
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Укрдержархіву 

від 2 грудня 2014 року № 143 

із змінами,  

(наказ Укрдержархіву  

від 7 квітня 2016 року № 47) 

 

Склад Науково-видавничої ради Державної архівної служби  

 

1. Баранова Т. І. Голова Державної архівної служби України 

(Голова науково-видавничої ради); 

2. Кісіль І. М. 

 

перший заступник Голови Державної 

архівної служби України (заступник Голови 

науково-видавничої ради), кандидат 

історичних наук; 

3. Венгель Г. О. директор Державного центру збереження 

документів НАФ; 

4. Верстюк В. Ф. завідувач відділу історії української 

революції (1917–1921 рр.) Інституту історії 

України НАН України, доктор історичних 

наук, професор (за згодою); 

5. Гаранін О. Я. директор Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та 

документознавства України, кандидат 

історичних наук; 

6. Демченко Л. Я. заступник директора Центрального 

державного історичного архіву України, 

м. Київ 

7. Гордіюк О. С. головний спеціаліст відділу європейської 

інтеграції та взаємодії з міжнародними та 

громадськими організаціями Департаменту 

організаційно-аналітичного, наукового 

забезпечення, використання інформації 

документів Національного архівного фонду 

та міжнародного співробітництва 

Укрдержархіву (секретар ради) (наказ Укр-

держархіву від 7 квітня 2016 року № 47); 

8. Железняк М. Г. в. о. директора Інституту енциклопедичних 

досліджень НАН України, кандидат 

філологічних наук (за згодою); 

9. Бажан О. В. директор Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України (наказ 

Укрдержархіву від 7 квітня 2016 року 

№ 47); 
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10. Маврін О. О. заступник директора з наукової роботи 

Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України, кандидат історичних наук (за 

згодою); 

11. Маковська Н. В. директор Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління 

України, кандидат історичних наук; 

 

12. Папакін Г. В. директор Інституту української археографії 

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України, доктор історичних наук (за 

згодою); 

13. Пиріг Р. Я. головний науковий співробітник відділу 

історії української революції (1917–1921 

рр.) Інституту історії України НАН 

України, доктор історичних наук, професор 

(за згодою); 

14. Прилепішева Ю. А. начальник відділу європейської інтеграції 

та взаємодії з міжнародними та громадсь-

кими організаціями Департаменту 

організаційно-аналітичного, наукового 

забезпечення, використання інформації 

документів Національного архівного фонду 

та міжнародного співробітництва 

Укрдержархіву, кандидат історичних наук 

(наказ Укрдержархіву від 7 квітня 2016 

року № 47); 

15. Берковський В. Г. директор Центрального державного 

кінофотофоноархіву України 

ім. Г. С. Пшеничного (наказ Укрдержархіву 

від 7 квітня 2016 року № 47); 

16. Щербак М. Г. завідувач кафедри джерелознавства та 

спеціальних галузей історичної науки 

Київського Національного університету 

ім. Тараса Шевченка, доктор історичних 

наук, професор (за згодою). 

 


