255. 

32. Лазорак Б. Архів львівського церковного братства Богоявлення 
Господнього (Св. Епіфанії) XVI–XVIII ст. (за сумаріушем 1744 р.) / Богдан 
Лазорак // Історія релігій в Україні : наук. зб. світлої пам’яті проф. Ярослава 
Дашкевича (1926–2010). – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 188–196. 

33. Левченко Л. Л. Архіви Миколаївщини у контексті архівної історії 
України 1917–1925 рр. / Л. Л. Левченко // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту 
ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: 
Історія. – 2016. – Т. 274, вип. 262. – С. 97–116. 

34. Левченко Л. Л. Чорноморський Центральний військово-морський 
архів: подальші розвідки в історію втраченого Україною архіву / 
Л. Л. Левченко // Іст. архів : наук. студії. – 2016. – Вип. 17. – С. 120–142. 

35. Макієнко О. Формування фондів земських установ у державних 
архівах України / Олексій Макієнко // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів 
Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 
верес. 2015 р. – С. 185–193. – (Праці Державного архіву Одеської області ; 
т. XLV). 

36. Марканич М. В. Переміщення архіву п’яти коронних міст 
Марамороша до Крайового музею ім. Т. Легоцького в Мукачевому (за 
документами Державного архіву Закарпатської області) / М. В. Марканич // 
Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 330–335. 

37. Мартыненко А. Информационная деятельность Одесского архива 
в 1920–1940-х гг. – отражение эпохи советского общества / Алёна 
Мартыненко // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – 
Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-
річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – 
С. 196–201. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

38. Мокроусова О. Г. До історії формування київського архівного 
зібрання креслень архітектора О. М. Бекетова / О. Г. Мокроусова // 
Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі 
розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8 жовт. 



 64 

2015 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2016. – 
Ч. 1. – С. 44–55. 

39. Мокроусова О. Г. Роль колекції креслень архітектора Павла 
Альошина у формуванні архівних, музейних і біблоітечних фондів / 
О. Г. Мокроусова // Наук. зб. Закарпат. музею народної архітектури та 
побуту. – 2016. – Вип. 3 : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
«Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної 
спадщини» (Ужгород, 26–27 черв. 2015 р.). – С. 123–129. 

40. Морозова А. В. Пам’яткоохоронна діяльність Прилуцької 
земської управи за доби Директорії УНР / А. В. Морозова // Архіви 
України. – 2016. – № 3/4. – С. 238–258. 

41. Мхатвари Е. Архив и наследие поколений в период войны и 
восстановления (40-е – 60-е гг. ХХ столетия) / Евгения Мхатвари // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 221–224. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

42. Олійник Ю. В. Політика нацистської влади у соціокультурній 
сфері на окупованій території Кам’янець-Подільської області / Ю. В. Олійник 
// Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 80-річчя від дня 
народження Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї 
України) : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 143–149. – 
Подано відомості про втрати архівних установ Кам’янець-Подільської 
області під час нацистської окупації. 

43. Павленко Л. Створення архіву національних меншин України в 
контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. 
ХХ ст. / Людмила Павленко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. 
В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – С. 647–657. 

44. Павленко С. Історія університету св. Володимира та Київського 
Центрального архіву давніх актів у «Щоденнику» М. С. Грушевського / 
Світлана Павленко // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-
річчю з дня народження Михайла Грушевського : матеріали Всеукр. наук. 
конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та 
ін.]. – Київ, 2016. – С. 111–113. 

45. Потапенко С. До історії харківських архівів: повідомлення 1819 
року про виявлений у дзвіниці Успенського собору «древній архивъ» / 
Світлана Потапенко, Андрій Парамонов // Український археографічний 
щорічник. Нова серія. – Київ, 2016. – Вип. 19/20. – С. 440–447. – 
Опубліковано документи з фамільного архіву графів Рум’янцевих, частина 
якого зберігається у Відділі рукописів Російської державної бібліотеки 
(м. Москва, ф. 255 «Рум’янцеви П. О., М. П. та інші. Архів»). 

46. Ривкіна Г. А. Центральна єврейська бібліотека ім. Вінчевського у 
Києві / Ривкіна Г. А. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування 
національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. 
(Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
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В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 170–174. – 
Подано відомості про архівний відділ Центральної єврейської бібліотеки ім. 
Вінчевського (1923 – кінець 1930-х рр.). 

47. Свердлик З. М. Особливості оформлення архівних справ і 
зберігання документів в органах міського управління Києва кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. (на прикладі Київської міської думи і управи) / 
З. М. Свердлик // Гілея : наук. вісн. – 2016. – Вип. 110. – С. 32–37. 

48. Сергєєв С. Будівля Державного архіву Чернігівської області в 
повоєнні роки / Сергій Сергєєв // Сіверян. літопис. – 2016. – № 1. – С. 130–
136. 

49. Тур О. М. Організація охорони та збереження архівних 
документів в УРСР (початок ХХ ст.) / О. М. Тур, М. Ю. Кухаренко, 
А. Г. Лучнікова // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом 
комунікацій та інформації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 
трав. 2016 р., Полтава / Укоопспілка, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі» [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 198–201. 

50. Успенська Г. Формування Національного архівного фонду в 
Державному архіві Одеської області (20-ті роки ХХ ст.) / Галина Успенська // 
Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 336-339. – 
(Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

51. Чебан М. Архівна справа у міжвоєнному Львові / М. Чебан // 
Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – Львів, 
2014. – Вип. 7. – С. 195–207. 

52. Черкаська Н. Документи Чуднівського графства з архіву Адама 
Понінського у Любарі / Наталія Черкаська // Острозька давнина : наук. зб. – 
Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 176–211. – Опубліковано опис документів 
Чуднівського графства та Вільського ключів з головного архіву 
А. Понінського в Любарі (кінець XVIII ст.), який становить науковий інтерес 
як джерело з історії приватної архівістики в Україні у XVI–XVIII ст. 

53. Чижова О. В. Центральному державному архіву-музею 
літератури і мистецтва України – 50 років / О. В. Чижова // Архіви України. – 
2016. – № 3/4. – С. 83–100. 

54. Штепко Е. Из истории создания отдела научно-справочного 
аппарата в Одесском архиве (1920–1940-е гг.) / Елена Штепко // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 359-362. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

55. Csatáry G. Bereg megye levéltárának történetéből / Csatáry György // 
Acta Academiae Beregsasiensis : наук. вісн. / М-во освіти і науки України, 
Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – Берегове ; Ужгород, 2016. – 
Т. 15. – С. 117–129. – Чотарі Ю. З історії архіву Березького комітату. 
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56. Pawiłan K. Dzieje rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus i losy ich 
archiwów / Klaudia Pawiłan // Археологія і давня історія України. – 2016. – 
Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 228–241. – У статті 
досліджується історія архіву роду Горностаїв та подано його огляд (архів 
зберігається в Головному архіві давніх актів у Варшаві, ф. 334 Архів 
Потоцьких з Радзиня). 

57. Petryshak B. Ratusz i jego rola w kształtowaniu archiwum i kancelarii 
miasta Lwowa w późnym średniowieczu / Bogdana Petryshak // Roczniki dziejów 
społecznych i gospodarczych. – Poznań ; Warszawa, 2014. – T. LXXIV. – S. 187–
196. 

Див. також № 114, 149. 
 
2.2. Загальні питання діяльності архівних установ 
 
58. Синєокий О. В. Музичний звукозапис у соціокультурних 

комунікаціях (фонодокументи, фоноархіви) : монографія / О. В. Синєокий. – 
2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2016. – 347 с. : схеми. – 
(Серія «Документознавство. Архівознавство»). 

59. Museology. Libraries. Archives (Readings for Extra – Curriculum 
Activities and Self – Guided Studies) : Textbook = Музейна справа. Бібліотеки. 
Архіви : навч. посіб. (для позааудитор. діяльності та самост. роботи) / М-во 
освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська Політехніка» ; уклад.: 
І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук. – Львів : Вид-во Львів. 
політехніки, 2016. – 68 с. – англ. мовою. 

 
*** 

60. Синєокий О. В. Фонодокумент у світовому комунікаційному 
просторі: еволюція, сучасний стан, напрями трансформацій : автореф. дис. ... 
д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Синєокий Олег Володимирович ; М-
во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 37 с. 

61. Шемаєв С. О. Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів у 
комунікаційному просторі України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : 27.00.03 / Шемаєв Сергій Олександрович ; М-во культури 
України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 20 с. 

 
*** 

62. Буценко Н. Д. Архівні установи Донецької області: проблеми 
функціонування, формування і збереженості Національного архівного фонду 
в умовах окупації / Н. Д. Буценко // Культурні цінності Криму і Донбасу в 
умовах війни та окупації : матеріали Круглого столу «Історико-культурний та 
науковий потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних 
дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення», м. Київ, 12 
листоп. 2015 р. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2016. – С. 54–62. 
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63. Буценко Н. Д. Доля архівних установ Донецької області в 2014–
2015 роках: виклики часу / Н. Д. Буценко // Архіви України. – 2016. – 
№ 5/6. – С. 197–215. 

64. Василюк О. Невизначена доля архівів об’єктів ПЗФ [природно-
заповідного фонду] / О. Василюк, П. Тєстов // Екологія. Право. Людина. – 
2015. – № 23/24. – С. 24–29. 

65. Горбачова Г. Історіографічні дослідження розвитку архівної 
справи в регіонах України на сторінках щорічника «Студії з архівної справи 
та документознавства» / Ганна Горбачова // Архів. Історія. Сучасність / Держ. 
архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 
3–4 верес. 2015 р. – С. 94–99. – (Праці Державного архіву Одеської області ; 
т. XLV). 

66. Демуз І. О. Поняття довідково-інформаційного фонду архіву / 
І. О. Демуз // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. – 2016. – Вип. 1. – 
С. 16–30. 

67. Ковальчук Л. Общественный совет при Госархиве Одесской 
области: предварительные итоги работы первого года / Лидия Ковальчук // 
Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 144–149. – 
(Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

68. Паниван А. Конференции как способ формирования имиджа 
Государственного архива Одесской области / Анна Паниван // Архів. Історія. 
Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 224–227. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

69. Розширене засідання колегії Державної архівної служби України 
[24–25 лютого 2016 року] // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 7–42. 

70. Сахарук В. Архів сучасного мистецтва / Валерій Сахарук // 
Сучасне мистецтво. – 2016. – Вип. 12. – С. 152–157. 

71. Сахарук В. Архів сучасного мистецтва / Валерій Сахарук // МІСТ: 
Мистецтво, історія, сучасність, теорія. – 2016. – Вип. 12. – С. 224–230. 

72. Чиркова М. Проблеми українських архівів у цифрову епоху / 
Марина Чиркова // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та 
ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 
2015 р. – С. 350-355. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

73. Чічіпан Ю. М. Організаційна структура Державного архіву 
Полтавської області / Ю. М. Чічіпан // Інформаційна освіта та професійно-
комунікативні технології ХХІ століття : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. 
конф, м. Одеса, 11–13 верес. 2014 р. – Одеса : Грінь Д. С., 2014. – С. 106–108. 
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2.3. Нормативно-правове забезпечення архівної справи 
 
74. Кінаш У. Я. Правові та організаційні засади діяльності державних 

нотаріальних контор та архівів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / 
Кінаш Уляна Ярославівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 
2016. – 18 с. 

 
*** 

75. Денисенко О. В. Нормативне забезпечення роботи з електронними 
документами / О. В. Денисенко // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 43–49. – 
Про «Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 
підготовки до передавання на архівне зберігання», затверджений наказом 
Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5. 

76. Кириленко О. Г. Діяльність бібліотек і архівів в умовах обмежень 
авторського права / О. Г. Кириленко // Інформаційна освіта та професійно-
комунікативні технології ХХІ століття : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Одеса, 8–9 верес. 2016 р. – Одеса : Сімон, 2016. – С. 123–126. 

77. Майстренко А. А. Нормативно-правове забезпечення 
електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / 
А. А. Майстренко // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – С. 58–82. 

78. Софіюк Т. О. Механізм цивільно-правового захисту права 
фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до 
фонду бібліотек або архівів / Т. О. Софіюк // Судова апеляція. – 2016. – 
№ 2. – С. 68–74. 

79. Софіюк Т. О. Способи цивільно-правового захисту права фізичної 
особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду 
бібліотек або архівів / Т. О. Софіюк // Держава і право : зб. наук. пр. / Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 388–
398. – (Серія «Юридичні науки» ; вип. 71). 

80. Стежко С. О. Особливості нових Правил організації діловодства 
та архівного зберігання документів / С. О. Стежко // Актуальні проблеми 
управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства : 
матеріали наук.-практ. конф., 20 груд. 2016 р. / Держ. ун-т телекомунікацій, 
Навч.-наук. ін-т менеджменту та підприємництва. – Київ, 2016. – С. 159–163. 

Див. також № 23, 133. 
 
2.4. Архівний менеджмент 
 
81. Калакура Я. С. Архівний менеджмент в умовах демократизації та 

децентралізації суспільства / Я. С. Калакура // Архіви України. – 2016. – 
№ 5/6. – С. 119–135. 
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2.5. Формування Національного архівного фонду та 
комплектування архівів 
 
82. Методика віднесення документів Національного архівного фонду 

до унікальних [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції України від 
16 серп. 2016 р. № 2505/5 ; зареєстр. в М-ві юстиції України 18 серп. 2016 р. 
за № 1148/29278. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1148-
16. – Назва з екрана. 

83. Порядок передавання кіно-, відео-, фото-, фонодокументів на 
постійне зберігання [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва юстиції 
України від 19 лип. 2016 р. № 1962/5 ; зареєстр. в М-ві юстиції України 21 
лип. 2016 р. за № 1000/29130. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1000-16. – Назва з екрана. 

 
*** 

84. Січова О. В. Особливості класифікації архівних документів 
науково-дослідних інститутів НАН України / О. В. Січова // Архіви 
України. – 2016. – № 2. – С. 7–20. 

85. Січова О. В. Формування архівного фонду науково-дослідного 
інституту в сучасних умовах (на прикладі архівного фонду Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) / Січова О. В. // 
Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного 
простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та 
ін.]. – Київ, 2016. – С. 527–530. 

Див. також № 30, 35, 50, 115, 255. 
 
2.6. Облік архівних документів 
 
Див. № 18, 30, 115. 
 
2.7. Забезпечення збереженості архівних документів 
 
86. Дідух Л. Копіювання архівних документів: проблема доступності 

і послуги для користувачів / Людмила Дідух // Сімнадцяті джерелознавчі 
читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : 
матеріали Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 104–106. 

87. Дубина О. рН – контроль процесів деструкції паперових форматів 
при зберіганні архівних документів / О. Дубина, В. Ткаченко, Є. Семенов // 
Модернізація національної системи управління державним розвитком: 
виклики і песпективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 груд. 
2016 р., м. Тернопіль / Терноп. нац. екон. ун-т, Терноп. нац. ін-т соц. і 
інформ. технологій. – Тернопіль, 2016. – Ч. 1. – С. 146–147. 
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88. Надточій І. І. Шляхи покращення збереженості архівних 
документів / І. І. Надточій, В. П. Ткаченко, О. М. Дубина, Є. В. Семенов // 
Страховий фонд документації : наук.-виробн. журн. – 2016. – № 2. – С. 17–23. 

89. Ніколаєнко К. О. Аналіз технологій зберігання архівних 
документів / К. О. Ніколаєнко, М. Г. Якубовська // Інформаційна освіта та 
професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали VII Міжнар. 
наук.-практ. конф, м. Одеса, 11–13 верес. 2014 р. – Одеса : Грінь Д. С., 2014. – 
С. 99–105. 

90. Петров В. В. Оптичні носії для довготермінового зберігання 
інформації / В. В. Петров, А. А. Крючин, С. М. Шанойло, І. В. Горбов, 
Є. М. Морозов, Б. О. Березін // Страховий фонд документації : наук.-виробн. 
журн. – 2016. – № 1. – С. 44–55. 

91. Подорожний В. І. Актуальні питання розроблення корпоративної 
інформаційної системи з використанням технологій довгострокового 
зберігання документів та відтворення їх копій у державній системі СФД та 
архівах / В. І. Подорожний, В. В. Бабенко, О. О. Тімров // Страховий фонд 
документації : наук.-виробн. журн. – 2016. – № 1. – С. 17–21. 

92. Сілютіна І. М. Аутсорсинг архівного зберігання документів як 
провідна технологія сьогодення / І. М. Сілютіна // Інформаційна освіта та 
професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали VIII Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Одеса, 10–12 верес. 2015 р. – Одеса : Сімон, 2015. – 
С. 55–58. 

93. Сілютіна І. М. Сучасні підходи до проблеми архівного зберігання 
документів / І. М. Сілютіна // Соціально-психологічний та філософський 
підхід до проблем сучасного суспільства : матеріали наук. конф., 8 лют. – 1 
берез. 2016 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 
2016. – С. 19–22. 

94. Стельмашук А. С. Аутсорсинг архивного хранения документов / 
А. С. Стельмашук, И. Н. Силютина // Соціально-психологічний та 
філософський підхід до проблем сучасного суспільства : матеріали наук. 
конф., 8 лют. – 1 берез. 2016 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : вид-во 
СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 190–193. 

Див. також № 18. 
 
2.8. Описування архівних документів та довідковий апарат архівів 
 
Див. № 54, 426. 
 
2.9. Користування архівними документами та використання 
архівної інформації 
 
95. Право на правду. Практичний порадник із доступу до архівів / 

[В. М. В’ятрович, І. М. Кулик, В. В. Лошак, А. В. Шпак] ; Центр досліджень 
визвольного руху. – Вид. 2-е, допов. – Львів : Часопис, 2016. – 192 с. 
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*** 
96. Алєксєєнко А. О. Інтеграція науково-дослідної документації з 

фондів Центрального державного науково-технічного архіву України у 
світовий інформаційний простір: напрацювання та перспективи / 
Алєксєєнко А. О. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування 
національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. 
(Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 464–466. 

97. Алєксєєнко А. О. Сучасні вимоги до оформлення експозиції 
науково-технічної документації при проведенні архівних заходів / 
А. О. Алєксєєнко // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: 
вимоги часу та нові можливості: до 60-річчя заснування Пархомів. худож. 
музею ім. А. Ф. Луньова : матеріали наук.-практ. семінару, 27 берез. 2015 р. / 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, Каф. історіографії, 
джерелознавства та археології [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 8–16. 

98. Бєлая О. М. До 30-річчя Чорнобильської катастрофи (виставка 
документів Національного архівного фонду в Державному архіві Київської 
області) / О. М. Бєлая, С. А. Каменєва // Укр. іст. журн. – 2016. – № 3. – 
С. 229–230. 

99. Бєлая О. М. Документальна виставка «Герой України 
П. Т. Тронько: що залишилось нащадкам» / О. М. Бєлая // Укр. іст. журн. – 
2016. – № 1. – С. 231–232. – Про виставку документів Держархіву Київської 
області, присвячену П. Т. Тронько. 

100. Білоусова Л. Видавнича робота та міжнародне співробітництво 
Державного архіву Одеської області у 1920-2015 роках / Лілія Білоусова // 
Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 369-380. – 
(Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

101. Вовк Н. Використання архівних ресурсів у суспільстві: 
інформаційно-аналітичне дослідження / Наталія Вовк, Христина Демків, 
Ольга Даниляк // Інформація, комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої 
Міжнар. наук. конф. ІКС-2016, 19–21 трав. 2016 р., Україна, Львів, Славське / 
Нац. ун-т «Львівська політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. 
діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 328–329. 

102. Войцехівська І. Українська сценографія ХХ століття за 
документами ЦДАМЛМ України / Ірина Войцехівська, Алевтина Сукало // 
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – 2016. – Вип. 2. – С. 23–
29. – Про виставку архівних документів «Українська сценографія ХХ 
століття», що відбулась в ЦДАМЛМ України. 

103. Герасимова С. Задачи выставочной деятельности архива или как 
сломать устоявшийся стереотип / Светлана Герасимова // Архів. Історія. 
Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
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Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 86–91. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

104. Журжа І. В. Виставка документів центральних державних 
архівних установ України «Чорнобиль: трагедія, відображена в документах» 
(25 квітня 2016 р., м. Київ) / І. В. Журжа // Архіви України. – 2016. – № 2. – 
С. 188–196. 

105. Колєчкін В. Головні напрямки пошукової діяльності краєзнаців 
ДАКО з історії Другої світової війни / Вадим Колєчкін // Між Бугом і 
Дніпром : наук.-краєзн. вісн. Центральної України. – 2016. – Вип. V. – 
С. 131–139. 

106. Краковський О. Історія мого роду від середини XVIII до початку 
ХХ ст.: за матеріалами архівів Одеської, Миколаївської та Херсонської 
областей / Олександр Краковський // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів 
Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 
верес. 2015 р. – С. 150–156. – (Праці Державного архіву Одеської області ; 
т. XLV). 

107. Кригіна О. В. Інформаційна діяльність архівних установ України / 
О. В. Кригіна // Четверта міжнародна науково-практична конференція 
«Відкриті еволюціонуючі системи» (інтернет-конференція), 20–21 трав. 
2016 р. = Четвертая международная научно-практическая конференция 
«Открытые эволюционирующие системы» : [зб. пр.] / ВП НУБіП України 
«Ніжин агротехн. ін-т» [та ін.]. – Ніжин, 2016. – Ч. 1. – С. 69–74. 

108. Надольская В. В. Расширение доступа к архивным документам в 
Украине (1991–2014 гг.) / В. В. Надольская // Теоретические и практические 
проблемы документоведения и архивоведения: ретроспектива и 
современность : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (2–3 дек. 2015 г., 
г. Минск) / БелНИИДАД [и др.]. – Минск, 2016. – С. 48–54. 

109. Оніпко Т. В. Архівна евристика / Т. В. Оніпко, Ю. Ю. Карпенко, 
Ю. В. Пащенко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом 
комунікацій та інформації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 
трав. 2016 р., Полтава / Укоопспілка, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі» [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 244–247. 

110. Петрович В. Діяльність Державного архіву Волинської області 
щодо використання архівної інформації / Валентина Петрович, Наталія 
Киричук // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – 
Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-
річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – 
С. 230–235. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

111. Прокопчук В. С. Трудовий архів як джерело регіонознавчих 
досліджень / Прокопчук В. С. // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук. краєзн. 
зб. – 2016. – Вип. 8. – С. 117–125. 

112. Романова К. В. Український вільний університет: голос 
поневоленої країни (документальна он-лайн виставка Центрального 
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державного архіву зарубіжної україніки) / К. В. Романова // Архіви 
України. – 2016. – № 1. – С. 211–218. 

113. Чакір В. Проблеми організації доступу до документів 
Національного архівного фонду України / Вікторія Чакір // Актуальні 
питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : 
матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих 
науковців, Одеса, 24–25 берез. 2016 р. / Одес. облрада, Одес. обл. універс. 
наук. б-ка ім. М. Грушевського, Одес. нац. політехн. ун-т. – 
Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – С. 298–302. 

114. Чиркова М. Ю. Генеалогический и биографический поиск в 
Государственном архиве Полтавской области: возможности и проблемы / 
М. Ю. Чиркова, В. В. Коротенко // Генеал. вестн. – 2015. – Вып. 51. – С. 96–
107. 

Див. також № 86, 117, 128, 129, 140–142, 144, 265, 577. 
 
2.10. Інформаційні технології в архівній справі. Електронні архіви 
 
115. Корчемна І. С. Система комплектування й обліку архівних фондів 

Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу : 
[монографія] / Ірина Корчемна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського НАН 
України, 2016. – 218, [1] с. 

 
*** 

116. Алєксєєнко А. О. Перетворення традиційних архівних послуг на 
Інтернет-сервіси: стан та перспективи впровадження (досвід Центрального 
державного науково-технічного архіву України) / Алєксєєнко А. О. // 
Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі 
розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8 жовт. 
2015 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2016. – 
Ч. 2. – С. 105–110. 

117. Бабенко О. О. Формування колекції документів для експонування 
на он-лайн виставці (на прикладі он-лайн виставки на офіційному сайті 
ДАКО «Нам пам’ять дивиться у вічі» до Дня партизанської слави) / 
Бабенко О. О., Колєчкін В. П. // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, 
архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-
практ. конф., м. Харків, 8 жовт. 2015 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. 
В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 116–122. 

118. Бєлая О. Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження 
в архівній галузі) / Ольга Бєлая, Ігор Товкач // Наук. пр. Нац. б-ки України 
імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – С. 684–693. 

119. Білущак Т. Віртуальний інформаційний простір архівних та 
бібліотечних установ / Тетяна Білущак, Марія Комова, Жанна Мина // 
Інформація, комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої Міжнар. наук. 
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конф. ІКС-2016, 19–21 трав. 2016 р., Україна, Львів, Славське / Нац. ун-т 
«Львівська політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльності. – 
Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 322–323. 

120. Білущак Т. Засоби автоматизації роботи архівних підрозділів 
організації / Тетяна Білущак, Роксолана Лужецька, Вероніка Ольховик // 
Інформація, комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої Міжнар. наук. 
конф. ІКС-2016, 19–21 трав. 2016 р., Україна, Львів, Славське / Нац. ун-т 
«Львівська політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. діяльності. – 
Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 332–333. 

121. Божук Л. Інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі 
державних архівів України / Л. Божук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 
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практ. конф., 12–13 трав. 2016 р., Полтава / Укоопспілка, ВНЗ Укоопспілки 
«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 187–
190. – Огляд джерел ІР НБУВ, Держархіву м. Києва. 
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190. Цесельский Т. Архивное и библиотечное наследие о польском 
населении как источник истории Одесского региона / Томаш Цесельский // 
Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 342-350. – 
(Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

191. Широка О. М. Архівні документи партійних органів та 
громадських організацій як джерело вивчення становища церкви та 
релігійних організацій на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. / О. М. Широка // Освіта, 
наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 
Т. 22. – С. 299–308. – Огляд фондів ЦДАГО України, держархівів Вінницької, 
Хмельницької обл. 

192. Щур Ю. І. Джерела з історії ОУН на території Запорізької області 
/ Ю. І. Щур // Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 108–114. 

193. Jewuła Ł. Źródła do społecznej i gospodarczej historii miast 
galicyjskich okresu przedautonomicznego w zbiorach Archiwum Narodowego w 
Krakowie i Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we 
Lwowie – próba charakterystyki / Ł. Jewuła // Społeczeństwo i gospodarka Galicji 
w latach 1772–1867: źródła i perspektywy badań : zbiór studiów. – Kraków, 
2014. – S. 25–34. – (Społeczeństwo i gospodarka Galicji. Studia i materiały ; t. 1). 

194. Kargol T. Źródła do dziejów wsi galicyjskiej doby 
przeduwłaszczeniowej (1772–1848) w archiwach polskich i ukraińskich / 
T. Kargol // Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867: źródła i 
perspektywy badań : zbiór studiów. – Kraków, 2014. – S. 35–46. – (Społeczeństwo 
i gospodarka Galicji. Studia i materiały ; t. 1). 

195. Wodzianowska I. Sprawozdanie z kwerendy przeprowadzonej w 
dniach 28 VII – 10 VIII 2013 r. w Państwowym Archiwum Obwodu Kijowskiego 
oraz w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie / 
Irena Wodzianowska // Hereditas Monasteriorum. – 2016. – Vol. 8. – S. 403–450. 

 
3.2. Центральні державні архівні установи 
 
ЦДАВО України 
 
196. Бойко Н. Нацистський окупаційний режим на Переяславщині 

(аналіз документів ЦДАВО України) / Надія Бойко // Наук. зап. Терноп. нац. 
пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2015. – 
Вип. 2, ч. 3. – С. 39–43. 

197. Горькова А. О. Документи Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України як джерело вивчення 
пам’яткоохоронної справи періоду радянської України / А. О. Горькова // 
Праці Центру пам’яткознавства. – 2016. – Вип. 30. – С. 179–184. 

Див. також № 159, 162, 173, 180, 185. 
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ЦДАГО України 
 
198. Ващук Л. Документи про О. Я. Шульгина у фондах ЦДАГО 

України: види, хронологія, інформаційне наповнення / Людмила Ващук // 
Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній 
політиці : [зб. наук. пр. та документів] / НАН України, Ін-т укр. археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – С. 167–177. 

199. Власенко С. Документи Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України з історії розвитку м. Києва як столиці 
Української РСР (1934–1941) / Світлана Власенко // Від України до УРСР : 
матеріали Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської 
України до міста Києва, м. Київ, 12 груд. 2014 p. / Музей історії міста Києва, 
НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2016. – С. 169–178. 

200. Каковкіна О. Матеріали фонду ЦК КПУ ЦДАГО України як 
джерело з історії українсько-болгарських/радянсько-болгарських відносин 
другої половини 1940-х – 1980-х рр. / О. Каковкіна // Славістична збірка. – 
2016. – Вип. 2. – С. 145–154. 

201. Тарапон О. А. Архівні документи як джерело вивчення ціннісних 
трансформацій в радянській Україні 1920–1930-х рр. / О. А. Тарапон // 
Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. ст. – 2016. – Вип. 1. – С. 112–125. 

Див. також № 159, 180, 185, 191. 
 
ЦДІАК України 
 
202. Ганул А. Матеріали Центрального державного історичного архіву 

України в м. Києві як джерело з дослідження діяльності Івана Хорвата на 
українських землях (1752–1786) / Антон Ганул // Сімнадцяті джерелознавчі 
читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : 
матеріали Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 157–159. 

203. Гирич І. Документи академіка М. С. Грушевського у фонді 1235 
ЦДІА України у м. Києві // Гирич І. Михайло Грушевський: конструктор 
української модерної нації: до 150 річчя з дня народження Михайла 
Грушевського / Ігор Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Смолоскип, 2016. – С. 11–
28. – Передрук статті, опубл. в журн.: Архіви України. – 1989. – № 4. – С. 53–
63. 

204. Горькова А. О. Джерела з історії пам’яткоохоронної роботи 
київських громадських установ у фондах Центрального державного 
історичного архіву України в м. Києві / А. О. Горькова // Праці Центру 
пам’яткознавства. – 2016. – Вип. 29. – С. 16–21. 

205. Путова Г. В. Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-
Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві 
України, м. Київ. Огляд фондів / Путова Г. В. // Церква – наука – суспільство: 
питання взаємодії : матеріали Чотирнадцятої Міжнар. наук. конф., Київ, 25 
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трав. – 3 черв. 2016 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник [та ін.]. – 
Київ, 2016. – С. 167–170. 

206. Ткаченко О. Документи родинного архіву Терещенків як джерело 
для вивчення розвитку цукрового виробництва в Україні другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. / Олеся Ткаченко, Вікторія Грукач // Переяславський 
літопис : зб. наук. ст. – 2016. – Вип. 9. – С. 22–28. 

Див. також № 156, 166, 171, 182, 183, 185, 195. 
 
ЦДІАЛ України 
 
207. Wybrane materiały archiwalne do historii Kościoła 

rzymskokatolickiego w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum 
Historycznego Ukrainy we Lwowie : inwentarze zespołów archiwalnych (XIV–
XX wiek). T. 1 = Вибрані архівні матеріали з історії Римо-католицької церкви 
у фондах Центрального державного iсторичного архіву України у Львові : 
описи архівних фондів (ХІV–ХХ ст.). Т. 1 / wstępem opatrzył i przygot. do dr. 
Tomasz Krzyżowski = вступ і підгот. до друку: Томаш Кшижовський. – 
Lwów ; Kraków : Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. 
łac. Oddział w Krakowie, 2016. – 814, [6] s. – (Biblioteka Historyczna Archiwum 
Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Krakowie. Seria A, Źródła i 
Materiały ; t. 17). 

*** 
208. Білущак Т. Роль документів в інформаційній комунікації міської 

влади у питаннях розбудови та налагодження оборони міста Львова у першій 
половині XVII ст. (на прикладі архівних джерел ЦДІА України у м. Львів) / 
Т. Білущак // Емінак. – 2016. – № 2 (1). – С. 10–15. 

209. Доліновський В. Документи до історії сіл Галичини 1772–1815 рр. 
у родинному архіві Лянцкоронських / Володимир Доліновський // Studia z 
dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku : zbiór studiów = Студії з 
історії польського села наприкінці XVIII – на початку ХІХ століть : зб. наук. 
пр. – Kraków ; Lwów = Краків ; Львів, 2015. – С. 259–279. 

210. Доліновський B. Колекція документів про продаж королівських та 
церковних маєтків: формування та склад збірки / Володимир Доліновський // 
Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867: źródła i perspektywy 
badań : zbiór studiów. – Kraków, 2014. – S. 17–23. – (Społeczeństwo i gospodarka 
Galicji. Studia i materiały ; t. 1). 

211. Мельник P. Документи Крайової табулі Центрального державного 
історичного архіву України у Львові як джерело до історії економічних 
відносин у Галичині наприкінці XVIII–XIX ст. / Р. Мельник // Społeczeństwo i 
gospodarka Galicji w latach 1772–1867: źródła i perspektywy badań : zbiór 
studiów. – Kraków, 2014. – S. 75–86. – (Społeczeństwo i gospodarka Galicji. 
Studia i materiały ; t. 1). 

212. Петришак Б. Інвентарі шляхетських маєтків Галичини останньої 
третини XVIII – початку ХІХ ст.: джерелознавчий потенціал / Б. Петришак // 
Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867: źródła i perspektywy 
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badań : zbiór studiów. – Kraków, 2014. – S. 119–128. – (Społeczeństwo i 
gospodarka Galicji. Studia i materiały ; t. 1). 

213. Стадник І. Метричні книги римо-католицьких парафій Галичини 
останньої третини XVIII – початку XIX ст. у Центральному державному 
історичному архіві України у Львові / І. Стадник // Studia z dziejów wsi 
polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku : zbiór studiów = Студії з історії 
польського села наприкінці XVIII – на початку ХІХ століть : зб. наук. пр. – 
Kraków ; Lwów = Краків ; Львів, 2015. – С. 301–319. 

214. Чебан М. Олександр Лотоцький як член Наукового товариства 
імені Шевченка (на матеріалах ЦДІА України у Львові) / Марина Чебан // 
Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – 2016. – 
Вип. 9. – С. 264–278. 

215. Bilushchak Т. The information potential of archival sources on 
military affairs in Lviv second half of the XIV–XVIII centuries / Тetiana 
Bilushchak // Інформація, комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої 
Міжнар. наук. конф. ІКС-2016, 19–21 трав. 2016 р., Україна, Львів, Славське / 
Нац. ун-т «Львівська політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформ. 
діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 250–251. 

216. Dolinowskij W. Żródła do historii Kościoła katolickiego w zasobie 
Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie / Wołodymyr 
Dolinowskij // Wiekowe bogactwo сhrześcijaństwa. – Ostrołęka, 2016. – S. 30–54. 

217. Kargol T. Źródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w 
przedautonomicznej Galicji (1772–1867) w zbiorach Centralnego Państwowego 
Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie zespołów 
Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii Skarbu (wybrane 
aspekty społeczno-gospodarcze) / Tomasz Kargol // Galicja. Studia i Materiały. – 
Rzeszów 2015. – T. 1. – S. 273–294. 

218. Ślusarek K. Materiały do dziejów gospodarczych Galicji w dobie 
przedautonomicznej w aktach Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie i Komisji 
Namiestnictwa w Krakowie / Krzysztof Ślusarek // Społeczeństwo i gospodarka 
Galicji w latach 1772–1867: źródła i perspektywy badań : zbiór studiów. – 
Kraków, 2014. – S. 163–174. – (Społeczeństwo i gospodarka Galicji. Studia i 
materiały ; t. 1). 

Див. також № 173, 181, 184, 193. 
 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 
 
219. Кінолітопис : анотований каталог кіножурналів, документальних 

фільмів, кіно- і телесюжетів (1976–1985) : наук.-довідк. вид. / упоряд.: 
І. М. Закринична, Т. О. Ємельянова, Л. Г. Касян, Н. М. Климович, 
Л. В. Любарська, Т. О. Макарова, С. П. Матющенко, Н. О. Топішко. – Київ ; 
Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2015. – 1240 с. : іл. 

 
*** 
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220. Ємельянова Т. О. Концепт «незалежність» в аудіовізуальних 
документах ХХ–ХХІ століть (за документами ЦДКФФА України ім. 
Г. С. Пшеничного) / Т. О. Ємельянова // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – 
С. 7–19. 

221. Ємельянова Т. Святкова культура міжвоєнного Києва (за 
документами Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. 
Г. С. Пшеничного) / Тетяна Ємельянова // Від України до УРСР : матеріали 
Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської України до 
міста Києва, м. Київ, 12 груд. 2014 p. / Музей історії міста Києва, НАН 
України, Ін-т історії України. – Київ, 2016. – С. 160–166. 

222. Касян Л. Джерельний потенціал аудіовізуальних документів у 
дослідженні культурно-громадської та літературної діяльності П. Г. Тичини / 
Людмила Касян // Сіверян. літопис. – 2016. – № 1. – С. 115–121. 

223. Касян Л. Г. Поет в умовах «заблокованої культури»: 
аудіовізуальні «версії» біографії Павла Тичини (до 125-річчя від дня 
народження) / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 77–89. 

224. Касян Л. Фотоальбом як скарбниця пам’яті та засіб презентації 
інформації / Людмила Касян // Сіверян. літопис. – 2016. – № 5. – С. 150–155. 

225. Касян Л. Г. Фотоальбом як спосіб збереження і презентації 
інформації, архівний документ, історичне джерело: тематико-типологічний 
аналіз (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) / 
Л. Г. Касян // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – С. 174–190. 

 
ЦДНТА України 
 
226. Центральний державний науково-технічний архів України. – 

Харків : ЦДНТА України, 2016. – 11 с. : іл. 
 

*** 
227. Алєксєєнко А. Джерела до вивчення історії науки, промисловості 

та архітектури Одеси у фондах Центрального державного науково-технічного 
архіву України / Анна Алєксєєнко // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів 
Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 
верес. 2015 р. – С. 25–29. – (Праці Державного архіву Одеської області ; 
т. XLV). 

Див. також № 166. 
 
ЦДАМЛМ України 
 
228. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України / Держ. арх. служба України ; авт.-упоряд.: Чижова О. В., 
Малярчук Т. М., Нестерчук Д. В. – Київ, 2016. – 8 с. 
 

*** 
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229. Дубовик С. О. Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко 
у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України / 
С. О. Дубовик // Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 21–27. 

230. Дубовик С. О. Особовий фонд В. О. Коротича у Центральному 
державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (до 80-річчя від дня 
народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача) 
/ С. О. Дубовик // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – С. 149–161. 

231. Загорулько Р. Особовий архівний фонд українського 
мистецтвознавця Афанасьєва Василя Андрійовича (ф. 1379 ЦДАМЛМ 
України) / Ростислав Загорулько // Сімнадцяті джерелознавчі читання, 
присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : матеріали 
Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 120–122. 

232. Олійник О. Г. Перша жінка-художниця Буковини Августа 
Кохановська (за документами Центрального державного архіву-музею 
літератури і мистецтва України) / О. Г. Олійник // Архіви України. – 2016. – 
№ 1. – С. 108–115. 

233. Павленко С. Ф. Джерела з історії корпусів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка першої половини ХХ ст. 
в особовому фонді П. Альошина / С. Ф. Павленко // Гілея : наук. вісн. – 
2016. – Вип. 109. – С. 43–47. 

234. Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в 
архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Оперна співачка Марія Сокіл-
Рудницька / А. М. Сукало // Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 285–300. 

235. Чумаковська А. Документи українських істориків у фондах 
ЦДАМЛМ України / Анастасія Чумаковська // Сімнадцяті джерелознавчі 
читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : 
матеріали Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 146–148. 

Див. також № 38, 39, 188. 
 
ЦДАЗУ 
 
236. Ващук Л. В. Внесок ученого, історика, дипломата Сергія 

Шелухина у розвиток українського правництва (за документами 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки) / Л. В. Ващук // 
Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 40–48. 

237. Ващук Л. В. Петро Іванович Холодний: постать митця (за 
документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) / 
Л. В. Ващук // Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 252–262. 

238. Горбунова Г. А. Епістолярна спадщина як джерело інформації про 
життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського / 
Г. А. Горбунова // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – С. 125–140. 

239. Решетченко Д. В. «Шляхетний дар Батьківщині»: створення 
архівного фонду українського громадсько-політичного діяча, публіциста, 
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журналіста Павла Дорожинського / Д. В. Решетченко // Архіви України. – 
2016. – № 3/4. – С. 282–287. 

240. Тихенко В. О. Документи з історії Світового Конґресу Українців / 
В. О. Тихенко // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – С. 206–212. 

Див. також № 453. 
 
3.3. Місцеві державні архівні установи 
 
Держархів в Автономній Республіці Крим 
 
241. Сімейний архів дворянської родини Попових 1730–1920 рр. 

(описи фонду 535 Державного архіву Автономної республіки Крим) / Ін-т 
укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 
[та ін.] ; редкол.: В. М. Філас (голов. ред.), В. М. Стойчев (наук. ред.) [та ін.] ; 
упоряд.: В. М. Стойчев, В. М. Філас, І. М. Стойчева [та ін.]. – Василівка ; 
Запоріжжя, 2014. – 290 с. – (Василівська старовина ; вип. 2). 

 
*** 

242. Прохоров Д. А. Історія розвитку системи народної освіти євреїв і 
караїмів Таврійської губернії в ХІХ – на початку XX ст. в архівних 
документах / Д. А. Прохоров // Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. 
Каховка : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. краєзн. конф., 16–17 верес. 
2016 р. / Виконком Кахов. міськради [та ін.]. – Каховка ; Херсон : Гілея, 
2016. – С. 122–124. 

 
Держархів Вінницької області 
 
243. Завальнюк К. В. Джерела з генеалогії Ю. Й. Сіцінського (1859–

1937) у фондах Державного архіву Вінницької області / К. В. Завальнюк // 
Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність : [зб. наук. пр. за 
підсумками всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 15 трав. 
2015 р.] / Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник [та ін.]. – Кам’янець-
Подільський : Медобори–2006, 2015. – С. 160–165. 

244. Завальнюк К. Документи Державного архіву Вінницької області 
про Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934) / К. Завальнюк, 
О. Вітюк, Т. Герасимов // Археологія & фортифікація України : зб. матеріалів 
VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-
заповідника, присвяч. 150-й річниці від дня народж. Михайла Сергійовича 
Грушевського (1866–1934) / Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник [та 
ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 6–9. 

Див. також № 180, 183, 191. 
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Держархів Волинської області 

245. Малеончук Г. Джерела з історії Луцька 1919–1939 рр. у фондах 
Державного архіву Волинської області / Галина Малеончук // Наук. вісн. 
Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Іст. науки. – 2016. – № 13. – С. 69–
73. 

246. Пащук Т. В. Аналіз Державного архіву Волинської області з 
кримінально-виконавчої політики польської держави (1918–1939 роки) / 
Т. В. Пащук // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (2). – С. 43–46. 

247. Рожко В. Є. Архівне зібрання Інституту Дослідів Волині та 
Товариства «Волинь» у Вінніпезі (Канада) у фондах Державного архіву 
Волинської області / В. Є. Рожко // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – С. 197–
205. 

 
Держархів Дніпропетровської області 
 
Державний архів Дніпропетровської області [Електронний ресурс] : 

путівник : у 2 т. / Держ. ком. архівів України, Держархів Дніпропетр. обл. ; 
авт.-упоряд.: К. В. Попова (відп. упоряд.), Л. М. Новікова ; відп. ред. 
Н. В. Киструська. – Дніпро : Ліра, 2016. – Т. 1. – 609 с. – (Архівні зібрання 
України. Путівники). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з титул. 
екрана. 

*** 
248. Гончарова Н. Архівні документи як основа дослідження історії 

дворянської благодійності у Катеринославській губернії (кінець XVIII – 
початок ХХ ст.) / Наталія Гончарова // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. 
Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2014. – Вип. 2, ч. 2. – С. 208–211. 

249. Посунько О. М. Документи судових установ 80–90-х pp. XVIII ст. 
у фондах Державного архіву Дніпропетровської області // Вісн. Дніпропетр. 
ун-ту. – 2016. – Т. 24, № 1. – С. 93–98. – (Серія: Історія та археологія ; 
вип. 24). 

 
Держархів Житомирської області 
 
Див. № 182, 183. 
 
Держархів Закарпатської області 
 
250. Данилець Ю. В. Православна церква на Закарпатті в перші роки 

радянської влади (на документах розсекречених фондів ДАЗО) / 
Ю. В. Данилець // Русин. – 2016. – № 4. – С. 217–235. 

 
Держархів Івано-Франківської області 
 
Див. № 173, 181, 184. 
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Держархів Київської області 
 
251. Бєлая О. М. Документи до біографії першого київського міського 

архітектора А. І. Меленського у Державному архіві Київської області / 
О. М. Бєлая // Архіви України. – 2016. – № 3/4. – С. 141–148. 

252. Гурковська О. Л. Джерела про єврейську громаду Білої Церкви 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архіві Київського губернського 
правління (архівознавчий огляд) / Гурковська О. Л. // Юр’ ївський літопис. – 
2015. – № 14. – С. 27–35. 

Див. також № 183, 195. 
 
Держархів Кіровоградської області 
 
253. Аніпченко Т. Від Інгулу до Крут ... (Родина Шульгиних у фондах 

Державного архіву Кіровградської області) / Тетяна Аніпченко // Між Бугом і 
Дніпром : наук.-краєзн. вісн. Центральної України. – 2016. – Вип. V. – С. 37–
39. 

254. Бабенко Б. Фонди Державного архіву Кіровоградської області як 
джерело для вивчення літературного процесу на Кіровоградщині / Богдана 
Бабенко // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня 
народження Михайла Грушевського : матеріали Всеукр. наук. конф. 16 
листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 
2016. – С. 163–166. 

255. Коваль В. І. Формування архівних фондів особового походження 
у Державному архіві Кіровоградської області: практичний аспект / 
Коваль В. І. // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: 
інноваційні моделі розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Харків, 8 жовт. 2015 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та 
ін.]. – Харків, 2016. – Ч. 2. – С. 160–163. 

 
Держархів Львівської області 
 
256. Krzyżowski T. Źródła do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego i 

ormiańskokatolickiego w zasobie Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego 
we Lwowie – zespół Urzędu Wojewódzkiego : inwentarz archiwalny / Tomasz 
Krzyżowski // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. – 2016. – T. 105. – S. 125–
195. 

Див. також № 173, 181. 
 
Держархів Одеської області 
 
257. Абрамов В. Семья В. В. Кандинского в Одессе по документам из 

фондов ГАОО / Виталий Абрамов // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів 
Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
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конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 
верес. 2015 р. – С. 17–25. – (Праці Державного архіву Одеської області ; 
т. XLV).  

258. Бацак К. Італійська опера Одеси (1811–1873 рр.) в документах 
фондів Державного архіву Одеської області / Костянтин Бацак // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 36–40. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

259. Бистра М. Матеріали Державного архіву Одеської області про 
життя представників науково-педагогічної інтелігенції періоду німецько-
румунської окупації (1941–1944 рр.) / Марія Бистра // Історичні і 
політологічні дослідження. – 2016. – № 1. – С. 16–31. 

260. Білоусова Л. Г. Українці на Далекому Сході: міграційні потоки у 
ХІХ – на початку ХХ cтоліть / Л. Г. Білоусова // Архіви України. – 2016. – 
№ 3/4. – С. 101–124. 

261. Гизер С. Мусульманские документы XIV–XVIII вв. из фондов 
Государственного архива Одесской области / Сергей Гизер // Архів. Історія. 
Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 91–94. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

262. Діанова Н. Матеріали Державного архіву Одеської області про 
наукову діяльність архієпископа Херсонського і Таврійського Інокентія 
(Борисова) / Наталія Діанова // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. 
обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 
2015 р. – С. 117–121. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

263. Діанова Н. Розвиток римо-католицької церкви в Одесі у ХІХ ст. 
(на матеріалах Державного архіву Одеської області) / Наталія Діанова // 
Чорноморська минувшина. – 2016. – Вип. 11. – С. 39–48. 

264. Кашкаєв М. Фонд Управління тимчасового одеського генерал-
губернатора в Державному архіві Одеської області / Максим Кашкаєв // 
Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 133–136. – 
(Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

265. Коваль Г. П. Голокост в Одесі : пам’ять, архіви, увіковічнення / 
Г. П. Коваль // Історичні мідраші Північного Причорномор’я : матеріали V 
Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2016. – Т. 2. – С. 37–91. 

266. Левченко Г. Матеріали щодо історії газети «Одесский вестник» 
(1827–1894) у фондах Державного архіву Одеської області / Галина Левченко 
// Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
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архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 170–172. – 
(Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

267. Музичко О. Щоденник історика І. А. Линниченка: походження, 
архівна «доля», джерелознавчий потенціал / Олександр Музичко // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 216–221. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

268. Петрова А. Колекція П. Т. Маркушевського у Державному архіві 
Одеської області як джерело дослідження духовної культури українців / Анна 
Петрова, Наталія Петрова // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. 
обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 
2015 р. – С. 227–230. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

269. Петрова Н. О. Українці – переселенці на Одещині 1944–1946 рр. 
(за матеріалами Державного архіву Одеської області) / Петрова Н. О., 
Ковальчук С. В. // Записки історичного факультету / М-во освіти і науки 
України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – 2016. – Вип. 27. – С. 155–165. 

270. Прокоп Ю. Обзор документальных источников по истории 
евреев-иностранцев Херсонской губернии в Государственном архиве 
Одесской области / Юлия Прокоп // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів 
Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 
верес. 2015 р. – С. 252–255. – (Праці Державного архіву Одеської області ; 
т. XLV). 

271. Січкаренко В. «Золотий фонд» Державного архіву Одеської 
області: деякі аспекти виявлення, систематизації і оцифрування особо цінних 
та унікальних документів / Валентина Січкаренко // Архів. Історія. 
Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 318–321. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

272. Уварова О. Знахідка в Державному архіві Одеської області: 
сіоністська медаль кінця ХІХ ст. / Олена Уварова, Анатолій Хромов // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 334–336. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

Див. також № 160, 168, 179, 185–187. 
 
Держархів Полтавської області 
 
273. Пустовіт Т. П. Особовий фонд літературознавця Петра 

Петровича Ротача – цінне джерело з історії Полтавщини (за документами 
Державного архіву Полтавської області) / Т. П. Пустовіт // Структурні зміни 
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у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 трав. 2016 р., Полтава / Укоопспілка, ВНЗ 
Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі» [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 
2016. – С. 191–194. 

274. Саранча В. І. Український національний рух на Полтавщині під 
час Першої світової війни (за документами Державного архіву Полтавської 
області) / В. І. Саранча // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 116–122. 

275. Саранча В. І. Фонди особового походження архівного відділу 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради як джерело з історії міста 
(1880–2005 роки) / В. І. Саранча // Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 279–
284. 

Див. також № 166. 
 
Держархів Рівненської області 
 
276. Климчук А. Матеріали Першої світової війни в Державному архіві 

Рівненської області [Електронний ресурс] / Андрій Климчук // Минуле і 
сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському 
Поліссі : наук. зб. – Луцьк, 2016. – Вип. 58 : матеріали 58 Міжнар. наук. 
конф., присвяч. 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. 
Маневичі, 5–6 лип. 2016 р. – С. 31–34. – Режим доступу: http://volyn-kray-
mus.at.ua/publ/vidannja/minule_i_suchasne_volini_ta_polissja_persha_svitova_vij
na_na_volini_ta_volinskomu_polissi_naukovij_zbirnik_vipusk_58/4-1-0-372. – 
Назва з екрана. 

277. Смолінська О. Інвентаризаційні креслення дерев’яних церков 
Рівненщини в архівних збірках Державного архіву Рівненської області / 
О. Смолінська // Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне, 
2016. –Вип. 5. – C. 171–177. 

 
Держархів Сумської області 
 
278. Гайдай О. М. Господарська та громадська діяльність династії 

Харитоненків за документами Державного архіву Сумської області / 
О. М. Гайдай // Історичний архів : наук. студії. – 2016. – Вип. 17. – С. 97–105. 

279. Петров Г. Т. : [огляд фонду Держархіву Сум. обл.] // Петров 
Геннадій. Щоденники. Нариси. Статті : [матеріали 2-ї наук.-практ. конф. 
дослідників «Петровські читання»] / Держ. архів Сум. обл. – Київ : Фенікс, 
2016. – С. 949. 

 
Держархів Тернопільської області 
 
Див. № 173, 181, 184. 
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Держархів Харківської області 
 
280. Коваленко Т. Фонд канцелярії курата Римо-католицької церкви в 

Державному архіві Харківської області: перспективи дослідження / Тетяна 
Коваленко, Людмила Посохова // Поляки на Харківщині: огляд джерел : 
[матеріали доп. міжнар. наук.-практ. семінару, 22–23 жовт. 2015 р., Харків] / 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 19–28. – 
(Джерелознавчі зошити ; зошит 6). 

281. Кравченко Е. Врачи-поляки Харьковщины ХІХ в.: послужные 
списки как исторический источник / Елена Кравченко // Поляки на 
Харківщині: огляд джерел : [матеріали доп. міжнар. наук.-практ. семінару, 
22–23 жовт. 2015 р., Харків] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – 
Харків, 2016. – С. 35–42. – (Джерелознавчі зошити ; зошит 6). 

282. Маршала А. Картографічні матеріали з фондів Державного архіву 
Харківської області як джерело вивчення Слобідсько-Українського 
поселення кавалерії / Альона Маршала // Краєзнавство. – 2016. – № 1/2. – 
C. 165–174. 

283. Потрашков С. Документы Государственного архива Харьковской 
области о судьбе военнопленных польских офицеров эпохи Наполеоновских 
войн / Сергей Потрашков // Поляки на Харківщині: огляд джерел : [матеріали 
доп. міжнар. наук.-практ. семінару, 22–23 жовт. 2015 р., Харків] / Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 111–120. – (Джерелознавчі 
зошити ; зошит 6). 

284. Скрыпникова Н. Документы Государственного архива 
Харьковской области об участниках восстания 1863 года / Наталия 
Скрыпникова // Поляки на Харківщині: огляд джерел : [матеріали доп. 
міжнар. наук.-практ. семінару, 22–23 жовт. 2015 р., Харків] / Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 43–47. – (Джерелознавчі 
зошити ; зошит 6). 

 
Держархів Херсонської області 
 
285. Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 

року : анотов. реєстр описів. Т. 3 : Фонди Р-3003 – Р-4116 / Держ. арх. служба 
України, Держархів Херсон. обл. ; редкол.: В. О. Лебідь (голова) [та ін.] ; 
упоряд.: Ю. Коник, І. Сінкевич ; авт.-уклад.: Н. Войналович, Г. Проценко, 
І. Сінкевич. – Херсон : Айлант, 2016. – 468 с. – (Архівні зібрання України. 
Спеціальні довідники). 

 
*** 

286. Крючкова О. М. Фонд Херсонської міської управи як джерело з 
історії краю наприкінці ХIХ – початку ХХ століть / О. М. Крючкова // Історія 
в документах : [зб. наук. доп.] ІІІ арх. читань (Херсон, 20 квіт. 2016 р.) / 
Держ. архів Херсон. обл. – Херсон : Айлант, 2016. – С. 16–19. 
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287. Фітьо Я. Г. Микола Іванович Братан – поет, прозаїк, драматург у 
документах / Я. Г. Фітьо // Історія в документах : [зб. наук. доп.] ІІІ арх. 
читань (Херсон, 20 квіт. 2016 р.) / Держ. архів Херсон. обл. – Херсон : 
Айлант, 2016. – С. 63–67. 

Див. також № 179. 
 
Держархів Хмельницької області 
 
288. Байдич В. Проскурівщина: історія краю в документах 

Державного архіву Хмельницької області / В. Байдич // Місто Хмельницький 
в контексті історії України : матеріали І-ї Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф. – 
Хмельницький, 2016. – С. 27–29. 

289. Галатир В. Документи органів державної влади та 
самоврядування Поділля періоду Української революції (1917–1921 рр.) в 
фондах Державного архіву Хмельницької області / В. Галатир // Історія, 
культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування 
Хмельницького інституту МАУП) : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2016. – 
Вип. 6. – С. 88–92. 

290. Галатир В. В. Клірові відомості Державного архіву 
Хмельницької області як джерело дослідження історично-релігійних 
процесів на Поділлі / В. В. Галатир // Історія, культура та освіта: 
християнський вимір : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 78–
81. 

291. Галатир В. В. Особовий фонд Ю. Сіцінського в Державному 
архіві Хмельницької області / В. В. Галатир // Музейна справа на Поділлі: 
історія та сучасність : [зб. наук. пр. за підсумками всеукр. наук.-практ. конф., 
м. Кам’янець-Подільський, 15 трав. 2015 р.] / Кам’янець-Поділ. держ. іст. 
музей-заповідник [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2015. – 
С. 157–160. 

292. Глушковецький А. Л. Фонд 751 Державного архіву Хмельницької 
області як джерело вивчення виборів до IV Державної Думи Російської 
імперії у Подільській губернії / А. Л. Глушковецький // Наук. пр. Кам’янець-
Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. 
викладачів, докторантів і аспірантів, 15–16 берез. 2016 р. – Кам’янець-
Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1. – С. 12–14. 

293. Кримська О. Фонди Державного архіву Хмельницької області – 
важливе джерело для вивчення землеволодіння міст і містечок Подільської 
губернії кінця XVIII – початку ХХ ст. / Олена Кримська // Міста і містечка 
Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 
24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 2016. – С. 86–91. 

294. Лях Г. В. Подільська духовна консисторія (1795–1920 рр.): 
структурна класифікація документів фонду Держархіву Хмельницької 
області / Г. В. Лях // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Іст. 
науки. – 2016. – Вип. 9. – С. 49–55. 



 97 

295. Олійник Ю. В. Архівні документи як джерело вивчення 
нацистського окупаційного режиму на території Красилівського району 
(фонд Р-805 «Антонінська районна управа») / Ю. В. Олійник // Історія, 
культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування 
Хмельницького інституту МАУП) : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2016. – 
Вип. 6. – С. 255–258. 

296. Чернов В. Фонд 706 Державного архіву Хмельницької області як 
джерело вивчення виборів до Державної Думи у Волинській губернії / 
В. Чернов // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за 
підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 15–16 
берез. 2016 р. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1. – С. 54–55. 

Див. також № 180, 183, 191. 
 
Держархів Черкаської області 
 
297. Клименко Т. А. Сімейні документи як складова архівного фонду 

особового походження козацького роду Вакка / Клименко Т. А. // 
Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі 
розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8 жовт. 
2015 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків, 2016. – 
Ч. 2. – С. 100–105. 

 
Держархів Чернівецькї області 
 
298. Масіян Н. Б. Історик, етнограф, археолог і педагог Раймунд 

Фрідріх Кайндль (за документами Державного архіву Чернівецької області) / 
Н. Б. Масіян // Архіви України. – 2016. – № 5/6. – С. 270–278. 

 
Держархів Чернігівської області 
 
299. Воробей Р. Б. Діяльність Чернігівської міської трикласної 

торговельної школи (1903–1919 рр.) / Р. Б. Воробей // Архіви України. – 
2016. – № 1. – С. 58–64. – Огляд документів ф. 758 «Чернігівська міська 
трикласна торговельна школа». 

300. Гейда О. Особовий фонд Дмитра Панасовича Бочкова у 
Державному архіві Чернігівської області / Ольга Гейда // Сіверян. літопис. – 
2016. – № 4. – С. 156–163. 

301. Лобанова Н. М. Художник і педагог Іван Лисицин (за 
документами Державного архіву Чернігівської області) / Н. М. Лобанова // 
Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 74–77. 
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Держархів м. Києва 
 
302. Ємчук О. І. Джерельно-інформаційний потенціал особових 

фондів Державного архіву м. Києва / О. І. Ємчук // Архіви України. – 2016. – 
№ 3/4. – С. 162–173. 

303. Іваненко О. Міжнародні зв’язки Університету Св. Володимира 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. за документами Державного архіву 
міста Києва / Оксана Іваненко // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів 
Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 
верес. 2015 р. – С. 121–127. – (Праці Державного архіву Одеської області ; 
т. XLV). 

Див. також № 189. 
 
3.4. Архівні зібрання установ НАН України, музеїв, бібліотек 
 
3.4.1. Архівні зібрання установ НАН України 
 
304. Шаповал А. І. Документи С. Я. Парамонова у фондах 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознав. 
дослідж. : наук. кат. / А. І. Шаповал ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016. – 348 с. : фот. 
 

*** 
305. Березовська О. В. Архівні документи Інституту зоології ім. 

І. І. Шмальгаузена НАН України як джерело з історії його діяльності в 2006–
2010 рр. / Березовська О. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування 
національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. 
(Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 469–473. 

306. Березовська О. В. Наукова діяльність Інституту фізичної хімії ім. 
Л. В. Писаржевського НАН України у 1956–1960 рр. (за архівними 
документами установи) / О. В. Березовська // Архіви України. – 2016. – 
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матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – 
С. 96–98. 



 102 

331. Булатова С. О. Рукописна книга ХVIII ст. з історії 
старопольської кухні «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з 
фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського / С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина 
України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Київ, 2016. – 
Вип. 20. – С. 22–42. 

332. Бургомістренко Т. А. Списки твору «Палінодія» Захарії 
Копистенського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського / Бургомістренко Т. А. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація: формування національного інформаційного простору : 
матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – 
С. 99–100. 

333. Василюк О. Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині 
Агатангела Кримського / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина 
України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Київ, 2016. – 
Вип. 20. – С. 340–349. 

334. Волощенко С. А. Служебник 1747 р. із Лаврівського 
Онуфріївського монастиря / Волощенко С. А. // Церква – наука – суспільство: 
питання взаємодії : матеріали Чотирнадцятої Міжнар. наук. конф., Київ, 25 
трав. – 3 черв. 2016 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник [та ін.]. – 
Київ, 2016. – С. 141–143. 

335. Герасімова Т. В. Документальна спадщина українських істориків 
авіації та авіаконструкторів з фондів Інституту рукопису НБУВ: 
джерелознавчий аспект / Т. В. Герасімова // Рукописна та книжкова 
спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Київ, 
2016. – Вип. 20. – С. 102–111. 

336. Горєва В. В. Особовий архів композитора Віктора Косенка у 
фондах Інституту рукопису НБУВ / Горєва В. В. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація: формування національного інформаційного простору : 
матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – 
С. 488–491. 

337. Зуб (Руденко) Н. М. Епістолярій родини Бібікових про події на 
Кавказі середини ХІХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної 
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Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – С. 199–213. 

341. Степченко О. П. Особовий архівний фонд Стефана Андрійовича 
Таранушенка як джерело вивчення народного мистецтва України / 
Степченко О. П. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування 
національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. 
(Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 530–533. 

342. Ткачук В. Київський рукописний уніатський служебник другої 
половини XVII століття: кодикологічний опис / Віталій Ткачук // 
Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2016. – 
Вип. 19/20. – С. 226–238. 

343. Хамрай О. О. Зібрання записних книг єврейських громад у 
фондах Інституту рукопису НБУВ / О. О. Хамрай // Східний світ. – 2016. – 
№ 2/3. – С. 130–139. 

344. Хамрай О. О. Єврейські рукописи: списки та каталоги з відділу 
фонду юдаїки ІР НБУВ / О. О. Хамрай // XX Сходознавчі читання 
А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 17–18 черв. 2016 р. / 
НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2016. – 
С. 49–50. 

345. Циганок О. Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму 
«Reginae hortus eloquentiae...» (1717/18 н. р.) / Ольга Циганок // Сіверян. 
літопис. – 2016. – № 1. – С. 52–56. 

346. Циганок О. Про курс риторики Чернігівського колегіуму 
«Informator…» (Інформатор...) (1718) / Ольга Циганок // Сіверян. літопис. – 
2016. – № 3. – С. 33–36. 

347. Чернухин Е. К. Записки «османского дипломата» о событиях в 
Польше 1766–1767 гг. в греческой рукописи из фондов Национальной 
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского / Е. К. Чернухин // Рукописна 
та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. 
фондів. – Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 43–57. 

348. Шевченко М. Матеріали особового фонду академіка К. Воблого 
як історичне джерело / Марія Шевченко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту 
ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2, ч. 2. – 
С. 63–67. 
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349. Шип Н. А. Слов’янська тематика в документах Інституту 
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / 
Н. А. Шип // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. 
унік. арх. та бібл. фондів. – Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 267–293. 

Див. також № 160, 166, 171, 189, 191, 304, 312, 313. 
 
3.4.1.4. Львівська національна наукова бібліотека України ім. 
В. Стефаника 
 
350. Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej 

Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Cz. 2 : Zbiór 
Aleksandra Czołowskiego / opr. Konrad Rzemieniecki. – Wrocław : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2015. – XXV, [5], 379, [2] s. : il. 

 
*** 

351. Волощенко С. А. Крехівський устав XVII ст.: кодикологічний 
опис пам’ятки / С. А. Волощенко // Рукописна та книжкова спадщина 
України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – Київ, 2016. – 
Вип. 20. – С. 222–231. 

352. Волощенко С. А. Церковний устав XVII ст. із Крехівської обителі 
/ Волощенко С. А. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування 
національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. 
(Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 101–106. 

353. Дзюбан Р. Переміщення рукописної спадщини Миколи Лисенка з 
фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1947 р. / Роман Дзюбан // Зап. 
Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 2016. – Вип. 8 (24). – 
С. 266–278. 

354. Кольбух М. Архів Ольги Олександри Дучимінської у фондах 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / 
Марія Кольбух // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 
2016. – Вип. 8 (24). – С. 279–296. 

355. Кравець Д. Архів Мирослава Прокопа у фондах Відділу 
рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. 
В. Стефаника / Данило Кравець // Українська діаспора: проблеми 
дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / 
Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 303–305. 

356. Кравець Д. Співпраця Михайла Возняка із Всеукраїнською 
академією наук у 1920–1930-х рр. (за матеріалами фондів відділу рукописів 
Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) / 
Данило Кравець // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. В. Стефаника. – 
2016. – Вип. 8 (24). – С. 217–234. 

357. Красник У. Кам’янець-Подільський у світлинах Юліана Дороша 
(із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
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В. Стефаника) / Уляна Красник // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. 
В. Стефаника. – 2016. – Вип. 8 (24). – С. 356–368. 

358. Литвин Т. Окремі матеріали про Івана Франка в архіві Івана 
Крип’якевича / Тамара Литвин // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. – 2016. – Вип. 28 : Іван Крип’якевич у родинній 
традиції, науці, суспільстві. – С. 535–539. 

359. Сус І. Архів українського етнографа Савини Сидорович у фондах 
відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
В. Стефаника / Ірина Сус // Зап. Львів. нац. наук. б-ки України ім. 
В. Стефаника. – 2016. – Вип. 8 (24). – С. 297–306. 

360. Fesser D. Nieznany rękopis z Bavorovianum : perspektywy badań 
zdigitalizowanych zbiorów z Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy 
im. Wasyla Stefanyka / Dominika Fesser // Nowa Biblioteka. – 2016. – № 3. – 
S. 41–51. 

 
3.4.2. Музеї та бібліотеки 
 
361. Кароєва Т. Р. Litera scripta manet : каталог автографів на книгах 

відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / 
Т. Р. Кароєва, О. В. Сафронова, Л. Б. Сеник ; ред.: О. Г. Поліщук, 
С. В. Лавренюк ; Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. 
К.А. Тімірязєва. – Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 87 c. 

362. Київ та Києво-Печерська лавра у планах XVIII–XIX століть у 
зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника : каталог : 90-річчю Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника присвячується / Нац. Києво-Печерський історико-
культурний заповідник ; авт.-упоряд.: Н. Ченакал, Н. Батенко. – Київ : 
НКПІКЗ, Вид. Олег Філюк, 2016. – 176 с. – (Пам’ятки культури). 

363. Козацькі старожитності в колекції Дніпропетровського 
національного історичного музею імені Д. І. Яворницького : [каталог] / 
Дніпропетр. обл. рада, Дніпропетр. обл. держ. адміністрація, Дніпропетр. 
нац. іст. музей імені Д. І. Яворницького ; авт.-упоряд.: Абросимова С. В., 
Бекетова В. М., Бєзіна Л. В. [та ін.]. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2016. – 
432 с. – Зі змісту: Архівні матеріали XVI – поч. ХІХ ст. – С. 23–37; 
Стародруки. – С. 39–49; Картографічні матеріали. – С. 51–55. 

 
*** 

364. Баско Н. Автограф: дарчі написи у фондах музею 
Г. С. Сковороди / Надія Баско // Меморіальні музеї сьогодні: специфіка 
фондової, експозиційної та виставкової роботи : матеріали ІІ Всеукр. наук. 
конф., Львів, 17–18 листоп. 2016 р. / Музич.-мемор. музей Соломії 
Крушельницької у Львові. – Львів : Растр–7, 2016. – С. 83–86. 

365. Білавич Д. Матеріали фондової збірки Музею Соломії 
Крушельницької як джерело дослідження історії вокальної школи Галичини / 
Данута Білавич // Меморіальні музеї сьогодні: специфіка фондової, 
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експозиційної та виставкової роботи : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., Львів, 
17–18 листоп. 2016 р. / Музич.-мемор. музей Соломії Крушельницької у 
Львові. – Львів : Растр–7, 2016. – С. 87–93. 

366. Буняк О. Альбом «LX вып. студентовъ Кіевской Духовной 
Академіи. 1903–1907» із зібрання Національного музею історії України як 
історичне джерело / О. Буняк // Православ’я в Україні : матеріали V Міжнар. 
наук. конф. присвяч. 400-літтю Київської Духовної Академії (1615–2015), 
м. Київ, 17–18 листоп. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 308–317. 

367. Бурім Д. В. Документи Архіву ОУН у Києві про українську 
еміграцію в Німеччині в 1920–1945 рр. / Д. В. Бурім, Ю. А. Черненко // Іст. 
архів : наук. студії. – 2016. – Вип. 17. – С. 84–96. 

368. Вовченко Н. Архівний фонд Одеської національної наукової 
бібліотеки як складова Національного архівного фонду / Надія Вовченко // 
Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 84–86. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

369. Гейда О. Рукописний відділ Чернігівської державної обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: перспективи 
створення / Ольга Гейда // Краєзнавча діяльність бібліотек Чернігівщини : 
обл. наук.-практ. конф. до 25-ї річниці незалежності України, 17–18 серп. 
2016 р. : зб. матеріалів / Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : Десна 
Поліграф, 2016. – С. 40–47. 

370. Гнатченко Г. Особовий фонд О. В. Вєтухова: загальна 
характеристика та структура / Гнатченко Ганна // Каразінські читання 
(історичні науки) : тези доп. 68-ї міжнар. наук. конф. / Харків. нац. ун-т ім. 
В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2015. – С. 29–30. – Огляд фонду, що 
зберігається в музеї історії Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. 

371. Гудима В. В. Відображення в експозиції і фондах Кам’янець-
Подільського державного історичного музею-заповідника проблеми 
формування та діяльності місцевих органів влади на Поділлі в добу 
Директорії Української Народної Республіки / В. В. Гудима // Музейна 
справа на Поділлі: історія та сучасність : [зб. наук. пр. за підсумками всеукр. 
наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 15 трав. 2015 р.] / Кам’янець-
Поділ. держ. іст. музей-заповідник [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : 
Медобори–2006, 2015. – С. 71–74. 

372. Заліток Л. Колекція «Фонд В. О. Сухомлинського» [Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського] – 
складник національного науково-інформаційного простору / Людмила 
Заліток // Бібл. вісн. – 2016. – № 3. – С. 29–33. 

373. Іванова О. В. Меморіальна збірка документально-речових 
предметів С. П. Дягілєва у колекції Національного музею історії України / 
О. В. Іванова, О. П. Іванова // Праці Центру пам’яткознавства. – 2016. – 
Вип. 30. – С. 158–170. 
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374. Климчук А. Ісламська рукописна книга на теренах України / 
Андрій Климчук // Українська писемність та мова в манускриптах і 
друкарстві : матеріали 5-ї і 6-ї наук.-практ. конф., 10 листоп. 2014 р., 9 
листоп. 2015 р. / Департамент культури Київ. міськ. держадмін., Музей книги 
і друкарства України. – Київ, 2016. – С. 66–70. – Огляд рукописів музеїв та 
бібліотек. 

375. Ковальчук Є. Музей волинської ікони в документах наукового 
архіву ВКМ [Волинського краєзнавчого музею]. До питання класифікації 
наукових джерел / Євгенія Ковальчук // Волинська ікона: дослідження та 
реставрація : наук. зб. – Луцьк, 2016. – Вип. 23 : матеріали ХХIII міжнар. 
наук. конф., м. Луцьк, 19–20 жовт. 2016 р. – С. 155–158. 

376. Кондаурова Г. До історії комплектування [колекції] 
фотодокументів Михайла Грушевського в Історико-меморіальному музеї 
Михайла Грушевського / Ганна Кондаурова // Меморіальні музеї сьогодні: 
специфіка фондової, експозиційної та виставкової роботи : матеріали ІІ 
Всеукр. наук. конф., Львів, 17–18 листоп. 2016 р. / Музич.-мемор. музей 
Соломії Крушельницької у Львові. – Львів : Растр–7, 2016. – С. 75–82. 

377. Корецька О. Родинний архів Бичковських у фондах Волинського 
краєзнавчого музею / Ольга Корецька // Волинський музейний вісн. : наук. 
зб. – Луцьк, 2016. – Вип. 8. – С. 136–146. 

378. Костюк С. Документи про життєдіяльність Тернополя періоду 
Першої світової війни у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею [Електронний ресурс] / Степан Костюк // Минуле і сучасне Волині та 
Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі : наук. зб. – 
Луцьк, 2016. – Вип. 58 : матеріали 58 Міжнар. наук. конф., присвяч. 100-
річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5–6 лип. 
2016 р. – С. 34–36. – Режим доступу: http://volyn-kray-
mus.at.ua/publ/vidannja/minule_i_suchasne_volini_ta_polissja_persha_svitova_vij
na_na_volini_ta_volinskomu_polissi_naukovij_zbirnik_vipusk_58/4-1-0-372. – 
Назва з екрана. 

379. Костюк С. В. Фонд Євгенії Долинюк у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї / С. В. Костюк // Український селянин : зб. 
наук. пр. – 2014. – Вип. 14. – С. 35–36. 

380. Кривохатская О. И. Архив Ольги Николаевны Благовидовой в 
музейном собрании / О. И. Кривохатская // Вісн. Одес. історико-краєзнавчого 
музею. – 2016. – Вип. 15. – С. 192–195. 

381. Куценко О. Материалы архива литературоведа З. А. Бориневич-
Бабайцевой в Одесском литературном музее / Ольга Куценко // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
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джерел: фондово-джерелознавчий огляд / О. О. Янковенко // Україна. Війна. 
Власна пам’ять: дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України 
НАН України, Нац. музей історії України у Другій світовій війні, 
Меморіальний комплекс. – Київ, 2015. – С. 144–164. 

420. Savchyn V. An exploratory glimpse into the archival materials of 
Mykola Lukash / Valentyna Savchyn // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – 
Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 145–152. – Огляд архівних документів Миколи 
Лукаша в Національному музеї літератури України. 

Див. також № 38, 156, 160, 161, 186–188. 
 
3.4.3. Архіви установ 
 
421. Мусієнко Ю. Д. Організація архівів релігійних установ: аналіз 

зарубіжного та вітчизняного досвіду / Ю. Д. Мусієнко // Культурологія та 
соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку = Cultural studies and 
social communications: innovation strategies of development : матеріали міжнар. 
наук. конф. (24–25 листоп. 2016 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. 
мистецтв України, Ін-т культурології. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 172–174. 

 
4. Архівознавство та архівна справа за кордоном 
 
422. Документи комуністичних спецслужб у Європі : путівник 

мережею архівів / Укр. ін-т нац. пам’яті, Центр досліджень визвольного 
руху ; [ред-упоряд.]: Р. Лєськевіч, П. Жачек ; ред. укр. вид.: О. Ісаюк, 
В. Бірчак ; [пер. з англ.: О. Семенюк ; пер. з нім.: О. Ісаюк, Н. Сусяк, 
М. Островська]. – Львів : Часопис, 2016. – 180 с. : іл. 

 
*** 

423. І Цзя Кінодокумент в соціокомунікаційному середовищі КНР: 
організаційно-функціональний аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : 27.00.02 / І Цзя ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. – Харків, 2016. – 19 с. 

 
*** 
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424. Бездрабко В. Документ і архів у вимірі теорії пам’яті Аляйди 
Ассман / Валентина Бездрабко // Термінологія документознавства та 
суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 9. – С. 97–99. 

425. Вапцарова Ґ. Значення архіву академіка Пенчо Райкова для 
історії хімічної науки / Ґабріела Вапцарова, Дарина Ілієва // Наук. вісн. 
Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Іст. науки. – 2016. – 
№ 1. – С. 59–64. – Огляд фонду відомого болгарського вченого П. Райкова 
(1864–1940), що зберігається в Науковому архіві Болгарської академії наук. 
Фонд містить документи про навчання П. Райкова у Миколаєві. 

426. Глушан О. Проект стандарту МРА «Документи в контекстах» 
(RiC): перехід від багаторівневого до багатовимірного архівного описування / 
Олена Глушан // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з 
дня народження Михайла Грушевського : матеріали Всеукр. наук. конф. 16 
листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 
2016. – С. 117–119. 

427. Кръстева М. Документальное наследие Черепишского монастыря 
(Болгария) / Мила Кръстева // Актуальні питання документознавства та 
інформаційної діяльності: теорії та інновації : матеріали II Міжнар. наук.-
практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, Одеса, 24–25 берез. 
2016 р. / Одес. облрада, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, 
Одес. нац. політехн. ун-т. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. – С. 46–
50. 

428. Кунанець Н. Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, 
архівів, музеїв: світовий досвід / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – 
С. 11–19. 

429. Левченко Л. Бізнес-архіви Стародавнього Сходу / Лариса 
Левченко // Емінак. – 2016. – № 1 (2). – С. 96–105. 

430. Левченко Л. Досвід запровадження інститутів громадянського 
суспільства в архівній галузі США як шлях до вирішення проблем 
українських архівів / Лариса Левченко // Чверть століття українсько-
американської дружби: досвід гідний майбутнього : зб. матеріалів ІІІ 
американознав. мультидисциплінар. конф., 12–13 квіт. 2016 р., Львів / Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Львів : ПАІС, 2016. – С. 404–414. 

431. Левченко Л. Єврейські архіви в США / Лариса Левченко // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 173–180. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

432. Левченко Л. Реалізація програми технічної допомоги президента 
США Г. Трумена «Point four» в архівній сфері / Лариса Левченко // 
Американська історія та політика. – 2016. – № 1. – С. 184–192. 

433. Левченко Л. Л. Софія Юдіна: «Russian in the United States, an 
American in Israel» / Л. Л. Левченко // Історичні мідраші Північного 
Причорномор’я : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2016. – 
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Т. 2. – С. 179–204. – Про С. Юдіну, першого директора Державного архіву 
Ізраїлю, одного з провідних лідерів жіночого сіоністського руху, яка 
народилась в містечку Зіньків Полтавської губ. 

434. Паламарчук Л. Міжнародний досвід архівного зберігання 
інформації соціальних мереж / Людмила Паламарчук // Діловодство та 
документообіг. – 2016. – № 6. – С. 58–67. 

435. Палієнко М. Архіви Туреччини: організація, структура, 
інформаційний потенціал / Марина Палієнко // Українська орієнталістика. – 
2013–2014. – Вип. 7/8. – C. 125–141. 

436. Палієнко М. Г. Архівна система Австрії: історичні витоки, 
еволюція, сучасна організація / М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2016. – 
№ 1. – С. 187–210. 

437. Палієнко М. Г. Образ «архіву» в сучасному науковому дискурсі: 
множинність інтерпретацій / М. Г. Палієнко // Архіви України. – 2016. – 
№ 5/6. – С. 136–152. 

438. Передерій І. Г. Корпоративні архіви в системі «Паблік рілейшнз»: 
із досвіду країн Заходу / І. Г. Передерій // Структурні зміни у суспільстві та 
економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., 12–13 трав. 2016 р., Полтава / Укоопспілка, ВНЗ Укоопспілки 
«Полтав. ун-т економіки і торгівлі» [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 181–
184. 

439. Рибачок О. М. Європейський досвід формування електронних 
ресурсів історико-культурної спадщини / О. М. Рибачок // Рукописна та 
книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – 
Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 478–487. 

440. Сапонов А. О. Асоціація канадських архівістів: віхи історії / 
А. О. Сапонов // Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 158–167. 

441. Сапонов А. Асоціація канадських архівістів: на шляху до себе / 
Андрій Сапонов // Шевченківська весна – 2016: історія : матеріали XIV 
Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Київ, 2016. – 
С. 295–298. 

442. Сапонов А. Журнал «The Canadian Archivist» (1963–1974) як 
джерело з історії архівної справи у Канаді / Андрій Сапонов // Сімнадцяті 
джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла 
Грушевського : матеріали Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 176–178. 

443. Силков С. Современная архивная терминология: 
информационный терминологический ресурс проекта InterPARES TRUST / 
Сергей Силков // Термінологія документознавства та суміжних галузей 
знань : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 9. – С. 66–74. – Представлено розробки 
білоруської архівістики у сфері архівної термінології в рамках міжнародного 
співробітництва. 

444. Стоян Т. Міжнародна взаємодія архівних інституцій Канади в 
галузі архівних електронних ресурсів / Т. Стоян, П. Стоян // Наук. часопис 
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Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 6: Іст. науки. – 2016. – Вип. 14. – 
С. 183–195. 

445. Удовик В. М. Документальна спадщина португальських 
президентів: форми організації та забезпечення доступу / В. М. Удовик // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – 
С. 50–59. 

446. Цзя І. Діяльність соціальних інститутів Китаю із забезпечення 
доступу до кінодокументів / І. Цзя // Вісн. Харків. держ. акад. культури. 
Серія: Соц. комунікації. – 2016. – Вип. 48. – С. 98–107. 

447. Цзя І. Кінодокумент у соціально-комунікаційному процесі / І. Цзя 
// Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 3. – C. 39–42. 

448. Dručkus G. Archives in Digital Era: challenges and opportunities / 
G. Dručkus, K. Stanišauskė // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. 
Історія. – 2016. – Вип. 3. – С. 30–32. 

449. Szögi L. Universitätsarchivwesen und die Geschichte des 
Archivverbandes der ungarischen Hochschulbildung = Університетська архівна 
наука та історія архівних фондів угорських вишів / László Szögi = Ласло 
Cьогі // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 
2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю 
Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 328-331. – 
(Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

Див. також № 148, 149, 421, 464. 
 
5. Зарубіжна архівна україніка 
 
450. Кужільна О. О. Ідея української державності в науковій та 

суспільно-політичній діяльності товариства «Музей визвольної боротьби 
України» в Празі (1925–1948 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 
Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-
т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. 
 

*** 
451. Матяш І. Дипломатичні архіви української еміграції: проблема 

реконструкції / Ірина Матяш // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. 
обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. 95-річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 
2015 р. – С. 201–207. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

Див. також № 177. 
 
5.1. Проблеми повернення архівної україніки 
 
452. Ключук Ю. Польсько-українські відносини з питань реституції 

культурних цінностей (на прикладі архіву Товариства «Просвіта») / Юля 
Ключук // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Іст. 
науки. – 2016. – № 3. – С. 132–136. 
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453. Кот С. І. Документи про боротьбу української діаспори за 
визнання Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом передано в Україну / 
С. І. Кот // Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 168–170. 

454. Кот С. І. Про деякі актуальні питання повернення та реституції 
культурних цінностей в контексті норм міжнародного права та законодавства 
України [Електронний ресурс] : аналіт. записка / С. І. Кот. – [Київ, 2016]. – 
43 с. – Режим доступу: 
http://history.org.ua/LiberUA/KotPytRest2_2016/KotPytRest2_2016.pdf. – Назва 
з екрана. 

455. Кот С. Проблеми повернення культурних цінностей в 
українсько-російських міждержавних відносинах (1991–2015 років) / С. Кот // 
Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2016. – Вип. 21. – 
С. 160–177. 

456. Кот C. Україна-Польща: важкі пошуки компромісу щодо 
питання повернення та реституції культурних цінностей втрачених внаслідок 
Другої світової війни [Електронний ресурс] / Сергій Кот. – [Київ, 2016]. – 
31 с. – Режим доступу: 
http://history.org.ua/LiberUA/KotPovRest_2016/KotPovRest_2016.pdf. – Назва з 
екрана. 

 
5.2. Огляди зібрань архівної україніки в країнах світу 
 
457. Довгалюк І. Фонографічна україніка за кордоном / Ірина 

Довгалюк // Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, 
методологія, тенденції : монографія / Ірина Довгалюк ; М-во освіти і науки 
України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 
2016. – С. 533–554. – Огляд колекції валиків Івана Панькевича у 
фонографічному архіві Академії наук Австрії у Відні; колекції української 
народної музики у фондах Берлінського фонограмархіву; української 
фоноспадщини в архіві Пушкінського дому (Росія); колекції закарпатських 
фонозаписів Бели Бартока у Будапештському етнографічному музеї; 
українських фонозаписів у фондах Бібліотеки Конгресу США. 

458. Документи українського козацтва XVI – першої половини 
XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд.: 
В. Брехуненко, О. Заяць, Ю. Мицик та ін. ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) та 
ін.]. – Київ, 2016. – 607, [1] с. – (Матеріали до українського дипломатарію ; 
серія 2). – Опубліковано документи з архівів України, Польщі, Росії. 

459. Красножон А. В. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических 
изображениях = Belgorod (Akkerman) Fortress in Historical Images = Cetatea 
Albă (Akkerman) în imagini istorice / А. В. Красножон ; Южноукр. нац. пед. 
ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. – Кишинев : Stratum plus ; Одесса : Б. и., 
2016. – 475 с. – Опубліковано бл. 400 малюнків, гравюр та фотографій 
фортеці Білгород з фондів НБУВ, Білгород-Дністровського краєзнавчого 
музею, Держархіву Одеської обл., Одеського історико-краєзнавчого музею, 
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Музею історії Молдови (Ясси), Бібліотеки Академії наук Республіки 
Молдова, Національного військового музею (Бухарест), Національного 
архіву Румунії, Яського філіалу Інституту археології АН Румунії, 
Національного музею історії Румунії, Національного музею історії Молдови, 
РНБ, РДВІА, Інституту історії та матеріальної культури РАН (Санкт-
Петербург). 

 
*** 

460. Ковпак В. Архівні колекції як складник інформаційно-
комунікаційної діяльності української еміграції / В. Ковпак // Вісн. 
Книжкової палати. – 2016. – № 9. – С. 34–37. – Про колекції архівної 
україніки у США та Канаді. 

461. Магурчак А. М. Закордонні особові архівні фонди Андрія Жука / 
А. М. Магурчак // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 97–107. – Огляд 
особових фондів А. Жука в Бібліотеці та Архіві Канади, Музеї-архіві імені 
Д. Антоновича УВАН у США, Архіві Національної бібліотеки у Варшаві. 

 
Австрія 
 
462. Ситуація на Півдні Росії з особливою увагою на становище 

військовополонених. Донесення уповноваженого Міжнародного комітету 
Червоного Хреста д-ра Баціл’єрі (1921 р.) / підгот. до друку, пер. укр. мовою: 
І. Жалоба, Л. Шпаковськи // Австрія й Україна на історичних перехрестях : 
наук. зб. / Дипломат. акад. України при МЗС України [та ін.]  – Київ, 2016. – 
С. 294–309. – Опубліковано документ, який зберігається в «Österreichsiches 
Staatsarchiv, Archiv der Republik, No. 46». 

463. Baczkowski M. Materiały z archiwów wiedeńskich jako źródło do 
historii gospodarczej Galicji (1772–1867) / M. Baczkowski // Społeczeństwo i 
gospodarka Galicji w latach 1772–1867: źródła i perspektywy badań : zbiór 
studiów. – Kraków, 2014. – S. 7–16. – (Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. 
Studia i materiały ; t. 1). 

Див. також № 457. 
 
Білорусь 
 
464. Жук Т. И. Рукописное наследие Владимира Дубовки в фондах 

отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени 
Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси / Жук Т. И. // 
Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного 
простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та 
ін.]. – Київ, 2016. – С. 492–500. 

465. Кулинок С. В. Архивные документы по истории науки, техники и 
архитектуры Украины в фондах Белорусского государственного архива 
научно-технической документации / Кулинок С. В. // Бібліотека. Наука. 
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Комунікація: формування національного інформаційного простору : 
матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – 
С. 510–513. 

466. Лис М. М. Украинистика в книжном собрании и личном архиве 
белорусского писателя и ученого академика П. Ф. Глебки (по материалам 
фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) / Лис М. М. // 
Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного 
простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та 
ін.]. – Київ, 2016. – С. 518–522. 

 
Болгарія 
 
467. Проф. Михайло Иванович Парашчук : украински скулптор и 

виден обществен деец (1878–1963) : сборник документи, снимки и 
публикации / [състав. Емине Хакова, Виталий Москаленко ; предг. Николай 
Балтажи]. – София : Парадигма, 2016. – XVI, 843 с. – У збірнику 
опубліковано документи з особового архіву М. Паращука, що зберігається в 
Центральному державному архіві Болгарії, фонду проф. Івана Шишманова 
Наукового архіву Болгарської академії наук, Болгарського історичного 
архіву, Софійського державного архіву та інших болгарських архівів. 

 
Великобританія 
 
468. Константінова В. Європейське спрямування Північного 

Приазов’я в імперську добу: британські консульські рапорти про італійське 
судноплавство = European Vector of the Northern Azov in the Imperial Period: 
British Consular Reports about Italian Shippinq / В. Константінова, І. Лиман, 
А. Ігнатова ; Бердян. держ. пед. ун-т, Наук.-дослід. ін-т іст. урбаністики. – 
Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 184 c. – Назва і текст парал. англ., укр. – 
Дослідження підготовлено на основі британських дипломатичних документів 
(зокрема консульських рапортів), як опублікованих у Лондоні в 1860–
1913 рр., так і неопублікованих, що зберігаються у Національному архіві 
Великобританії. 
 

*** 
469. Пекарська Л. «Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?» (до 

140-річчя від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима 
Щербаківського) / Людмила Пекарська, Лариса Федорова // Краєзнавство. – 
2016. – № 3/4. – C. 220–240. – Охарактеризовано фонд В. Щербаківського, що 
зберігається в Бібліотеці й Архіві ім. Т. Шевченка Союзу Українців у Великій 
Британії (Лондон), на основі документів архіву відтворено наукову та 
культурно-громадську роботу В. Щербаківського в Лондоні у 1951–1957 рр. 
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470. Шевчук Т. М. Невідомі сторінки з історії української 
гуманітаристики 1920-х рр.: Катерина Грушевська й Королівський 
антропологічний інститут Великобританії та Ірландії в міжнародному 
проекті з вивчення народного сонника / Т. М. Шевчук // Укр. іст. журн. – 
2016. – № 6. – С. 42–48. – Про виявлення серед архівних матеріалів 
Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії записів 
українських фольклорних снотлумачень, надісланих у 1925 р. до Лондона 
співробітниками Всеукраїнської академії наук. 

 
Греція 
 
471. Данилець Ю. В. Листування закарпатських афонітів як джерело з 

історії українського чернецтва на Святій Горі (ХХ ст.) / Данилець Ю. В. // 
Труди Київської Духовної Академії. – 2016. – № 25. – С. 129–141. – 
Листування зберігається в Архіві Руського Пантелеймонівського монастиря 
на Афоні. 

472. Терещенко-Кайдан Л. В. Методика виявлення українських 
рукописів із слов’янського масиву грецьких монастирських колекцій святої 
гори Афон шляхом семіотичних досліджень / Л. В. Терещенко-Кайдан // 
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. – 2016. – 
Вип. 1. – С. 60–65. 

473. Шумило С. Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків 
української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні 
/ Сергій Шумило // Сіверян. літопис. – 2016. – № 6. – С. 73–84. – В архіві 
болгарського Зографського монастиря на Афоні виявлено рукопис XVII–
XVII І ст. «Руський Зографський Пом’янник». 

474. Tereshchenko-Kaidan L. Hilandar collection and Ukrainian 
manuscript heritage – a unique phenomenon of Ukrainian culture / 
L. Tereshchenko-Kaidan // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 
2016. – № 2. – С. 28–31. 

Див. також № 151. 
 

Італія 
 

475. Шевченко Т. М. Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса / 
Шевченко Т. М. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : 
матеріали Чотирнадцятої Міжнар. наук. конф., Київ, 25 трав. – 3 черв. 2016 р. 
/ Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 184–186. 

 
Канада 
 
476. Об’єднання колишніх Вояків УПА США і Канади. Історія в 

документах (1950–2016) = Former Members of Ukrainian Insurgent Army,Inc. 
The History in Documents (1950–2016) / упоряд.: І. Гомзяк, Д. Проданик, 
Х. Котляр. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2016. – 900, [4] с. – (Літопис 
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Української Повстанської Армії ; т. 52). – Опубліковано документи з колекції 
Петра Потічного (Бібліотека Торонтського університету, Канада). 

477. Слабченко Є. Дипломатична історія України / Євген Слабченко ; 
упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493, [1] с. : іл. – Опублікована 
праця Є. Слабченка «Дипломатична історія України», машинопис якої 
зберігається в архіві Осередку української культури і освіти (Вінніпег, 
Манітоба, Канада). 

 
*** 

478. Мицик Ю. Волиняк-емігрант Йосип Біденко в листуванні з 
митрополитом Іларіоном (Огієнком) і архієпископом Євгеном Бачинським / 
о. Юрій Мицик // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. 
Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька 
академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 321–324. – Огляд листів з архіву 
Є. Бачинського (Бібліотека Карлтонського університету в Оттаві). 

479. Смирнов А. Колекція отця Тимофія Міненка в архіві Університету 
Альберти / Андрій Смирнов // Українська діаспора: проблеми дослідження : 
тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т 
«Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 301–302. 

480. Соболь В. Его-документи Івана Огієнка польського періоду 1926–
1940 (з архівних сховищ у Вінніпезі) / Валентина Соболь // Київські 
полоністичні студії. – 2016. – Т. 28. – С. 272–277. 

481. Тарасенко І. З листування митрополита Іларіона (Огієнка) та 
Є. Онацького / Інна Тарасенко // Українська діаспора: проблеми 
дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / 
Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 325–329. – Огляд 
листів, що збереглися у особовому фонді митрополита Іларіона (Огієнка) в 
архіві УПЦ в Канаді (Вінніпег). 

482. Тарасенко І. Ю. З листів митрополита Іларіона (Огієнка) / 
І. Ю. Тарасенко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія 
філологічна. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 13. – С. 327–335. – 
Опубліковано листи до митрополита Іларіона (Огієнка) з архіву УПЦ в 
Канаді. 

483. Sobol V. Ego-documentation of the graduate of the Kyiv-Mohyla 
academy (From the Archive of Alexander and Tetyana Koschitz) / Valentyna 
Sobol // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. «Ad fontes – 
до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 
жовт. 2015 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2016. – 
С. 177–188. 

Див. також № 169, 460, 461. 
 
Нідерланди 
 
484. «Жду визы, какой-либо визы, с нетерпением!». Письма Нестора 

Махно. 1924–1925 гг. / публ. подгот. Д. И. Рублев // Ист. архив. – 2016. – 
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№ 4. – С. 51–66. – Публікація листів Нестора Махна, виявлених в архіві 
Міжнародного інституту соціальної історії (Амстердам). 

 
Німеччина 
 
485. Довгалюк І. Фонографічні записи української народної музики у 

Берлінському фонограмархіві / Ірина Довгалюк // Наук. збірки Львів. нац. 
музич. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 37 : Етномузика. – С. 17–
28. – Огляд записів української народної музики у фонограмархіві 
Державного етнографічного музею в Берліні Фонду прусської культурної 
спадщини. 

486. Кашеварова Н. Г. Документи канцелярії А. Розенберґа в складі 
зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової 
нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової 
війни / Н. Г. Кашеварова // Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія. – 2016. – № 4. – С. 56–66. 

487. Мармілова О. С. Військові журнали економічної інспекції 
«Південь» як джерело до вивчення остарбайтерів Донеччини: загальний 
огляд / О. С. Мармілова // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – 
№ 1/2. – С. 58–64. – Військові журнали зберігаються у військовому архіві 
м. Фрайбург, структурному підрозділі Федерального архіву Німеччини. 

Див. також № 162, 457. 
 
Польща 
 
488. Krochmal A. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej / Anna 

Krochmal ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych w Warszawie. – Warszawa ; Przemyśl, 2016. – 620 s. 

489. Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL : 
dokumenty i materiały / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu ; wstęp i opracowanie Arkadiusz Słabig. – 
Warszawa, 2016. – 702 s. – (seria «Dokumenty» ; t. 59). – Опубліковано 184 
документа з Архіву Інституту національної пам’яті Польщі, які містять 
відомості про діяльність Служби безпеки ПНР щодо українців Польщі. 

 
*** 

490. Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. / Микола Близняк // Другі 
Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : 
наук. зб. – Луцьк, 2016. – С. 83–87. – Опубліковано інвентар, що зберігається 
в колекції князів Сангушків Національного архіву в Кракові. 

491. Демченко Л. Тестаменти князів Острозьких першої чверті XVII 
століття / Людмила Демченко, Ігор Тесленко // Острозька давнина : наук. 
зб. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 149–176. – Опубліковано тестаменти князів 
Острозьких з фондів Головного архіву давніх актів (ГАДА), Національного 
архіву в Кракові. 
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492. Демченко Л. Тестаменти князів Острозьких другої чверті XVI І ст. 
/ Людмила Демченко, Ігор Тесленко // Острозька давнина : наук. зб. – Остріг, 
2016. – Вип. 5. – С. 140–151. 

493. Ковалець Т. Р. Невідомий гетьман Марко Ковтун: документи з 
історії української козаччини XVI–XVII ст. / Т. Р. Ковтун // Архіви 
України. – 2016. – № 1. – С. 176–186. – Опубліковано документи з фондів 
Бібліотеки ім. князів Чарторийських в Кракові та Курницької бібліотеки. 

494. Крамар Р. Доля особистого архіву Уляни Кравченко / Руслана 
Крамар // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Українознавство. – 
2016. – Вип. 1. – С. 34–37. – У статті йдеться про долю особистого архіву 
класика української літератури Уляни Кравченко (1860–1947), досліджується 
історія польської частини архіву української письменниці, представлено його 
загальний опис (Archiwum Klasztoru oo. bazylianów w Warszawie, Zespół XX, 
Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер). 

495. Листи гетьмана І. Мазепи до державних діячів Речі Посполитої 
(1703–1708 рр.) (переклад зі старопольської та латини Юрія Мицика та Ольги 
Циганок) // Сіверян. літопис. – 2016. – № 5. – С. 94–102. – Публікація листів з 
фондів Національної бібліотеки у Варшаві та ГАДА. 

496. Мицик Ю. Джерела доби гетьманату Петра Дорошенка / о. Юрій 
Мицик, Інна Тарасенко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана 
Огієнка. Історичні науки. – 2016. – Т. 26. – С. 233–240. – Огляд та публікація 
документів з архівів Польщі. 

497. Мицик Ю. Доба Мазепи й Палія в документах / о. Юрій Мицик // 
Сіверян. літопис. – 2016. – № 1. – С. 72–92. – Опубліковано регести 
документів з архівів Польщі. 

498. Мицик Ю. З нових документів до історії Сіверщини (друга 
половина ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 4) / о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко // 
Сіверян. літопис. – 2016. – № 5. – С. 67–89. – Опубліковано 6 документів з 
фондів ГАДА, Відділу рукописів Національної бібліотеки у Варшаві. 

499. Мицик Ю. Матеріали до історії кримського дипломатарію 
(ХVІ ст.) / Ю. Мицик // Наш Крим : зб. ст. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 202–
210. – Публікація регестів 12 листів, що зберігаються у «татарському відділі» 
фонду «Архів Коронний у Варшаві» ГАДА. 

500. Мицик Ю. Польські рукописні газети – новини з Кам’янця-
Подільського (1670–1673 рр.) / о. Юрій Мицик // Проблеми історії країн 
Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 5. – С. 256–268. – 
Охарактеризовано інформацію польських рукописних газет, що зберігаються 
у Відділі рукописів Бібліотеки ПАН та Національному архіві в Кракові. 

501. Поліщук В. «Пам’ять» волинської шляхти про битви з татарами 
останньої чверті XV – першої третини XVI ст. в контексті Стародубської 
війни 1534–1537 рр. / Володимир Поліщук // Острозька давнина : наук. зб. – 
Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 107–139. – Публікація та джерелознавчий аналіз 
Реєстру битв волинських зем’ян із татарами та військами великого князя 
московського (остання чверть XV – перша третина XVI), віднайденого в 
колекції князів Сангушків Національного архіву в Кракові. 
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502. Савіцький Р. Нацистська окупація Галичини (1941–1944 рр.): 
огляд фондів архівів Польщі / Роман Савіцький // Емінак. – 2016. – № 1 (3). – 
С. 133–136. 

503. Стамбол І. Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-
біографічне джерело / Ігор Стамбол // Українська діаспора: проблеми 
дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / 
Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 309–311. – Архів 
зберігається у відділі рукописів та стародруків Публічної бібліотеки 
столичного міста Варшави. 

504. Стецик Ю. Циркулярні листи протоігумена Онуфрія 
Братковського як джерело до регламентації життя чернецтва (1772–1775 рр.) 
/ Юрій Стецик // Проблеми гуманітарних наук. Історія. – 2016. – Вип. 38. – 
С. 15–28. – Опубліковано лист, що зберігається у відділі рукописів 
Ягеллонської бібліотеки в Кракові. 

505. Федорів Т. «Акт фундації» та «Головний інвентар» як допоміжні 
джерела історії чортківського замку / Т. Федорів // Археологія & 
фортифікація України : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідника, присвяч. 150-й річниці від 
дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934) / 
Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник [та ін.]. – Кам’янець-
Подільський, 2016. – С. 390–393. – Опубліковано документи з історії 
чортківського замку, палаців Чорткова та власників міста наприкінці ХІХ ст., 
виявлені в архівах Польщі (Архів Сестер Милосердя в Кракові, Архів 
Польської Провінції оо. Домініканців у Кракові). 

506. Cholewiński Ł. Garnizon Kamieńca Podolskiego w latach 1752–1764 
/ Łukasz Cholewiński // Twierdze osiemnastowiecznej Europy : studia z dziejów 
nowożytnej sztuki wojskowej. – Oswięcim : Napoleon V, 2016. – S. 401–417. – 
Опубліковано документи з фондів Національного архіву в Кракові, 
Держархіву в Познані. 

507. Rzemieniecki K. Sumariusz podatków dóbr dawnej Ordynacji 
Ostrogskiej z 1775 roku / Konrad Rzemieniecki // Острозька давнина : наук. 
зб. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 159–175. – Опубліковано документ з фонду 
Олександра Чоловського ГАДА. 

508. Trąbski M. Przejęcie Twierdzy Biała Cerkiew przez wojsko koronne 
w 1713 r. / Maciej Trąbski // Twierdze osiemnastowiecznej Europy: studia z 
dziejów nowożytnej sztuki wojskowej. – Oswięcim : Napoleon V, 2016. – S. 364–
400. – Опубліковано документи з фондів Національного архіву в Кракові та 
Бібліотеки Чарторийських. 

509. Wierzbiak M. Dokumenty życia społecznego Lwowa w XIX i XX 
wieku zebrane w tekach profesora Mariana Tyrowicza / Maria Wierzbiak // 
Kraków – Lwów : biblioteki XIX–XX wieku. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 
2016. – S. 57–63. – Огляд документів з історії Львова ХІХ–ХХ ст., що 
зберігаються в зібранні проф. М. Тировіча у Бібліотеці Інституту історії 
Педагогічного університету в Кракові. 

Див. також № 56, 168, 181, 458, 461. 
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Росія 
 
510. Борис Лятошинський – Рейнгольд Глієр : епістолярна спадщина / 

упоряд. М. Копиця. – Київ : Муз. Україна, 2016. – 768 с. ; 48 с. іл. – 
Опубліковано листи Б. Лятошинського до Р. Глієра, що зберігаються у 
Російському державному архіві літератури та мистецтва (РДАЛМ, ф. 2085 
Глієр Р. М.). 

511. Из истории Карпатской операции, 1915 : сб. документов / Федер. 
арх. агентство, Рос. гос. военно-ист. архив, Арх. ин-т Венгрии в Москве ; 
[сост.: И. В. Карпеев и др.]. – М. ; СПб. : Нестор-История, 2016. – 519 с. – 
Збірник містить 228 документів РДВІА за період з початку січня до середини 
квітня 1915 р. про підготовку та проведення Карпатської операції. 

512. Калоеров С. А. В Мариупольском греческом округе 
дореформенной России (1784–1861) / С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 
2016. – 326 с. – (Документы по истории греков Приазовья : в 4 т. ; т. 2 ). – 
Опубліковано документи російських (РДАДА, РДІА, РДВІА) та українських 
архівів. 

513. Калоеров С. А. В послереформенной царской России (1861–1918) 
/ С. А. Калоеров. – Харьков : НТМТ, 2016. – 717 с. : табл. – (Документы по 
истории греков Приазовья : в 4 т. ; т. 3 ). – Опубліковано документи 
російських та українських архівів. 

514. Князі Чорторийські: документи і матеріали XVI–XVII ст.: із 
зібрання «Західно-Руських актів» Російської національної бібліотеки / НАН 
України, Ін-т історії України ; підгот. до друку Андрія Блануци та Дмитра 
Ващука ; [відп. ред. В. Смолій]. – Київ, 2016. – 228 с. 

515. Макидонов А. В. Днепровская пограничная линия в документах 
середины 1770-х – начала 1780-х гг. : [сб. док.] / А. В. Макидонов. – 
Запорожье : Кругозор, 2016. – 516 с. : илл., табл. – Опубліковано документи з 
фондів РДАДА (ф. 16), українських архівів та музеїв. 

516. Малороссийские дела. Описи фонда № 124 Российского 
государственного архива древних актов / С.-Петерб. гос. ун-т, Центр по 
изучению истории Украины, Федер. арх. агенство, Рос. гос. архив древних 
актов ; отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева ; сост.: В. В. Мущинская, 
А. В. Багро. – М. : Древлехранилище, 2016. – 652 с. 

517. Степове порубіжжя XVII – поч. XVIII ст. у документах 
Державного архіву Воронезької області РФ / упоряд. В. Грибовський. – Київ, 
2016. – 122 с. – (Старожитності Південної України ; вип. 28). 

 
*** 

518. Валеев Р. М. Эпистолярное наследие А. Е. Крымского: переписка 
украинских и российских востоковедов на рубеже эпох / Р. М. Валеев, 
О. Д. Василюк, Т. И. Зяппаров // XX Сходознавчі читання А. Кримського : 
тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 17–18 черв. 2016 р. / НАН України, Ін-
т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2016. – С. 5–6. – Про листи 
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А. Є. Кримського в особових фондах вчених-сходознавців Санкт-
Петербурзького філіалу архіву РАН. 

519. Ващук Д. До питання про напад турецько-татарських військ біля 
м. Дубно на рубежі XV–XVI ст. / Дмитро Ващук // Україна в Центрально-
Східній Європі. – 2016. – Вип. 16. – С. 108–113. – Опубліковано документи з 
фондів Відділу рукописів РНБ (м. Санкт-Петербург). 

520. Гребцова И. Материалы по истории становления Одесского 
учебного округа и деятельности его попечителей во второй трети ХІХ ст. в 
фондах Российского государственного исторического архива / Ирэна 
Гребцова // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – 
Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-
річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 99–
108. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

521. Данилець Ю. В. Документи ГАРФ про діяльність єпископа 
Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука) / Данилець Ю. В. // 
Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали Чотирнадцятої 
Міжнар. наук. конф., Київ, 25 трав. – 3 черв. 2016 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-
культ. заповідник [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 198–200. 

522. З епістолярної спадщини Михайла, Марії та Катерини 
Грушевських: листи до Д. Петрушевського (1933–1941 рр.) / вступ. ст. й 
публ. О. В. Юркової // Укр. іст. журн. – 2016. – № 4. – С. 26–52. – Листи 
зберігаються в особовому фонді відомого історика-медієвіста академіка АН 
СРСР Д. М. Петрушевського в Архіві РАН. 

523. Іванюк С. Карл XII проти Веприка (грудень 1708 – січень 1709 р.) 
/ Сергій Іванюк // Сіверян. літопис. – 2016. – № 1. – С. 93–96. – Опубліковано 
документи з фондів Архіву Санкт-Петербурзького інституту історії РАН. 

524. Кудінов Д. В. «Тамошнее гражданское правительство, не пристля 
сего уважение причиняет пустыни немалое отягощение постоем и другими 
налогами»: до історії однієї спірної справи в м. Суми дореформеного періоду 
(за текстом документу з фонду Державного архіву Курської області) / 
Д. В. Кудінов // Сум. старовина. – 2016. – № 49. – С. 71–82. 

525. Курас Д. І. До питання вивчення епістолярної спадщини 
В. І. Вернадського як джерела дослідження історії вітчизняної науки / 
Курас Д. І. // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного 
інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 
2016 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к 
України [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 514–517. – Листи зберігаються в Архіві 
РАН, ф. 518, оп. 3, спр. 1049 (листи А. К. Медведєва); ф. 518, оп. 3, спр. 1321 
(листи Р. О. Пренделя). 

526. Митров О. Священномученик Арсений (Мацеевич, 1697–1772), 
митрополит Ростовский, в документах Архивного фонда Российской 
Федерации: аналитический обзор / О. Митров // Вестн. архивиста. – 2016. – 
№ 4. – С. 8–24. 

527. Мозуленко Д. І. Фонди Російського державного архіву соціально-
політичної історії про проведення політики коренізації в УСРР у 1920-х рр. / 
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Мозуленко Д. І. // Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. 
серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13–17 
квіт. 2015 р. / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – Т. 3. – С. 133–135. 

528. Перерва В. Адміністрація церковнопарафіальних шкіл 
Волинської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. у світлі документів Російського 
державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі / В. Перерва // Історія 
та сучасність православ’я на Волині : матеріали VI наук.-практ. конф., 12 
листоп. 2015 р. / Укр. православ. церква, Волин. єпархія, Волин. духов. 
семінарія. – Луцьк : Вид. від. Волин. єпархії, 2015. – C. 33–40. 

529. Перерва В. Церковнопарафіяльні школи міст та містечок Поділля 
ХІХ – початку ХХ ст. у світлі документів Російського державного 
історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі / Володимир Перерва // Міста і 
містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. 
конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 2016. – 
С. 272–277. 

530. Потапенко С. «Под образом дружбы и откровенности»: нові 
документи про «татарську комісію» Євдокима Щербініна 1770–1775 рр. та 
першу російську анексію Криму / С. Потапенко // Наш Крим : зб. ст. – Київ, 
2016. – Вип. 2. – С. 235–250. 

531. Савенко Є. Грушевський у Казані (1915–1916). Матеріали архівів 
/ Євген Савенко // Українська наука у європейському контексті. Німецько-
українські наукові зв’язки : зб. наук. пр. / Нім.-укр. наук. об’єднання ім. 
Ю. Бойко-Блохина. – Мюнхен ; Тернопіль, 2016. – Т. 9. – С. 285–289. – За 
документами Національного архіву Республіки Татарстан та Держархіву 
м. Москви. 

532. Станіславський В. Торговельні зв’язки України з Туреччиною на 
початку ХVІІІ ст.: нові архівні знахідки, їх аналіз та інтерпретація / В’ячеслав 
Станіславський // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. 
Історичні науки. – 2016. – Т. 26. – С. 300–311. 

533. Станіславський В. Торгівельні зв’язки України з Османською 
імперією на початку XVIII ст. (За матеріалами російських архівів) / 
В. Станіславський // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak 
donemi (1500–1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – 
Istanbul : Camlica, 2015. – С. 369–379. – (Camlica Basim Yayin ; 178). 

534. Сухова Н. Участие профессоров Киевской духовной академии в 
обсуждении проблем духовного образования на Поместном Соборе 1917–
1918 гг. (по материалам Государственного архива Российской Федерации) / 
Наталия Сухова // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. 
«Ad fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської 
академії, 12–14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – 
Київ, 2016. – С. 206–219. 

535. Тельвак В. В. Михайло Грушевський та Російська Академія наук: 
історія невдалого обрання / В. В. Тельвак // Архіви України. – 2016. – 
№ 5/6. – С. 98–105. – Опублікована Доповідна записка С. Ф. Платонова в 
історико-філологічне відділення РАН про наукову діяльність 



 127 

М. С. Грушевського (зберігається у Санкт-Петербурзькому філіалі архіву 
РАН). 

536. Gönczi A. A görögkatolikus egyház felszámolása Kárpátalján az Orosz 
Föderáció Állami Levéltára anyagainak tükrében / Andrea Gönczi // Értékek és 
kihívások : A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelv és kulturális 
sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián 
elhangzott előadások anyagai [Цінності та виклики : матеріали міжнар. наук. 
конф. «Мовне і культурне розмаїття у Центральній та Східній Європі: 
цінності та виклики», 26–27 берез. 2015 р., м. Берегово : у 2 т. Т. 2]. – Ungvár, 
2016. – Kötet 2. – С. 40–48. – Про ліквідацію греко-католицької церкви на 
Закарпатті за документами Держархіву Російської Федерації (ф. 6991). 

Див. також № 45, 165, 170, 171, 176, 182, 185, 186, 457–459. 
 
Румунія 
 
Див. № 459. 
 
Словаччина 
 
537. Сополига М. Музей української культури – визначний осередок 

закордонної україністики / Мирослав Сополига // Українська діаспора: 
проблеми дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., 
м. Острог / Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 213–
217. – Про Словацький національний музей – Музей української культури у 
Свиднику. 

 
США 
 
538. Хроніка – 2000 : укр. культуролог. альманах. – Київ : Фенікс, 

2013 [друк 2015]. – Вип. 2 (96) : Юрій Лавріненко та Юрій Шерех : 
листування 1945–1949 / координатор проекту Л. Ю. Лавріненко ; ред. 
І. Скакун ; упоряд. Т. Скрипка ; [упоряд. листування Т. Шестопалова ; прим. 
Т. Шестопалової, О. Брайка]. – 304 с. – Опубліковано 82 листи, що 
зберігаються в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН у США (ф. 60 
«Мистецький Український Рух»). 

 
*** 

539. Бугаєва О. В. Українська мистецька біографіка у фондах 
Української бібліотеки м. Стемфорд (США): науково-комунікаційні аспекти 
дослідження архівів української діаспори / О. В. Бугаєва // Бібліотека. Наука. 
Комунікація: формування національного інформаційного простору : 
матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.) / НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.]. – Київ, 2016. – 
С. 395–399. 
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540. Лаас Н. Із закордонних архівів: невідомі інтерв’ю Григорія 
Костюка (Німеччина, 1950–1951 роки) / Н. Лаас // Україна XX століття: 
культура, ідеологія, політика. – Київ, 2016. – Вип. 21. – С. 256–289. – 
Опубліковано інтерв’ю Г. Костюка (зберігається в колекції «Harvard Project 
on the Soviet Social System» Widener Library Гарвардського університету). 

541. Старовойтенко І. Із епістолярної спадщини Олександра 
Шульгина: листування з Ганною Чикаленко-Келлер, листи до Левка 
Чикаленка (1920–1930-ті роки) / Інна Старовойтенко // Олександр Шульгин в 
українському державотворенні та міжнародній політиці : [зб. наук. пр. та 
документів] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – С. 276–400. – Опубліковано листи, 
виявлені в особовому архіві Г. Чикаленко-Келлер (Архів-Музей ім. 
Д. Антоновича УВАН у США). 

542. Старовойтенко І. Реалії української еміграції у листуванні 
Євгена Чикаленка з Євменом Лукасевичем (1920–1928 роки) / Інна 
Старовойтенко // Ucraina magna / НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – Vol. 1: Українська 
політична еміграція у XX столітті: досвід культурно-спільнотного 
себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня 
народження Ольгерда Бочковського. – С. 135–161. – Архів-Музей ім. 
Д. Антоновича УВАН у США (фонд Є. Чикаленка). 

543. Юркова О. В. Світлина з ювілею М. Грушевського 1926 р.: 
проблеми атрибуції / Ю. В. Юркова // Укр. іст. журн. – 2016. – № 6. – С. 24–
41. – Світлина зберігається в Архіві Наукового товариства імені Шевченка в 
Америці. 

Див. також № 161, 457, 460, 461. 
 
Туреччина 
 
544. Тимченко В. М. Південноукраїнські землі у торговельних зв’язках 

Російської імперії та Османської держави (1774–1853 рр.) : [монографія] / 
В. М. Тимченко ; НАН України, Ін-т сходознавства України ім. 
А. Ю. Кримського. – Київ : Олег Філюк [вид.], 2016. – 270 с. : табл., рис. – До 
наукового обігу введено османські джерела, що зберігаються в архіві музею 
«Палац Топкапи» у Стамбулі. 

 
*** 

545. Бачинська О. Служба запорожців і татар в Османській імперії. 
Кінець XVIII – початок ХІХ ст. (за документальними джерелами) / Олена 
Бачинська // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. 
пр. – 2016. – Вип. 5. – С. 127–132. – В статті проаналізовано документальні 
джерела Управління османських архівів (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri) 
(м. Стамбул). 
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546. Кул О. Підпорядкування Київської митрополії Москві: загадки 
московського посольства до Туреччини 1686 р. у світлі османських джерел / 
О. Кул, О. Б. Кульчинський // Укр. іст. журн. – 2016. – № 6. – С. 113–126. 

547. Туранли Ф. Ґ. Відомості з історії України періоду Прутської війни 
в османсько-турецьких архівних документах / Ф. Ґ. Туранли // Східний світ. – 
2016. – № 1. – С. 36–46. 

548. Туранли Ф. Ґ. До проблеми дослідження османсько-турецьких 
рукописних документів з історії України / Ф. Ґ. Туранли // Сходознавство. – 
2016. – № 75/76. – С. 142–154. 

 
Угорщина 
 
Див. № 457. 
 
Узбекистан 
 
549. Сергійчук В. Українці Туркестану в 1917–1924 роках у 

документах Центрального державного архіву республіки Узбекистан / 
В. Сергійчук // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 2. – С. 17–33. 

 
Франція 
 
550. Борисюк З. Умови життя й наукового самоутвердження 

О. П. Оглоблина в мюнхенський період (за листами до В. Г. Сенютовича-
Бережного) / Зоя Борисюк // Ucraina magna / НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2016. – 
Vol. 1: Українська політична еміграція у XX столітті: досвід культурно-
спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 
130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського. – С. 327–346. – Стаття 
ґрунтується на 25 листах О. Оглоблина до В. Сенютовича-Бережного, які 
виявлено в Архіві української еміграції, що зберігається в Бібліотеці 
Національного інституту східних мов і цивілізацій в Парижі. 

551. Кучерук О. Документи кримінальної справи відкритої паризькою 
поліцією у травні 1926 року по факту вчинення замаху на Симона Петлюру / 
Олександр Кучерук // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доп. 
Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / Нац. ун-т «Острозька 
академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 289–291. – Огляд документів з архіву 
моргу лікарні Шаріте в Парижі та окремої кримінальної справи по факту 
убивства С. Шварцбардом С. Петлюри, що зберігаються у французькій 
державній установі Архів префектури поліції (Archives de la Préfecture de 
police). 

552. Палієнко М. Архівні колекції Української бібліотеки імені 
Симона Петлюри в Парижі: історія формування, склад, сучасний стан 
опрацювання / Марина Палієнко // Українська діаспора: проблеми 
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дослідження : тези доп. Міжнар. наук. конф., 27–28 верес. 2016 р., м. Острог / 
Нац. ун-т «Острозька академія» [та ін.]. – Острог, 2016. – С. 330–331. 

 
Хорватія 
 
553. Paščenko J. Hrvatski Grobovi 1914–1918: Karpati, Galicija, 

Bukovina / J. Paščenko. – Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016. – 210 с. – 
Подано інформацію про військові підрозділи з Хорватії, які упродовж 
Першої світової війни перебували на Східному фронті, що проходив через 
територію України. Обгрунтовано значення фонду фотографій часів війни, 
який зібрано у Хорватському державному архіві Загреба. 

 
Швеція 
 
554. Henriksson H. Ukrainian Cossacks and other prisoners of war in 

Sweden during the Great Northern War (1700–1721) / Håkan Henriksson // 
Україна в Центрально-Східній Європі. – 2016. – Вип. 16. – С. 246–259. – За 
документами шведських архівів (Riksarkivet (Stockholm), Landsarkivet i 
Valdstena, Krigsarkivet (Stockholm)). 

 
6. Персоналії архівістів 
 
555. Сохань С. Микола Петров: життя серед книг і рукописів / 

Світлана Сохань ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2015. – 412 с. : 
табл., портр. 

 
***  

556. Федунишин Л. Л. Культурно-просвітницька і краєзнавча 
діяльність Івана Кревецького (1883–1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. 
наук : 07.00.01 / Л. Л. Федунишин ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 
Івано-Франківськ, 2016. – 20 c. 

 
*** 

557. Боряк Г. В. До 75-річчя доктора історичних наук, професора 
Р. Я. Пирога / Г. В. Боряк, І. Б. Матяш // Укр. іст. журн. – 2016. – № 4. – 
С. 231–236. 

558. Верстюк В. Ф. Руслан Пиріг – архівіст, історик, педагог (до 75-
річчя від дня народження) / В. Ф. Верстюк // Архіви України. – 2016. – 
№ 3/4. – С. 288–294. 

559. Задорожнюк А. Б. П. В. Клименко – архівознавець і дослідник 
подільського цехового ремесла / А. Б. Задорожнюк // Музейна справа на 
Поділлі: історія та сучасність : [зб. наук. пр. за підсумками всеукр. наук.-
практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 15 трав. 2015 р.] / Кам’янець-Поділ. 
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держ. іст. музей-заповідник [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори–
2006, 2015. – С. 183–186. 

560. Іванущенко Г. Василь Филонович: військовий, контррозвідник, 
дипломат, архівіст / Г. Іванущенко // Іванущенко Г. Сумчани в боротьбі за 
волю: 10 біографій. – Вид. 2-ге, допов. – Суми : Мрія, 2016. – С. 99–116. 

561. Ісаєвич Я. Архівознавство і джерелознавство в працях 
І. П. Крип’якевича (до 80-річчя з дня народження) / Ярослав Ісаєвич // 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2016. – 
Вип. 28 : Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 520–
526. – Передрук статті, опубл. в журн.: Архіви України. – 1966. – № 3. – 
С. 20–26. 

562. Курченко Т. Є. Роль М. Радвані у реформуванні архівної справи 
Закарпаття в період Першої Чехословацької республіки / Т. Є. Курченко // 
Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Дніпровська сесія ІІІ всеукр. 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 29 листоп. 2014 р. – Дніпропетровськ : 
ДНУ, 2014. – Ч. ІV. – С. 51–55. 

563. Левченко В. Роль одеських вчених-істориків у становленні 
архівної справи в Україні (перша третина ХХ ст.) / Валерій Левченко // Архів. 
Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 : 
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. архіву 
Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – С. 162–169. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

564. Макієнко О. А. Земські архіваріуси: професійний портрет / 
О. А. Макієнко // Історія в документах : [зб. наук. доп.] ІІІ арх. читань 
(Херсон, 20 квіт. 2016 р.) / Держ. архів Херсон. обл. – Херсон : Айлант, 
2016. – С. 9–16. 

565. Мельник Р. П. Діяльність генералів Всеволода Петріва та 
Михайла Омеляновича-Павленка в організації національної архівно-музейної 
справи в еміграції / Р. П. Мельник, В. М. Мельник // Historical and Cultural 
Studies = Історико-культурні студії. – 2016. – Vol. 3, № 1. – С. 75–78. 

566. Пальоха Л. 10 жовтня 80 років від дня народження 
В. А. Наконечного (1936–2008) – українського архівіста, історика, краєзнавця 
/ Л. Пальоха // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2016 рік / Упр. 
культури і туризму Волин. ОДА, Волин. краєзнав. музей, Волин. ДОУНБ ім. 
Олени Пчілки. – Луцьк : Терези, 2015. – С. 241–244. 

567. Пам’яті Богдана-Романа Хаварівського // Архіви України. – 
2016. – № 3/4. – С. 295–300. 

568. Петренко І. Краєзнавець Віра Жук (1928–2008) / І. Петренко // 
Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. 
(17–18 берез. 2016 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2016. – С. 289–
296. 

569. Серединський О. Співробітники Державного архіву 
Миколаївської області – учасники Другої світової війни / Олександр 
Серединський // Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – 
Одеса, 2016. – Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-
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річчю Держ. архіву Одес. обл. (1920–2015), Одеса, 3–4 верес. 2015 р. – 
С. 311–314. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. XLV). 

570. Сидорова О. Володимир Міяковський та процес «Спілки 
визволення України» / Олена Сидорова // Сімнадцяті джерелознавчі читання, 
присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського : матеріали 
Всеукр. наук. конф. 16 листоп. 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 62–64. 

571. Солончук О. Таємничий архівіст: до біографії директора 
Одеського історичного архіву Євгена Мартиновського / Олена Солончук // 
Архів. Історія. Сучасність / Держ. архів Одес. обл. [та ін.]. – Одеса, 2016. – 
Вип. 2 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Держ. 
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С. 813–830. – (Студії з регіональної історії). 
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О. Г. Мітюков. – Київ : Наук. думка, 1973. – 271 с. 
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612 с. 
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культури і мистецтв України, НАН України, Нац. б-ка України ім. 
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24. Білик П. До історії архівного будівництва УСРР / П. Білик // Архів 
Радянської України. – 1933. – № 7/8. – С. 157–171. 
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