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Випуск Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з
архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД) містить аналітичну,
реферативну, оглядову, бібліографічну інформацію з актуальних питань
розвитку архівної справи та документознавства, зокрема щодо проблем
стандартизації в сфері архівної справи та керування документаційними
процесами.
Матеріали Бюлетеня можуть бути використані в роботі керівництва
Державної архівної служби України та працівників архівних установ,
науковців УНДІАСД та інших галузевих та академічних НДІ, викладачів
вищих навчальних закладів, дослідників, аспірантів.
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ЗМІСТ

4

Передмова

Частина І. Стандартизація у сфері архівної справи та 5
керування документаційними процесами: теорія і практика
1. Розвиток стандартизації у сфері архівної справи та керування 6
документаційними процесами: міжнародний досвід та українські
реалії
2. Перелік міжнародних стандартів у сфері архівної справи та 23
керування документаційними процесами
3. Стандартизація у сфері архівної справи та керування 30
документаційними процесами: матеріали до бібліографії
Частина ІІ.
Проблеми розвитку архівознавства та документознавства: 44
інформація та анонси
1. Нові видання з проблем архівознавства та документознавства

58

2. Архівознавство та архівна справа за кордоном: матеріали до 56
бібліографії
3. Новини наукового життя

66

4.
Перелік дисертацій
з
проблем
архівознавства
та 78
документознавства, захищених в Україні у 2013 – першій половині
2015 рр.
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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.
Сучасний стан розвитку архівної справи та документознавства,
глобалізація архівного простору та широке виокристання інформаційнокомунікаційних технологій у архівній сфері детермінували оновлення
формату випуску Бюлетеня, який з 2015 року складатиметься з кількох
частин і матиме тематичне спрямування кожного випуску.
Перша частина пропонованого увазі Бюлетеня ГЦНТІ присвячена
актуальним проблемам розвитку стандартизації у сфері архівної справи та
керування документаційними процесами та складається з інформаційноаналітичного огляду «Розвиток стандартизації у сфері архівної справи та
керування документаційними процесами: міжнародний досвід та українські
реалії», переліку міжнародних стандартів у цій сфері, матеріалів до
бібліографії з досліджуваної проблеми.
Друга частина включає реферативну, оглядову та бібліографічну
інформацію, що стосується розвитку архівної справи та документознавства у
світі. Упорядниками представлено реферативну інформацію про нові фахові
зарубіжні видання, що вийшли упродовж 2013–2015 рр.; матеріали до
бібліографії з проблем зарубіжного архівознавства (підготовлені на основі
змісту ряду провідних фахових зарубіжних періодичних видань за 2014 р. та
систематизовані за тематичними розділами). В Бюлетені наведено також
оглядову інформацію про проведені вітчизняні та зарубіжні конференції з
проблем архівної справи та документознавству ІІ половини 2014 р. – І
половини 2015 р., анонси майбутніх наукових форумів, проведення яких
заплановано на другу половину 2015 р. та перелік дисертаційних досліджень
з проблем архівознавства та документознавства, захищених в Україні у
2013 – першій половині 2015 рр.
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ЧАСТИНА І
СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА
КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
1. РОЗВИТОК СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ
ТА
КЕРУВАННЯ
ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ
ПРОЦЕСАМИ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
1. Загальна інформація
Процеси глобалізації, інтернаціоналізації суспільно-політичних
процесів, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та
їхнє впровадження в усі сфери діяльності соціуму детермінували процес
розроблення й імплементації міжнародних стандартів у сфері архівної справи
та керування документаційними процесами. Актуальним і важливим
завданням, яке обумовлює перехід України до формування єдиного архівного
інформаційного простору, є гармонізація міжнародних стандартів у сфері
архівної справи і діловодства, яка відбувається в нашій країні досить
повільно.
Попри те, що на законодавчому рівні в Україні ще на початку ХХІ
століття визначено пріоритетність прямого впровадження міжнародних
стандартів та дотримання міжнародних і європейських правил і процедур
стандартизації, нинішній стан розвитку стандартизації у сфері архівної
справи та діловодства демонструє очевидне відставання. Нині в Україні
гармонізовано лише п’ять міжнародних стандартів у сфері архівної
справи та керування документаційними процесами (див. пп. 1–5 «Переліку
міжнародних стандартів в сфері архівної справи та керування
документаційними процесами, гармонізованих в Україні», с. 29). Донині
залишається відкритим питання щодо визначення ступеню відповідності
прийняття міжнародних стандартів: затверджувати як національні стандарти
ідентичні переклади стандартів ІSО чи адаптувати їх з урахуванням
вітчизняного досвіду та традицій.
Метою представленого увазі читачів інформаційно-аналітичного
огляду є висвітлення міжнародного досвіду у справі стандартизації в сфері
архівної справи та керування документаційними процесами та визначення
напрямів гармонізації міжнародних стандартів в цій сфері в Україні.
У процесі викладу інформаційно-аналітичного матеріалу ми будемо
послуговуватись понятійно-категоріальним апаратом, який використовується
у Законі України «Про стандартизацію»1. Під гармонізацією ми розуміємо
приведення змісту стандарту у відповідність з іншим стандартом для
забезпечення взаємозамінності продукції (послуг), взаємного розуміння
1

Про стандартизацію [Електронний ресурс] : Закон України від 5 черв. 2014 р. № 1315–
VII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18. – Назва з екрана.
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результатів випробувань і інформації, що міститься в стандартах.
Гармонізований стандарт – це національний стандарт, який відповідає
стандарту, розробленому міжнародною або регіональною організацією зі
стандартизації. У зв’язку з тим, що гармонізовані (еквівалентні) стандарти
можуть містити деякі відмінності: за формою, у пояснювальних примітках, в
окремих спеціальних вказівках тощо, то фахівцями використовуються
терміни ідентичні стандарти (гармонізовані стандарти, повністю ідентичні
за змістом і за формою) та уніфіковані стандарти (гармонізовані стандарти,
які за змістом ідентичні, але відрізняються за формою подання).
Сучасні міжнародні стандарти являють собою описи узагальнених ідей,
вимог та методик, що мають рекомендаційний або, навпаки, обов’язковий
характер до виконання.
Стандарти в галузі архівної справи та керування документаційними
процесами розробляються Міжнародною радою архівів (МРА) та
Міжнародною організацією зі стандартизації (International Organization for
Standartization – ІSО) – всесвітнім об’єднанням національних органів зі
стандартизації (організацій-членів ІSО).
Питаннями стандартизації у складі Міжнародної ради архівів
займається Комітет з передової практики і архівних стандартів (Committee of
Best Practices and Standards), який було створено після Міжнародного
конгресу архівів у Відні 2004 р. з метою вивчення та розроблення стандартів
і рекомендацій в галузі архівного описування та інших архівних технологій.
Діяльність МРА у сфері стандартизації в основному зосереджена на
підготовці стандартів, присвячених проблемам описування архівних
документів.
У питаннях підготовки міжнародних стандартів МРА тісно співпрацює
з ISО, членами якої є 165 країн. Зауважимо, що кожна організація – член ІSО
має право бути представленою в технічних комітетах цієї організації, а для
публікації міжнародного стандарту проект має бути схвалений не менше,
аніж 75% організаціями – членами ІSО, що брали участь у голосуванні.
Розроблення міжнародних стандартів здійснюється технічними
комітетами ІSО. Так, технічний комітет ІSО/TC 46 «Інформація та
документація» здійснює розроблення міжнародних стандартів в галузі
бібліотечної, видавничої, інформаційної та архівної справи. Станом на
червень 2015 р. технічним комітетом ІSО/TC 46 «Інформація та
документація» було розроблено і опубліковано 112 стандартів.
Стандартизацію в сфері архівної справи та керування документаційними
процесами здійснює підкомітет ІSО/TC 46/SC 11 «Архіви/керування
документаційними процесами», який підготував 17 стандартів. Україну в
ІSО/TC 46 представляє Технічний комітет 144 «Інформація і документація»,
який має статус спостерігача.
Підготовку стандартів у сфері керування документаційними процесами
здійснюють також інші технічні комітети ІSО: ІSО/TC 154 «Документи та
інформація в торгівлі, промисловості та управлінні»; ІSО/TC 176
«Управління якістю та забезпечення якості». Зокрема, технічним комітетом
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ІSО/TC 171 «Document management applications. Прикладні системи
створення та зберігання документів» розроблено низку стандартів, що
стосуються мікрографії, мікрофільмування, технічних аспектів зберігання
електронних документів.
Розроблення стандартів із керування документаційними процесами
здійснюють також національні комітети зі стандартизації: АFNOR – Франція,
АNSІ – США, ВSІ – Великобританія, UNMZ – Чеська республіка, DIN –
Німеччина, DS – Данія, DSSU – Україна, ІРQ – Португалія, JISС – Японія,
NЕN – Нідерланди, NSAІ – Ірландія, SАІ – Австралія, SСС – Канада, SIS –
Швеція, відповідні державні організації, професійні об’єднання фахівців у
галузі керування інформацією та документацією (наприклад, Рublic Record
Office, АRМА International, АІІМ International, Гільдія керуючих
документацією Росії). Із підкомітетом співпрацюють чотирнадцять
національних комітетів-членів ISO, а також п’ять комітетів країнспостерігачів: GOST R – Росія, NC – Куба, РКN – Польща, SFS – Фінляндія,
ТІSІ – Таїланд.
2. Міжнародні стандарти
описування та збереження архівних документів
Робота над розробленням міжнародних стандартів архівного
описування розпочалась у 1980-х рр. Наприкінці 1989 р. було створено
спеціальну комісію МРА з дескриптивних стандартів (ICA Ad Hoc Comission
on Standards ICA/DDS), яка вже у 1992 р. оприлюднила перший попередній
проект міжнародного стандарту описування архівних документів
International Standard for Archival Description (General) (ISAD (G) –
(Міжнародний стандарт авторитетних (нормативних) записів для організацій,
приватних осіб та фонд утворювачів), який був остаточно затверджений
1994 р. (у 1999 р. вийшло друге видання стандарту). Цей документ, що став
базовим міжнародним стандартом описування архівних документів, був
перекладений багатьма мовами світу. У 2001 р. вийшов український переклад
стандарту, а 2005 р. був опублікований Національний стандарт України,
підготовлений на основі ISAD (G):1999 «Правила описування архівних
документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004»2. Зауважимо, що
національний стандарт описування архівних документів має статус
«нееквівалентний». Національний стандарт не суперечить зарубіжному
аналогу, хоча і має певні відмінності. Його розробники мали на меті
гармонізувати стандарт із дотриманням вимог національних нормативних
актів і конкретних норм, що склалися і стали традиційними в теорії і
практиці архівного описування архівних документів в Україні, що відкрило
шлях як до удосконалення існуючих, так і для створення нових технологій
описування3.
2

Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ): ДСТУ 4331:2004 /
Розробники: Н. Христова (керівник розробки), Л. Драгомірова, С. Лозова. – Чинний від
01.07.2005. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 15 с.
3
Христова Н. Стандартизація в архівній справі: проблеми та перспективи // Студії з
архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 75–77.
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Одним з найвагоміших показників продуктивності роботи Міжнародної
ради архівів, було оприлюднення у 2004 р. другої версії (перша версія
1996 р.) дескриптивного стандарту – International Standard Archival
Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families (ISAAR(CPF)
(Міжнародний стандарт авторитетних (нормативних) записів для організацій,
приватних осіб та фонд утворювачів).
Дескриптивні стандарти МРА – Міжнародний стандарт архівного
описування (загальний) ISAD(G) та Міжнародний стандарт архівних
авторитетних даних на інституції, окремих осіб та родини ISAAR(CPF) мали
на меті: 1) сприяти синхронізації практичних методик в архівних установах, і
тим самим значно полегшити для користувача ведення досліджень, що
потребували міжархівного пошуку в умовах існуючого розмаїття систем
описування; 2) розглядалися вже як необхідний інструмент робочих процесів
для електронних мереж, в яких інформація є спільним ресурсом чи об’єктом
обміну між розподіленими комп’ютерами чи різними робочими місцями.
В подальшому, робота МРА в галузі стандартизації була спрямована на
розроблення стандартів, які доповнювали базовий стандарт ISAD(G) та
стосувались окремих аспектів архівного описування. Так, вже у 2007 р. було
опубліковано ISDF (International Standard for Describing Functions –
Міжнародний стандарт описування ділових функцій і адміністративної
діяльності фондоутворювачів), а у 2008 р. – ISDIAH (International Standard for
Describing Institutions with Archival Holdings – Міжнародний стандарт
описування установ, що зберігають архівні фонди (фондоутримувачів).
Міжнародна рада архівів рекомендує також як міжнародні стандарти
кодованого описування архівних інформаційних ресурсів два стандарти
метаданих: 1) стандарт кодованого архівного описання – ЕАD (Encoded
Archival Description – Кодоване архівне описання), заснований на синтаксисі
XML, для уніфікації структурованого опису в електронному форматі
архівних документів. (2010 р., оновлена версія опублікована 2013 р.) та
2) стандарт кодованого архівного контексту – ЕАС (Encoded Archival
Context – Кодований архівний контекст), призначений для уніфікації
представлення в електронному вигляді інформації про фондоутворювачів, а
також про умови (загальноісторичні, політичні, економічні та ін.), в яких був
створений описуваний документ (2010 р.).
На сьогоднішній день в архівному середовищі широко обговорюється
питання перегляду дескриптивних стандартів МРА, який передбачає
уніфікацію термінології стандартів, областей управління та роз’яснення,
яким чином стандарти співвідносяться один з одним та можуть бути
використані в адміністративній структурі.
На сьогодні розроблено репрезентативну кількість стандартів у сфері
збереження архівних документів. Так, базовий стандарт ISO 11799:2003
«Information and documentation – Document storage requirements for archive and
library materials» (Інформація та документація. Вимоги до зберігання
архівних та бібліотечних матеріалів) встановлює вимоги до зберігання
документів в архівах та бібліотеках.
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Стандарт ISO 14416:2003 «Information and documentation. Requirements
for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive
and library use. Methods and materials» (Інформація та документація. Вимоги
до палітурки книг, періодичних та серійних видань та інших паперових
документів для використання в архівах та бібліотеках. Методи та матеріали)
визначає вимоги для палітурок книг, періодичних видань та архівних
документів, які мають особливі вимоги до міцності і сталості.
Стандарт ISO 9706:1994 «Information and documentation – Paper for
documents – Requirements for permanence» (Інформація та документація.
Папір для документів. Вимоги до довговічності) встановлює вимоги щодо
стійкості до зношування, хімічної стабільності та вологостійкості паперу.
Цей міжнародний стандарт гармонізований в Україні4
Стандарт ISO 11108:1996 «Information and documentation – Archival
paper – Requirements for permanence and durability» (Інформація та
документація. Папір для архівних документів. Вимоги до експлуатаційної
якості та довговічності) містить вимоги щодо характеристик спеціального
паперу для важливих документів, що підлягають тривалому зберіганню і
постійному використанню.
Стандарт ISO 11798:1999 «Information and documentation – Permanence
and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test
methods» (Інформація та документація. Стійкість та довготривалість запису,
друку та копіювання на папері. Вимоги та методи випробувань) визначає
вимоги до довговічності та стійкості написаного, надрукованого або
відтвореного на папері матеріалу, призначеного для довготривалого
зберігання в архівах, бібліотеках та інших установах.
Стандарт ISO 16245:2009 «Information and documentation. Boxes, file
covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper
and parchment documents» (Інформація та документація. Коробки, конверти
для документів та інші оболонки, виготовлені з матеріалів на основі
целюлози, для зберігання документів на папері та пергаменті) встановлює
вимоги до коробок та конвертів для документів, виготовлених з матеріалів на
основі целюлози, які використовуватимуться для тривалого зберігання
документів на папері або пергаменті.
Стандартизацію у сфері збереження аудіовізуальних документів
здійснює ІSО/TC 42 «Фотографія», колективом якого розроблено вісім
стандартів, присвячених різним аспектам збереження фотографічних плівок,
пластинок, магнітних стрічок, оптичних дисків тощо. Маємо вказати, що в
Україні гармонізовано п’ять з восьми міжнародних стандартів у сфері
збереження аудіовізуальних документів (див. пп. 6–10 «Переліку
міжнародних стандартів в сфері архівної справи та керування
документаційними процесами, гармонізованих в Україні», с. 29).
4

Інформація та документація. Папір для документів. Вимоги до довговічності (EN ISO
9706:1998, IDT) : ДСТУ EN ISO 9706:2008. – Чинний від 2010-01-01. – Київ :
Держспоживстандарт України, 2012. – IV, 6 с. – (Національний стандарт України).
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Стандарт ISO 18916:2007 «Imaging materials – Processed imaging
materials – Photographic activity test for enclosure materials» (Зображувальні
матеріали. Проявлені матеріали. Випробування на фотографічну активність
матеріалів для покриття) описує методику тестування, яка визначає
взаємодію матеріалів для зберігання (папір, тканина, картон тощо) та
фотографічних зображень. Також цей стандарт може використовуватися для
визначення можливої фотографічної активності таких складових матеріалів
для зберігання як клеючі речовини, чорнила, фарби, етикетики тощо.
Стандарт ISO 18902:2013 «Imaging materials – Processed imaging
materials – Albums, framing and storage materials» (Зображувальні матеріали.
Оброблені Зображувальні матеріали. Альбоми, приналежності для
кадрування та зберігання) визначає основні фізичні та хімічні вимоги для
матеріалів, що використовуються для зберігання зображувальних документів
(папір та картон, пластмаса, метали тощо).
Стандарт ISO 18911:2010 «Imaging materials – Processed safety
photographic films – Storage practices.» (Зображувальні матеріали. Плівки
фотографічні безпечні оброблені. Правила зберігання) встановлює
рекомендації щодо умов та засобів для зберігання, користування та перевірки
всіх оброблених безпечних фотографічних плівок у рулоні, стрічці,
апертурній карті або форматному листі незалежно від розміру. У ньому
визначено засоби для зберігання плівок, сховища для зберігання, приміщення
для зберігання, умови навколишнього середовища, вимоги до користування
та перевірки плівки.
Стандарт ISO 18918:2000 «Imaging materials – Processed photographic
plates – Storage practices» (Зображувальні матеріали. Пластинки фотографічні
оброблені. Правила зберігання) визначає вимоги до зберігання у темряві,
умови зберігання, а також правила користування та перевірки оброблених
фотографічних пластинок з суцільними фотографічними шарами,
призначених для архівного зберігання.
Стандарт ISO 18920:2011 «Imaging materials – Reflection prints – Storage
practices. Зображувальні матеріали» (Відбитки фотографічні проявлені.
Правила зберігання) встановлює правила зберігання, вимоги до зберігання та
процедури поводження з фотографічними відбитками усіх типів та розмірів ї
їх контролювання.
Стандарт ISO 18923:2000 «Imaging materials – Polyester-base magnetic
tape – Storage practices» (Зображувальні матеріали. Стрічка магнітна на
поліефірній основі. Правила зберігання) встановлює умови зберігання,
вимоги до місця та засобів для зберігання і контролювання магнітних стрічок
із записами у рулонах. Стандарт поширюється також на стрічки з
аналоговими або цифровими записами і стрічки, виготовлені для аудіо-,
відеозаписів та для застосування у комп’ютерах і різних приладах.
Стандарт ISO 18925:2013 «Imaging materials – Optical disc media –
Storage practice» (Зображувальні матеріали. Носій для оптичних дисків.
Правила зберігання) встановлює умови для довготривалого зберігання
оптичних дисків.
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Стандарт ISO 18934:2011 «Imaging materials – Multiple media archives –
Storage environment» (Зображувальні матеріали. Мультимедійні архіви.
Умови зберігання) визначає керівні принципи, що регулюють температуру та
вологість макросередовища для мультимедійних архівів.
Отже, на підставі огляду лише окремих міжнародних стандартів у сфері
описування та збереження архівних документів можна констатувати великий
обсяг проведеної роботи зарубіжними архівістами у цій царині. На часі –
гармонізація міжнародних стандартів в Україні.
3. Міжнародні стандарти
у сфері керування документаційними процесами
Нині у світі спостерігається посилена увага до нормативного,
методичного та наукового забезпечення керування документаційними
процесами, яке у нашій країні ототожнюють з теорією і практикою
діловодства. Першими міжнародними стандартами, що містили вимоги до
ведення документації були стандарти серії ISO 9000 з управління якістю
продукції та послуг. Уперше в історії міжнародної стандартизації
діловодство та документообіг були визнані важливими складовими
діяльності організації, установи. Тексти стандартів цієї серії (ISO 9000, ISO
9001 ISO 9004) містили окремі розділи, присвячені керуванню
документацією та визначенню ролі документації для ефективної діяльності
організації. Водночас, у цих стандартах підкреслювалось, що оптимізація
документування та документообігу має бути засобом підвищення
ефективності функціонування компанії, а не її самоціллю. В стандартах ISO
серії 1400 з управління якістю довкілля також містилися розділи, що
охоплювали питання керування документаційними процесами. Отже, згідно
рекомендаціям
вищеназваних стандартів,
підприємства
(установи,
організації) мають створити правила роботи із документами, які б
регламентували питання захисту інформації, пошуку, встановлення термінів
зберігання та контрольованого знищення документів, у яких закінчився
термін зберігання.
Аналізуючи
процес
стандартизації
в
галузі
керування
документаційними процесами, варто вказати, з одного боку, на планомірну
й послідовну роботу ISO, з другого боку – на зміни підходів ISO до цієї
проблематики. Якщо до 2000 р. ISO розроблялись стандарти з окремих
аспектів керування документацією, то з 2001 р., з моменту оприлюднення
ISO 15489 – системного, основоположного, комплексного стандарту щодо
керування документаційними процесами, спостерігаємо розроблення нових
стандартів, що або розвивають та деталізують положення ISO 15489, або
стандартизують нові аспекти діяльності в цій галузі, але в межах ідеології та
з детальними посиланнями на нього. Період 2001–2010 рр. можна
охарактеризувати як стабільний, оскільки в цей час у міжнародному
середовищі діяли стандарти ISO з керування документаційними процесами,
які взаємодоповнювали один одного. Водночас, саме ці стандарти слугували
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поштовхом до розуміння важливості та значущості сфери керування
документацією та посилення уваги до цієї сфери.
2010 р. можна вважати початком нового етапу у діяльності ІSО/TC 46 з
характерним для нього комплексним підходом до стандартизації процесів
керування документацією через розроблення серії стандартів, присвяченій
певній тематиці. Серед них стандарти ISO серії 30300 «Інформація та
документація. Системи керування документами» та стандарти ISO серії 1675
«Інформація та документація. Принципи функціональних вимог до
документів у електронному офісному середовищі» тощо. З моменту
розроблення стандартів ISO серії 30300 ситуація змінюється упродовж 2010–
2011 рр. та набуває оформленого нового підходу із 2012 р.
Як вказувалось вище, міжнародні стандарти в галузі керування
документаційними процесами розробляє підкомітет ІSО/TC 46/SC 11
«Архіви/керування документаційними процесами». Так, ним було
розроблено термінологічний стандарт ISO 5127:2001 «Information and
documentation. Vocabulary» (Інформація та документація. Словник), у якому
подано визначення понад 1000 понять з області науково-технічної інформації
та бібліотечної справи. На його основі 2007 р. було прийнято ідентичний
Національний стандарт України «Інформація та документація. Словник
термінів (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007»5. Нині ведеться робота
щодо оновлення міжнародного стандарту ISO 5127:2001: у 2014 р. робоча
група «Термінологія в галузі інформації та документації» ІSО/TC 46
представила для публічного обговорення проект його нової редакції.
Суттєвим вкладом у процес стандартизації в галузі керування
документаційними процесами стало розроблення базових міжнародних
стандартів у цій сфері: ISO 15489-1:2001 «Information and documentation.
Records management. Part 1: General» (Інформація та документація –
Керування документаційними процесами. Частина 1: Основні положення) та
ISO/TR 15489-2:2001 «Information and documentation. Records management.
Part
2: Guidelines» (Інформація
та
документація –
Керування
документаційними процесами. Частина 2: Настанови), підготовлений на
основі стандарту Австралії AS 4390 «Records management».
Поява ISO 15489 стала знаковою подією у процесі практичної роботи з
документами у суспільстві, оскільки стандарт вперше визначив роботу із
документами як важливу галузь людської діяльності. Завдання стандарту –
закріпити основні, загальні вимоги й положення, що сприяли б забезпеченню
надійного документування діяльності будь-якої установи та забезпечили
належну організацію документообігу. Стандарт ISO 15489-1:2001 надає
рекомендації стосовно визначення обов’язків організацій щодо службових
документів і політики в сфері документування та пов’язаних із ним процедур,
5

Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO
5127:2007. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – V, 237 с. – (Національний
стандарт України).
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систем і процесів; визначає нормативні вимоги до керування
документаційними процесами у межах системи керування якістю відповідно
до ISO 9001 та ISO 1400. У цьому документі надано рекомендації щодо
розроблення та впровадження систем керування документаційними
процесами та призначено для використання керівниками організацій,
фахівцями у сфері документування, інформаційного та технологічного
керівництва, іншим персоналом організацій та іншими особами, які
зобов’язані створювати документи та працювати з ними.
Визнанням доцільності удосконалення діловодних процесів з
урахуванням рекомендацій ISO 15489 стала його модифікована українська
версія ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. Керування
документаційними процесами»6. Зауважимо, що розробники національного
стандарту відмовляються від терміна «керування документацією»,
пропонуючи термін «керування документаційними процесами», який
тлумачать як «галузь керування, що відповідає за ефективний та
систематичний контроль за створенням, прийманням, зберіганням,
використанням, передаванням до архіву та вилучення для знищення
службових документів, охоплюючи процеси відбирання та зберігання в
документальній формі свідчень, інформації про ділову діяльність» [п. 3.16].
До вітчизняного стандарту внесено окремі зміни, зумовлені нормативноправовими вимогами до організації діловодства й архівної справи в Україні.
Маємо звернути увагу читачів на те, що нині відбувається перегляд
міжнародного стандарту ISO 15489-1: проект нової редакції стандарту
поширений серед представників національних органів зі стандартизації,
відбувається обговорення та збір пропозицій та зауважень до нього.
Важливе значення для стандартизації в сфері діловодства має стандарт
ISO 22310:2006 «Information and documentation – Guidelines for standards
drafters for stating records management requirements in standards» (Інформація
та документація. Керівництво для розробників стандартів), що встановлюють
вимоги до керування документацією. Стандарт об’єднує вимоги, пропоновані
до документів в стандартах ISO 15489-1, ISO /TR 15489-2 та ISO 23081-1 для
включення їх в усі стандарти, що регламентують процеси створення та
зберігання документів. Стандарт призначений для використання усіма
організаціями ISO, які беруть участь в розробленні стандартів щодо проблем
керування документами або вимог до документації в стандартах та містить
типові вимоги, що встановлені в інших стандартах відповідно до ISO 15489.
6

Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 1 : Основні
положення (ISO 15489-1:2001, MOD): ДСТУ 4423-1:2005 / УНДІАСД Держкомархіву
України ; розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). –
Чинний від 01.04.2007. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 28 с.
Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Ч. 2 :
Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD) : ДСТУ 4423-2:2005 / УНДІАСД Держкомархіву
України ; розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). –
Чинний від 01.10.2007. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 44 с.
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Комплекс стандартів ISO 23081: ISO 23081-1:2006 «Information and
documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1:
Principles»
(Інформація
та
документація –
Процеси
керування
документацією – Метадані для документів – Частина 1: Принципи); ISO
23081-2:2009. «Information and documentation. Managing metadata for records –
Part 2: Conceptual and implementation issues» (Інформація та документація –
Процеси керування документами – Метадані для документів – Частина 2:
Питання концепції та реалізації); ISO/TR 23081-3:2011 «Information and
documentation. Managing metadata for records. Part 3: Self-assessment method».
(Інформація та документація. Метадані для керування документами.
Частина 3. Метод самооцінки) присвячений діловодним метаданим в
управлінській діяльності, їх типам, функціям щодо забезпечення
управлінських та діловодних процесів, а також управління метаданими.
Від 2010 р. ISO розпочала створення єдиної системи стандартів у сфері
керування документаційними процесами ISO серії 30300 (5 взаємопов’язаних
стандартів, основою для яких був стандарт ISO 15489). Розроблені раніше
стандарти (ISO 15489:2001, ISO 23081 та ін. увійшли в оновлену систему як
складові частини). Щоправда, після широкого обговорення долі ISO
15489:2001 після виходу всіх стандартів серії ISO 30300 (відмінити чи
суттєво доопрацювати), було ухвалено рішення про підготовку нової редакції
ISO 15489:2001.
Міжнародні стандарти ISO серії 30300 розроблені з метою надання
допомоги організаціям усіх форм власності та всіх організаційно-правових
форм для створення, використання й модернізації (підвищення ефективності
діяльності систем керування документацій ними процесами).
У стандарті ISO 30300:2011 «Information and documentation –
Management systems for records. – Fundamentals and vocabulary» (Інформація
та документація. Системи керування документами. Основні положення та
словник) подано терміни та визначення, що застосовуються у стандартах
системи керування документами, визначено мету застосування та основні
принципи самих систем керування документами, описано процесний підхід
та встановлено ролі, які мають виконувати представники топ-менеджменту
організації.
Стандарт ISO 30301:2011 «Information and documentation – Management
systems for records – Requirements» (Інформація та документація. Системи
керування документами. Вимоги) присвячений питанням встановлення
уніфікованої термінології в сфері керування документами та визначенню
вимог до самих систем керування документами та може впроваджуватися
спільно зі стандартами інших систем менеджменту.
Від 2012 р. ISO розробляє стандарт ISO 30302 «Information and
documentation – Management systems for records – Guidelines for
implementation» (Інформація та документація. Системи керування
документами. Керівні вказівки з впровадження), який визначає вимоги до
проектування та впровадження систем керування документами. Два інші
стандарти з цієї серії: ISO 30303 «Information and documentation –
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Management systems for records – Requirements for bodies providing audit and
certification» (Інформація та документація. Системи керування документами.
Вимоги до органів, що проводять аудит та сертифікацію) та ISO 30304
«Information and documentation – Management systems for records – Assessment
guide» (Інформація та документація. Системи керування документами.
Керівництво з оцінки) планується опублікувати 2015 р.
Стандарти серії ISO 30300 сумісні та доповнюють інші стандарти
системи менеджменту, розроблені ISO: ISO 9001 (менеджмент якості), ISO
14001 (екологічний менеджмент), та ISO /МЕК 27001 (менеджмент
інформаційної безпеки) тощо.
Фактично, стандарти ISO серії 30300 призначені для надання допомоги
організаціям всіх типів і видів, або групам організацій, які мають намір
створити, впровадити, підтримувати та покращувати систему управління
документами з метою підтримки своїх ділових процесів. Серія стандартів
ISO 30300 пропонує методологію системного підходу до створення
документів та керування документаційними процесами, відповідає цілям і
стратегії організації. Керування документами за допомогою стандарту на
системи менеджменту забезпечує оптимізацію за витратами таких операцій,
як зберігання, вилучення, повторне використання інформації, участь в
судових справах і перевірка благонадійності фінансового стану компанії
тощо.
Таким чином, можна із впевненістю стверджувати, що стандарти ISO
серії 30300 є стандартами нового покоління, в основу яких покладено
комплексний підхід до розв’язання проблеми керування документаційними
процесами на міжнародному рівні з одного боку, та запровадження у будьякій країні, у тому числі й в Україні, з другого боку. Важливо вказати, що
при всій своїй новизні, міжнародні стандарти ISO серії 30300 залишають
право основоположного документу в галузі керування документаційними
процесами за стандартом ISO 15489:2001.
4. Міжнародні стандарти у сфері роботи з електронними
документами та електронними архівами.
Проблема збереження електронних документів сьогодні є вкрай
актуальною у всіх країнах світу не стільки для документознавців, скільки для
архівістів. Тому окреме місце в діяльності ISO та МРА посідає підготовка
міжнародних стандартів у сфері роботи з електронними документами та
електронними архівами.
Найбільш повним переліком вимог до керування електронними
документами можна вважати розроблену Євросоюзом у 2001 р., а прийняту у
2008 р. Специфікацію MoReg «Model reguirements for the Management of
Electronic Records: MoReg Specification» («Типові вимоги до автоматизованих
систем електронного документообігу»). Найбільш авторитетним за межами
Євросоюзу є стандарти вимог до електронного документообігу Міністерства
оборони США Dod 5015.2 – STD та «Функціональні вимоги до систем
електронного документообігу Національних архівів Австралії, 2006».
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У 2010–2011 рр. Міжнародною радою архівів та Австралоазійською
ініціативою з електронного діловодства (Australasian Digital Recordkeeping
Initiative, ADRI) було розроблено міжнародні стандарти, пов’язані з
принципами та функціональними вимогами щодо документів в електронних
офісних середовищах – ISO 16175 «Information and documentation – Principles
and functional requirements for records in electronic office environments»
(Інформація та документація. Принципи та функціональні вимоги до
документів в електронних офісних середовищах).
Фактично, це серія стандартів присвячена розв’язанню окремих
аспектів однієї проблеми – проблеми визначення функціональних вимог до
електронних документів та навколишнього електронного оточення (до
документів в електронному середовищі).
Так, перша частина ISO 16175-1: 2010 «Information and documentation –
Principles and functional requirements for records in electronic office
environments – Part 1: Overview and statement of principles» (Інформація та
документація – Принципи та функціональні вимоги до документів в
електронному офісному середовищі – Частина 1: Основні положення та
принципи) містить термінологію, основні положення та вимоги до
документів в електронних офісних середовищах.
В другій частині ISO 16175-2:2011 «Information and documentation –
Principles and functional requirements for records in electronic office
environments – Part 2: Guidelines and functional requirements for digital records
management systems» (Інформація та документація – Принципи та
функціональні вимоги до документів в електронному офісному середовищі –
Частина 2: Керівні вказівки та функціональні вимоги до документів в
електронних офісних системах) зосереджені основні вимоги до систем
керування електронними документами.
Третя частина ISO 16175-3:2010 «Information and documentation –
Principles and functional requirements for records in electronic office
environments – Part 3: Guidelines and functional requirements for records in
business systems» (Інформація та документація – Принципи та функціональні
вимоги, пропоновані до документів в електронному офісному середовищі –
Частина 3: Керівні вказівки та функціональні вимоги, пропоновані до
документів в ділових системах) встановлює загальні вимоги та керівні
принципи для керування документами і наводить рекомендації щодо
відповідної ідентифікації та управління доказів (записів) підприємницької
діяльності здійснений за допомогою бізнес-систем.
Ґрунтовний аналіз розглянутих стандартів ISO 16175 дає підстави
говорити про масштабність поставлених завдань, хоча, на думку
Л. М. Варламової, в цих стандартах є очевидною певна поверховість окремих
складових. Серйозним недоліком, на її думку, є неузгодженість термінології
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цих стандартів з термінологією стандартів ISO 15489-1:2001, ISO 230811:2006 та інші вади7.
Проблеми збереження електронних документів регулюються в
стандарті ISO 14641-1:2012 «Electronic archiving – Part 1: Specifications
concerning the design and the operation of an information system for electronic
information preservation» (Керування електронними документами –
Проектування та експлуатація інформаційних систем для забезпечення
тривалого збереження електронних документів. Частина 1: Специфікації).
Стандарт ISO 14641-1:2012 підготовлений на основі французького стандарту
NF Z 42, містить технічні вимоги щодо розроблення та функціонування
інформаційної системи електронного зберігання інформації, ряд технічних
специфікацій та вимог, реалізація яких забезпечить введення в систему,
архівацію та доступ до електронних документів.
Стандарт ISO 13008:2012 «Information and documentation – Digital
records conversion and migration process» (Інформація та документація –
Процеси конверсії та міграції електронних документів) містить рекомендації,
що стосуються конверсії документів з одного формату в інший та міграції
документів з однієї апаратної та / або програмної конфігурації в іншу.
Стандарт підготовлений на основі національного стандарту США
ANSI/ARMA 16–2007 «Процес конверсії електронних документів:
планування програми, вимоги, процедури», затвердженого Американським
національним інститутом стандартів 2007 р.
Міжнародний стандарт ISO 19005-1:2005 «Document management –
Electronic document file format for long-term preservation Part 1: Use of PDF 1.4
(PDF/A-1) (Керування документацією. Формат файлу електронного
документу для довготривалого збереження. Частина 1. Використання
формату PDF 1.4 (PDF/A-1)) був розроблений ISO спільно з Міжнародною
електротехнічною комісією (МЕК) з метою описування принципів та методів
використання формату PDF1 для довготривалого збереження документів, як
в організаціях, так і в архівах, у тому числі й державних. Значення стандарту
полягає у тому, що всі комерційні та державні установи й організації,
бібліотеки, архіви, фізичні особи у всьому світі використовують формат PDF
для презентації важливої інформації у незмінному вигляді. Ці PDF файли
мають використовуватись та бути доступними наступним поколінням
технологій.
Основним стандартом ISO щодо роботи з електронними архівами є
стандарт ISO 14721:2012 «Space data and information transfer systems. Open
archival information system (OAIS) – Reference model» (Системи передавання
даних та інформації про космічний простір. Відкрита архівна інформаційна
7

Варламова Л. Н. Новые стандарты ИСО по управлению документами [Электронный
ресурс] // Профессиональный форум Инфодокум-2012 «Эффективный документооборот в
органах власти и местного самоуправления» 21–23 мая 2012 года, Москва. – 2012. –
С. 17. – Режим доступа: http://www.gdm.ru/meropr/20120523_infodocum/varlamova1.pdf. –
Загл. с экрана.
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система. Еталонна модель (OAIS)). Стандарт ISO 14721:2012 був
розроблений Консультативним комітетом із систем оброблення космічних
даних (Consultative Committee for Space Data Systems, CCSDS) і визначає
еталонну модель відкритої архівної інформаційної системи. Його метою є
стандартизація системи для архівування інформації, її цифрової та фізичної
структури. На цей стандарт спираються всі відомі проекти створення
державних електронних архівів, оскільки він містить повний діапазон
архівних функцій збереження інформації, включаючи підготовку інформації
до архівування, архівування, архівне збереження, управління інформацією,
управління доступом і розповсюдження.
Аналізуючи міжнародні стандарти ISO, присвячені проблемам
довготривалого збереження електронних документів, варто враховувати, що
йдеться не про звичні для архівістів стандарти, а про стандарти у сфері ІТтехнологій. Розробленням цих стандартів займаються спеціальні технічні
комітети, наприклад ISO/ТС171 «Прикладні системи створення та
збереження документів» спільно з Міжнародною електротехнічною комісією.
Більша частина цих документів не є стандартами у прямому значенні цього
слова, а являють собою Технічні звіти, які створюються та використовуються
на міжнародному рівні як зразок розв’язання тієї чи іншої проблеми.
Так, технічний звіт ISO/TR 18492:2005 «Long-term preservation of
electronic document-based information» (Забезпечення довготривалого
збереження електронних документів), визнаючи проблему технологічного
старіння комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення,
обмеженого терміну служби цифрових носіїв інформації, містить
рекомендації для організацій щодо підтримки аутентичних електронних
документів та документованої інформації, яка зберігається для використання
у майбутньому, а також з питань забезпечення довготривалого доступу до
цих ресурсів. Цей документ ґрунтується на положення основоположних
стандартів з керування документаційними процесами – ISO 15489:2001 та
ISO 23081-1:2006. Проте даний технічний звіт містить низку принципово
важливих для документознавців термінів. Наприклад, «authentic documentbased information» (аутентична електронна документована інформація),
«document-based information» (неструктурирована або слабо структурована
документована інформація), «document-based information content» (контент
документованої інформації), «document-based information context» (контекст
документованої інформації), «document-based information» (структура
документованої інформації), «electronic archiving» (електронне архівування,
архівація), «long-team preservation» (довготривале збереження) тощо.
Очевидною є спадкоємність термінології ISO/TR 18492:2005 та ISO 23081-1
-2006 у контексті представлення та описування метаданих.
Важливо відзначити, що у цьому технічному звіті наголошується, що
для забезпечення збереженості електронної документованої інформації та
автентичних електронних документів, а також доступу до них, потрібно
об’єднувати зусилля ІТ-спеціалістів, фахівців з управління документами,
фахівців з управління інформацією та архівістів.
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Технічний звіт ISO/TR 26122:2008 «Information and documentation –
Work process analysis for records» (Інформація та документація. Аналіз
процесів роботи з точки зору керування документами) містить рекомендації
щодо застосування на практиці теоретичних положень стандарту ISO 154891. Звіт містить рекомендації щодо проведення аналізу процесів роботи з
інформацією та документацією з точки зору їх створення, збору / введення в
інформаційні системи, та контролю над ними. Технічний звіт може бути
використаний як методична основа при проведенні обстеження діловодства в
організаціях або їх структурних підрозділах і при наступному аналізі
зібраних даних.
Питанням забезпечення юридичної значущості документів присвячено
технічний звіт ISO/TR 15801:2009 «Document management – Information
stored electronically – Recommendations for trustworthiness and reliability.»
(Керування документацією – Інформація, що зберігається в електронному
вигляді – Рекомендації по забезпеченню достовірності та надійності).
Технічний звіт ISO/TR 15801:2009. «Document management –
Information stored electronically – Recommendations for trustworthiness and
reliability» (Керування документацією – Інформація, що зберігається в
електронному вигляді – Рекомендації по забезпеченню достовірності та
надійності) описує порядок впровадження та експлуатації систем управління
інформацією та документами, які зберігають електронну інформацію
засобами, що заслуговують довіри. У технічному звіті описуються заходи та
засоби, за допомогою яких в будь-який час можна продемонструвати, що
контент конкретного електронного об’єкту, створеного або існуючого в
комп’ютерній системі, не змінився з моменту його створення в цій системі
або з моменту імпорту в неї.
Технічний звіт ISO /TR 13028:2010 «Information and documentation –
Implementation guidelines for digitization of records» (Інформація та
документація. Керівництво з організації оцифровування документів) містить
рекомендації щодо створення та підтримки документів у виключно
електронному вигляді та призначений для використання всіма організаціями,
що здійснюють оцифровування з метою керування документами, при
підготовці та проведенні відповідального оцифровування, згідно з
положеннями стандарту ISO 15489-1:2001 «Інформація та документація –
Керування документаційними процесами. Частина 1: Загальні положення», та
технічного звіту IСO/TR 15801:2009 «Управління документацією –
Інформація, що зберігається в електронному вигляді – Рекомендації по
забезпеченню достовірності та надійності» (Document management –
Information stored electronically – Recommendations for trustworthiness and
reliability).
Технічний звіт ISO/TR 17068:2012 «Information and documentation –
Trusted third party repository for digital records» (Інформація та документація –
Сховище електронних документів довіреної третьої сторони), підготовлений
на основі національного стандарту Південної Кореї, описує послуги і
процеси, які повинні надаватися довіреним сховищем третьої сторони
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протягом строку зберігання документів для забезпечення доказової
надійності та автентичності довірених йому електронних документів
клієнтів. Технічний звіт може бути застосований до керування електронними
документами, створеними або отриманими у процесі ділових транзакцій між
приватними особами, між організаціями, або між приватними особами і
організаціями, як в державному, так і в приватному секторах. Документ
призначений для використання фахівцями, які оцінюють достовірність
електронних транзакційних документів, «електронними нотаріусами»,
керівниками організацій, фахівцями з керування електронними документами
та інформацією тощо.
Технічний звіт ISO/TR 18128-2014 «Information and documentation –
Risk assessment for records processes and systems» (Інформація та
документація – Визначення та оцінка ризиків для документних систем)
встановлює методи аналізу для ідентифікації ризиків, пов’язаних з
документними процесами та системами; пропонує метод аналізу потенційних
наслідків несприятливих подій на документні процеси та системи; забезпечує
керівні принципи щодо проведення оцінки ризиків, пов’язаних із
документними процесами та системами; надає рекомендації щодо
документування виявлених та оцінених ризиків в рамках підготовки до дій
щодо пом’якшення ризиків.
Розвиток міжнародної стандартизації у сфері інформації та
документації обумовив підвищення уваги до питань інформаційної безпеки.
Ключовий міжнародний стандарт із безпеки інформації ІSO/ІЕС
17799:2000 «Інформаційні технології. Кодекс практики для управління
інформаційної безпекою» був розроблений на основі британського стандарту.
Цей міжнародний стандарт у 2005 р. був замінений оновленою версією
ІSO/ІЕС 17799:2005 «Інформаційні технології. Методи забезпечення
безпеки. Кодекс практики для управління інформаційної безпекою», що
містила зміни, спрямовані на надання документу більшої універсальності. У
міжнародному стандарті ІSO/ІЕС 17799:2005 були враховані вимоги до
забезпечення відповідності діяльності організації законодавчій та
нормативно-правовій базі, а також досвід, накопичений у процесі роботи з
документами.
В цілому, аналізуючи міжнародну стандартизацію у сфері архівної
справи та керування документаційними процесами, здійснювану
Міжнародною радою архівів та Міжнародної організацією зі стандартизації,
важливо відзначити актуальність, високий фаховий рівень підготовлених
стандартів, затребуваність та практичну значимість проведеної роботи.
Опубліковані стандарти характеризуються комплексністю і системністю у
розв’язанні конкретної галузевої проблеми, послідовністю розроблення
взаємопов’язаних та логічно побудованих стандартів, що регулюють цю
сферу.
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5. Проблеми та напрями гармонізації міжнародних стандартів у
сфері архівної справи та керування документаційними процесами
в Україні
В Україні тривалий час не приділялося належної уваги проблемі
стандартизації в архівній справі, що пояснюється низкою об’єктивних
причин: загальним станом розвитку стандартизації в Україні упродовж років
незалежності, специфікою науково-технічної політики українського
керівництва,
залишковим
принципом
бюджетного
фінансування
соціогуманітарної та культурної сфер життєдіяльності суспільства,
кадровими проблемами в системі архівної справи та діловодства тощо.
На сучасному етапі система стандартизації у сфері архівної справи та
керування документаційними процесами створюється відповідно до
законодавства України, у тому числі: Конституції України; Закону України
«Про стандартизацію»; Закону України «Про інформацію»; Закону України
«Про доступ до публічної інформації»; Закону України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи України»; Закону України «Про основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки»;
Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116; Наказу
Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку роботи з
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на
архівне зберігання» від 11.11.2014 № 1886/5 тощо.
На жаль, гармонізація міжнародних стандартів в Україні відбувається
досить повільно. Як вказувалось вище, гармонізовано лише п’ять
міжнародних стандартів в сфері архівної справи та керування
документаційними процессами. Попри тривалі дискусії щодо ступеню
відповідності міжнародних стандартів, на сьогодні актуальною проблемою у
процесі гармонізації міжнародних стандартів в Україні є унеможлення
формального підходу. Як правило, проведення роботи із сумісності
національних і міжнародних стандартів зводиться до повного та дослівного
перекладу змісту, що не враховує національних особливостей мови.
Здебільшого, 100% переклад не обов’язково є сумісним, тому варто
пристосовувати його до особливостей мови, інакше такий стандарт не буде
повноцінним, виникне проблема неузгодженості термінів, різночитаності
понять тощо.
За нашим баченням, необхідною умовою для розвитку міжнародних
комунікацій у галузі архівної інформації, створення інформаційних масивів
архівних документів довідкового характеру є впровадження в Україні всього
комплексу дескриптивних стандартів МРА, які взаємопов’язані та
доповнюють один одного (стандарти ISAAR(CPF), ISDAH, ISDF, ISF, їх
технологічні відповідники EAC, EAD). У галузі збереження архівних
документів, за нашим переконанням, необхідно передусім впровадити
базовий стандарт IСO 11799:2003 «Information and documentation – Document
21

storage requirements for archive and library materials» (Інформація та
документація. Вимоги до зберігання архівних та бібліотечних матеріалів), що
визначає характеристики сховищ, які використовуються для довготривалого
зберігання архівних та бібліотечних матеріалів, розміщення та конструкцію
будівель, а також обладнання, що використовуються для збереження.
Зауважимо, що розроблення ДСТУ на основі стандарту ІSO було включено
до плану національної стандартизації на 2007 та 2008 рр., організацієюрозробником виступив НДI мікрографії. Проте, щодо впровадження цього
стандарту немає відомостей.
У сфері керування документаційними процесами, на наш погляд,
передусім доцільно гармонізувати стандарти ІSO серії 30300 «Інформація та
документація. Система керування документами», які є основою єдиної
системи стандартів у сфері керування документацією. Необхідно
впроваджувати чинні стандарти цієї серії (ІSO 30300, ІSO 30301) та
планувати гармонізацію стандартів, підготовка яких нині відбувається (ІSO
30303, ІSO 30302, ІSO 30304). Також важливо планувати гармонізацію інших
взаємопов’язаних міжнародних стандартів та технічних звітів, що стосуються
впровадження документних процесів. Йдеться, зокрема, про стандарти ІSO
22310:2006, ІSO 23081, ІSO /TR 13028, ІSO /TR 26122, ІSO /TR 13008. Слід
передбачити гармонізацію оновленої версії стандарту ІSO 15489:2001,
підготовка якої нині здійснюється.
Для роботи у сфері керування електронними документами та з метою
забезпечення діяльності ЦДЕА на рівні сучасних вимог інформаційного
суспільства в Україні важливо гармонізувати, передусім, стандарти та
технічні звіти: ІSO 14641-1:2012 «Electronic archiving – Part 1: Specifications
concerning the design and the operation of an information system for electronic
information preservation» (Керування електронними документами –
Проектування та експлуатація інформаційних систем для забезпечення
тривалого збереження електронних документів. Частина 1: Специфікації);
IСO/TR 18492:2005 «Long-term preservation of electronic document-based
information» (Забезпечення тривалого збереження електронних документів).
Таким чином, інформаційно-аналітичний огляд розвитку стандартизації
в сфері архівної справи та діловодства свідчить про те, що гармонізація та
впровадження в України міжнародних стандартів в цій галузі є актуальним та
важливим завданням, необхідною умовою переходу до формування єдиного
архівного інформаційного простору. На часі – розроблення перспективного
плану гармонізації та впровадження міжнародних стандартів в сфері архівної
справи та керування документаційними процесами, який би враховував
потреби галузі.
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2. ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ АРХІВНОЇ
СПРАВИ ТА КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Стандарти в сфері архівної справи
Дескриптивні стандарти
1.
ISAD(G): general international standard archival description –
Загальний міжнародний стандарт описування архівних документів.
2.
ISAAR(CPF) (International archival authority record for corporate
bodies, persons and families) – Міжнародний стандарт архівних
авторитетних записів для інституцій, приватних осіб і родин
(фондоутворювачів).
3.
ISDIAH (International Standard for Describing Institutions with
Archival Holdings) – Міжнародний стандарт описування установ, що
зберігають архівні фонди (фондоутримувачів).
4.
ISDF (International Standard for Describing Functions) –
Міжнародний стандарт описування ділових функцій і адміністративної
діяльності фондоутворювачів.
5.
EAD (Encoded Archival Description) – Кодоване архівне описання.
6.
EAC (Encoded Archival Context) – Кодований архівний контекст.
Стандарти в сфері збереження архівних документів
7.
ISO 11799:2003. Information and documentation – Document storage
requirements for archive and library materials (Інформація та документація.
Вимоги до зберігання архівніх та бібліотечних матеріалів).
8.
ISO 9706:1994. Information and documentation – Paper for
documents – Requirements for permanence (Інформація та документація.
Папір для документів. Вимоги до довговічності).
9.
ISO 11108:1996. Information and documentation – Archival paper –
Requirements for permanence and durability (Інформація та документациія.
Папір для архівних документів. Вимоги до експлуатаційної якості та
довговічності).
10.
ISO 11798:1999. Information and documentation – Permanence and
durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test
methods (Інформація та документація. Стійкість та довготривалість
запису, друку та копіювания на папері. Вимоги та методи випробувань).
11.
ISO 14416:2003. Information and documentation. Requirements for
binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive
and library use. Methods and materials (Інформація та документація.
Вимоги до палітурки книг, періодичних та серійних видань та інших
паперових документів для використання в архівах та бібліотеках.
Методи та матеріали).
12.
ISO 16245:2009. Information and documentation. Boxes, file covers
and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and
parchment documents (Інформація та документація. Коробки, конверти
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для документів та інші оболонки, виготовлені з матеріалів на основі
целюлози, для зберігання документів на папері та пергаменті).
13.
ISO 18916:2007. Imaging materials – Processed imaging materials –
Photographic activity test for enclosure materials (Зображувальні матеріали.
Проявлені матеріали. Випробування на фотографічну активність
матеріалів для покриття).
14.
ISO 18902:2013. Imaging materials – Processed imaging materials –
Albums, framing and storage materials (Зображувальні матеріали.
Оброблені зображувальні матеріали. Альбоми, приналежності для
кадрування та зберігання).
15.
ISO 18911:2010. Imaging materials – Processed safety photographic
films – Storage practices (Зображувальні матеріали. Плівки фотографічні
безпечні оброблені. Правила зберігання).
16.
ISO 18918:2000. Imaging materials – Processed photographic plates –
Storage practices (Зображувальні матеріали. Пластинки фотографічні
оброблені. Правила зберігання).
17.
ISO 18920:2011. Imaging materials – Reflection prints – Storage
practices (Зображувальні матеріали. – Відбитки фотографічні проявлені.
Правила зберігання).
18.
ISO 18923:2000. Imaging materials – Polyester-base magnetic tape –
Storage practices (Зображувальні матеріали. Стрічка магнітна на
поліефірній основі. Правила зберігання).
19.
ISO 18925:2013. Imaging materials – Optical disc media – Storage
practices (Зображувальні матеріали. Носій для оптичних дисків. Правила
зберігання).
20.
ISO 18934:2011. Imaging materials – Multiple media archives –
Storage environment (Зображувальні матеріали. Мультимедійні архіви.
Умови зберігання).
Стандарти в сфері керування документаційними процесами
21.
ISO 15489-1:2001. Information and documentation – Records
management. Part 1: General (Інформація та документація – Керування
документаційними процесами. Частина 1. Основні положення).
22.
ISO/TR 15489-2:2001. Information and documentation – Records
management. Part 2: Guidelines (Інформація та документація – Керування
документаційними процесами. Частина 2. Настанови).
23.
ISO 30300:2011. Information and documentation – Management
systems for records. – Fundamentals and vocabulary (Інформація та
документація. Системи керування документами. Основні положення та
словник).
24.
ISO 30301:2011. Information and documentation – Management
systems for records – Requirements (Інформація та документація. Системи
керування документами. Вимоги).
25.
ISO 22310:2006. Information and documentation – Guidelines for
standards drafters for stating records management requirements in standards
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(Інформація та документація. Керівництво для розробників стандартів,
що встановлюють вимоги до керування документаційними процесами).
26.
ISO 23081-1:2006. Information and documentation – Records
management processes – Metadata for records – Part 1: Pinciples
(Інформація та документація – Процеси керування документами –
Метадані для документів – Частина 1: Принципи).
27.
ISO 23081-2:2009. Information and documentation – Managing
metadata for records – Part 2: Conceptual and implementation issues
(Інформація та документація – Процеси керування документами –
Метадані для документів – Частина 2: Концептуальні питання та
питання впровадження).
28.
ISO/TR 23081-3:2011. Information and documentation – Managing
metadata for records – Part 3: Self-assessment method (Інформація та
документація. Метадані для керування документами. Частина 3. Метод
самооцінки)
29.
ISO 5127:2001. Information and documentation. Vocabulary
(Інформація та документація. Словник).
Міжнародні стандарти у сфері роботи з електронними документами
та електронними архівами
30.
ISO 16175-1:2010. Information and documentation – Principles and
functional requirements for records in electronic office environments – Part 1:
Overview and statement of principles (Інформація та документація.
Принципи та функціональні вимоги до документів в електронних
офісних середовищах. Частина 1. Основні положення та принципи).
31.
ISO 16175-2:2011. Information and documentation – Principles and
functional requirements for records in electronic office environments – Part 2:
Guidelines and functional requirements for digital records management
systems (Інформація та документація – Принципи та функціональні
вимоги до документів в електронних офісних середовищах. Частина 2:
Керівництво та функціональні вимоги до систем керування
електронними документами).
32.
ISO 16175-3:2010. Information and documentation – Principles and
functional requirements for records in electronic office environments – Part 3:
Guidelines and functional requirements for records in business systems
(Інформація та документація – Принципи та функціональні вимоги до
документів в електронних офісних середовищах. Частина 3: Керівні
вказівки та функціональні вимоги до документів в ділових системах).
33.
ISO 14641-1:2012 Electronic archiving – Part 1: Specifications
concerning the design and the operation of an information system for
electronic
information
preservation
(Керування
електронними
документами – Проектування та експлуатація інформаційних систем для
тривалого забезпечення збереженості електронних документів. Частина
1: Специфікації).
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34.
ISO 13008:2012. Information and documentation – Digital records
conversion and migration process (Інформація та документація – Процеси
конверсії та міграції електронних документів).
35.
ISO 19005–1:2005. Document management – Electronic document
file format for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)
(Керування документацією. Формати файлів електронних документів
для довготривалого забезпечення збереженості. – Ч. 1: Використання
PDF 1.4 (PDF/A-1).
36.
ISO 19005–2:2011. Document management – Electronic document
file format for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 32000–1 (PDF/A2) (Керування документацією. Формати файлів електронних документів
для довготривалого забезпечення збереженості. – Ч. 2: Використання
ISO 32000–1 (PDF/A-2).
37.
ISO 19005–3:2012 Document management – Electronic document file
format for long-term preservation – Part 3: Use of ISO 32000–1 with support
for embedded files (PDF/A-3) (Керування документацією. Формати
файлів електронних документів для довготривалого забезпечення
збереженості. – Ч. 3: Використання ISO 32000–1 з підтримкою для
вбудованих файлів (PDF/A-3).
38.
ISO 14721:2012. Space data and information transfer systems – Open
archival information system (OAIS) – Reference model (Системи
передавання даних та інформації про космічний простір. Відкрита
архівна інформаційна система. Еталонна модель (OAIS)).
39.
ISO/TR 18492:2005. Long-term preservation of electronic documentbased
information
(Забезпечення
довготривалого
збереження
електронних документів).
40.
ISO/TR 26122:2008. Information and documentation – Work process
analysis for records (Інформація та документація. Аналіз процесів роботи
з точки зору керування документами).
41.
ISO/TR 15801:2009. Document management – Information stored
electronically – Recommendations for trustworthiness and reliability
(Керування документацією – Інформація, що зберігається в
електронному вигляді – Рекомендації по забезпеченню достовірності та
надійності).
42.
ISO/TR
13028:2010.
Information
and
documentation –
Implementation guidelines for digitization of records (Інформація та
документація. Керівництво з організації оцифрування документів).
43.
ISO/TR 17068:2012. Information and documentation – Trusted third
party repository for digital records (Інформація та документація – Сховище
електронних документів довіреної третьої сторони).
44.
ISO/TR 18128-2014. Information and documentation – Risk
assessment for records processes and systems (Інформація та
документація – Визначення та оцінка ризиків для документаційних
процесів та систем).
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45.
ISO/TR 22957:2009. Document management – Analysis, selection
and implementation of electronic document management systems (EDMS)
(Керування документацією. Аналіз, вибір та впровадження електронних
систем керування документами (EDMS)).
46.
ISO 12651-1:2012. Electronic document management – Vocabulary –
Part 1: Electronic document imaging (Керування електронною
документацією. Словник. Ч. 1: Керування електронними графічними
образами документів).
47.
ISO 12651-2:2014. Electronic document management – Vocabulary –
Part 2: Workflow management (Керування електронною документацією.
Словник. Ч. 2: Керування документообігом).
48.
ISO 12029:2010. Document management – Machine-readable paper
forms – Optimal design for user friendliness and electronic document
management systems (EDMS) (Керування документацією. Оптимальне
проектування з точки зору дружності для користувача та зручності
опрацювання в системах керування електронними документами
(EDMS)).
49.
ISO/TR 14105:2011. Document management – Change management
for successful electronic document management system (EDMS)
implementation (Керування документацією. Управління змінами для
успішної реалізації систем керування електронними документами
(EDMS)).
50.
ISO 17933:2000. GEDI – Generic Electronic Document Interchange
(Універсальний обмін електронними документами (GEDI)).
51.
ISO
22938:2008.
Document
management –
Electronic
content/document management (CDM) data interchange format (Керування
документацією. Формат обміну даними для керування електронним
контентом/документообігом (CDM)).
52.
ISO/TR 12033:2009. Document management – Electronic imaging –
Guidance for the selection of document image compression methods
(Керування документацією. Електронне формування зображення.
Керівництво щодо вибору методів стиснення зображення документа).
53.
ISO 11506:2009. Document management applications – Archiving of
electronic data – Computer output microform (COM) / Computer output laser
disc (COLD) (Прикладні програми для керування документацією.
Архівування електронних даних. Вихідні комп’ютерні мікроформи
(COM) / Вихідні комп’ютерні лазерні диски (COLD)).
54.
ISO 14289-1:2014. Document management applications – Electronic
document file format enhancement for accessibility – Part 1: Use of ISO
32000-1 (PDF/UA-1) (Прикладні програми для керування документацією.
Розширення формату файлів електронних документів з метою
доступності. Ч. 1: Використання ISO 32000-1(PDF/UA-1)).
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55.
ISO 24517-1:2008. Document management – Engineering document
format using PDF – Part 1: Use of PDF 1.6 (PDF/E-1) (Керування
документацією. Формат технічного документа в системі PDF. Ч. 1:
Використання PDF 1.6 (PDF/Е-1)).
56.
ISO
10196:2003.
Document
imaging
applications –
Recommendations for the creation of original documents (Додатки для
керування
електронними
графічними
образами
документів –
Рекомендації з підготовки [паперових] оригіналів документів).
57.
ISO 16919:2014. Space data and information transfer systems –
Requirements for bodies providing audit and certification of candidate
trustworthy digital repositories (Системи передавання даних та інформації
про космічний простір. Вимоги до органів, що проводять аудит та
сертифікацію претендентів на статус довіреного електронного сховища).
58.
ISO 23868:2008. Document management – Monitoring and
verification of information stored on 130 mm optical media (Керування
документацією. Моніторинг та перевірка інформації, що зберігається на
130-мм оптичному носії).
59.
ISO/TR 10255:2009. Document management applications – Optical
disk storage technology, management and standards (Програми
менеджменту документів. Технологія зберігання, керування та
стандарти оптичних дисків).
60.
ISO 32000-1:2008 Document management – Portable document
format – Part 1: PDF 1.7 (Керування документацією – Формат переносних
документів – Частина 1: PDF 1.7).
61.
ISO 14739-1:2014. Document management – 3D use of Product
Representation Compact (PRC) format – Part 1: PRC 10001 (Керування
документацією – Використання 3 D в форматі компактного
представлення документа (PRC)).
62.
ISO/IEC 16963:2015 Information technology – Digitally recorded
media for information interchange and storage – Test method for the
estimation of lifetime of optical disks for long-term data storage.
Інформаційні технології (Носії, що записуються електронним способом
для зберігання та обміну інформацією – Метод тестування для
оцінювання терміну служби оптичних носіїв для довготривалого
зберігання даних).
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Перелік міжнародних стандартів в сфері архівної справи та керування
документаційними процесами, гармонізованих в Україні
1.
Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ):
ДСТУ 4331:2004 / Розробники: Н. Христова (керівник розробки),
Л. Драгомірова, С. Лозова. – Чинний від 01.07.2005. – Київ :
Держспоживстандарт України, 2005. – 15 с.
2.
Інформація та документація. Папір для документів. Вимоги до
довговічності (EN ISO 9706:1998, IDT) : ДСТУ EN ISO 9706:2008. –
Чинний від 2010-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2012. –
IV, 6 с. – (Національний стандарт України).
3.
Інформація та документація. Керування документаційними
процесами. Ч. 1 : Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD): ДСТУ
4423-1:2005 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України;
Розробники: І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник
розроблення). – Чинний від 01.04.2007. – Київ : Держспоживстандарт
України, 2007. – 28 с.
4.
Інформація та документація. Керування документаційними
процесами. Ч. 2 : Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD): ДСТУ 44232:2005 / Розроблено: УНДІАСД Держкомархіву України; Розробники:
І. Антоненко, О. Загорецька, С. Кулешов (керівник розроблення). –
Чинний від 01.10.2007. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. –
44 с.
5.
Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001,
IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Київ : Держспоживстандарт України,
2010. – V, 237 с. – (Національний стандарт України).
6.
Зображувальні матеріали. Плівки, пластинки та папір
фотографічні оброблені. Захисні засоби і контейнери для зберігання
(ISO 18902:2001, IDT) : ДСТУ ISO 18902:2006.
7.
Зображувальні
матеріали.
Плівки фотографічні
безпечні
оброблені. Правила зберігання (ISO 18911:2000, IDT) : ДСТУ ISO
18911:2006. – Чинний від 2007-10-01. – Київ : Держспоживстандарт
України, 2011. – IV, 22 с. : рис., табл. – (Національний стандарт
України).
8.
Зображувальні матеріали. Пластинки фотографічні оброблені.
Правила зберігання (ISO 18918:2000, IDT) : ДСТУ ISO 18918:2006. –
Чинний від 2007-10-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2011. – V,
15 с. : табл. – (Національний стандарт України).
9.
Зображувальні матеріали. Відбитки фотографічні проявлені.
Правила зберігання (ISO 18920:2000, IDT) : ДСТУ ISO 18920:2005. –
Чинний від 2007-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. –
IV, 13 с. – (Національний стандарт України).
10.
Зображувальні матеріали. Стрічка магнітна на поліефірній основі.
Правила зберігання (ISO 18923:2000, IDT) : ДСТУ ISO 18923:2006. –
Чинний від 2007-10-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2011. –
IV, 15 с. : рис., табл. – (Національний стандарт України).
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3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА
КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ:
МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ
Антоненко І. Є. До історії розроблення міжнародного стандарту
ISO 15489–2001 «Інформація та документація – Управління
документацією» / І. Є. Антоненко // Архівознавство. Археографія.
Джерелознавство : міжвід зб. наук. пр. / УНДІАСД. – Київ, 2003. –
Вип. 6. – С. 73–83.
2.
Антоненко І. Є. Національний стандарт «Інформація та
документація. Керування документаційними процесами» невдовзі
набуде чинності / І. Є. Антоненко // Секретарь-референт. – 2006. – № 8. –
С. 18–23.
3.
Антоненко І. Є.
Національні
стандарти
у
сучасному
діловодстві / І. Є. Антоненко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. –
2007. – № 3. – С. 28–36.
4.
Антоненко І. Є. Новий Національний стандарт «Інформація та
документація. Керування документаційними процесами» (ДСТУ
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ЧАСТИНА ІІ.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІВОЗНАВСТВА ТА
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: ІНФОРМАЦІЯ ТА АНОНСИ
1. НОВІ ВИДАННЯ З ПРОБЛЕМ АРХІВОЗНАВСТВА ТА
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Виды и разновидности документов советского периода (1917–
1991 гг.) : словарь-справочник / ВНИИДАД ; рук. темы Н. И. Химина ;
отв. исполн. И. В. Волкова, И. В. Сабенникова ; сост.: Л. В. Волков,
И. А. Дегтярева, М. П. Дьячкова [и др.]. – Москва, 2014. – 482 с. + 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
Словник-довідник є першим виданням, в якому представлено склад
документів, що відносяться до сфер управління, науково-технічного
розвитку, документування інформації про життя особи в радянському
суспільстві, а також формування та еволюція конкретних видів та різновидів
цих документів від часу виникнення Радянського Союзу до 1991 р. Джерелом
для підготовки словника-довідника стали законодавчі та інші нормативноправові акти радянського періоду, архівні та опубліковані документи, наукові
дослідження. До видання увійшло понад тисячу найменувань видів та
різновидів документів радянського періоду. Структура словарної статті
включає такі елементи: заглавний термін (всі найменування документа від
часу його виникнення); крайні дати (офіційні, у випадку їх відсутності –
точно або приблизно встановлені); приналежність до певної системи
документації або найближче родове поняття, функціональне призначення
документа; установа або посадова особа від імені якого документ був
укладений або виданий; відомості про законодавчу регламентацію форми
документа; основні компоненти формуляра документа та напрями його
еволюції; особливості укладення та оформлення документа різні періоди
його існування; синоніми, якщо такі є; джерела відомостей за темою статті;
прізвище та ініціали її автора. Видання призначене для архівістів, істориків,
юристів, може бути використане як навчальний посібник для студентів та
аспірантів.

Груша А. И. Документальная письменность Великого Княжества
Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.) / А. И. Груша ; Нац. акад.
наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа. – Минск : Беларуская
навука, 2015. – 464, [20] с. : ил.
Книга присвячена питанням походження та побутування правового
документа у Великому Князівстві Литовському. Дослідження виконано із
застосуванням соціокультурного підходу. З’ясовуються передумови, умови і
причини появи документа; склад інститутів, що мали вирішальний вплив на
поширення писемної документації; визначаються напрямки, в яких йшов
процес поширення і утвердження документальних практик; зміни в
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суспільстві, до яких призвела поява документа; форми, в яких відбувалося
співіснування документа та усної традиції.
Елпатьевский А. В. Избранные труды по архивоведению и
архивному делу / А. В. Елпатьевский ; предисл. чл.-корр. РАН
В. П. Козлова. – Москва, 2015. – 366 с. – (Труды ученых ВНИИДАД).
Видання має історіографічний характер та присвячено видатному
російському архівісту, одному з керівників державної архівної служби СРСР
А. В. Єлпатьєвському (1931–2010). До збірника увійшли основні його роботи,
опубліковані впродовж понад п’ятидесяти років професійної діяльності
автора, що відображають розвиток теорії експертизи цінності документів та
комплектування архівів, описування документальної інформації, архівної
термінології та ін. Деякі з опублікованих робіт маловідомі та стали
бібліографічною рідкістю.
Содержание
Козлов В. П.
«Старина»
и
«новизна»
архивоведческих
работ
А. В. Елпатьевского. – С. 5–21.
Елпатьевский А. В.
Новые
требования
к
экспертизе
ценности
документальных материалов и комплектованию ими государственных
архивов / А. В. Елпатьевский, Т. Г. Коленкина, В. В. Цаплин. – С. 22–40.
Елпатьевский А. В. О научно-исторической ценности документов по личному
составу. – С. 41–53.
Елпатьевский А. В. О некоторых вопросах описания документальных
материалов государственных учреждений. – С. 54–68.
Елпатьевский А. В.
Комплектование
документальными
материалами
советских государственных архивов / А. В. Елпатьевский, Т. Г. Коленкина,
В. В. Цаплин. – С. 69–87.
Елпатьевский А. В. О документальных источниках современных историкобиографических и генеалогических исследований. – С. 88–116.
Елпатьевский А. В. Об использовании понятий теории информации в
современном архивоведении. – С. 117–126.
Елпатьевский А. В. Документирование прохождения государственной
службы в России XVIII – начала ХХ в. – С. 127–171.
Автократов В. Н. Проблемы комплектования государственных архивов
современными
документами
(источниковедческий
аспект)
/
В. А. Автократов, А. В. Елпатьевский. – С. 172–218.
Елпатьевский А. В. Краткий очерк истории документирования трудовых
отношений в дореволюционной России и в СССР. – С. 219–249.
Елпатьевский А. В. О новом стандарте по архивной терминологии /
А. В. Елпатьевский, Э. И. Ханпира. – С. 250–259.
Автократов В. Н. Актуальные вопросы научной разработки современной
концепции Государственного архивного фонда СССР / В. Н. Автократов,
А. В. Елпатьевский. – С. 260–267.
Елпатьевский А. В. Еще раз о термине «документ» / А. В. Елпатьевский,
Э. И. Ханпира. – С. 268–272.
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Елпатьевский А. В. О рассекречивании архивных фондов. – С. 273–282.
Елпатьевский А. В. Как это было. Воспоминания [о ВНИИДАД]. – С. 283–
286.
Елпатьевский А. В. Архивист – хранитель старого в новом. – С. 287–289.
Елпатьевский А. В. Заимствование или взаимовлияние? (российское и
западноевропейское архивоведение в 1920–1930-х гг. и немного позже). –
С. 290–304.
Елпатьевский А. В. Краткая историография проблемы документов по
личному составу последних лет. – С. 305–319.
Елпатьевский А. В. Неизвестная страничка зарубежной Россики. – С. 320–
325.
Елпатьевский А. В. К вопросу о состоянии работы с особо ценными
документами в государственных архивах Российской Федерации /
А. В. Елпатьевский, Н. И. Химина. – С. 326–337.
Елпатьевский А. В. Об испанских военнопленных и интернированных в
СССР. – С. 338–366.

Писарькова Л. Ф. Губернские ученые архивные комиссии. 1884–
1923 гг. : аннотир. указатель содержания изданий / Л. Ф. Писарькова ;
Российская акад. наук, Ин-т российской истории. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Новый хронограф, 2015. – 942 с.
Довідник включає анотований покажчик змісту видань 32 губернських
вчених архівних комісій, в т. ч. Катеринославської, Полтавської, Таврійської,
Чернігівської. У покажчику представлено понад 7 тис. анотованих
бібліографічних записів.

Сабенникова И. В. Зарубежная архивная Россика: география
размещения, выявление, публикация источников / И. В. Сабенникова,
В. Л. Гентшке ; Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх.
дела. – Москва : Новый Хронограф, 2014. – 408 с.
У виданні представлена «географія» розміщення зарубіжної архівної
Россіки, проаналізовано публікації про зарубіжну архівну Россіку в
російських журналах та серійних виданнях 2005–2012 рр., подано огляд та
характеристику зарубіжних довідково-інформаційних видань США,
Великобританії та Австралії. Наголошується на питанні про зарубіжну
архівну Россіку в країнах колишнього СРСР. Як додаток наводиться копія
розділу «Підсумки» із збірника «Хранилища памятников культуры и истории
Зарубежной Руси» (Сан-Франциско, 1966), «Аннотированный указатель
источников, опубликованных в отечественной периодике 2005–2013 гг.»;
«Библиографические и справочные издания, опубликованные в России
(краткий список 1990–2012 гг.)».
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Хорхордина Т. И.
Архивная
эвристика :
учебник
/
Т. И. Хорхордина, А. В. Попов ; под ред. Е. И. Пивовара ; М-во
образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос.
бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования
«Российский гос. гуманитарный ун-т». – Москва : РГГУ ; Коломна :
Серебро Слов, 2014. – 318 с.
Підручник містить інформацію про найбільші документальні
комплекси російських та зарубіжних архівів, рукописних відділів музеїв та
бібліотек, історію та сучасну організацію їх довідкового апарату. Текст
посібника складається з семи глав, присвячених архівній евристиці, історії
російських державних архівів, довідковому апарату, його історії та
сучасності, документальним комплексам федеральних архівів та організації
доступу до архівних документів в історії та сучасності, історії російського
зарубіжжя та архівній россіці, архівній спадщині російського православного
зарубіжжя у вітчизняних та зарубіжних архівах.

Archival arrangement and description / Christopher J. Prom [Hrsg.]. –
Chicago, Ill. : Society of American Archivists, 2013. – V, 215 p. – Організація
та описування архівних документів. – Чікаго : Т-во американських
архівістів, 2013. – 215 с.
У виданні досліджуються три напрями, пов’язані з описуванням
архівних документів: використання стандартів архівного описування для
полегшення інтелектуального контролю та покращення доступу до архівних
фондів; розроблення методик для опрацювання електронних документів;
методика доступу через мережу Інтернет до інформації про архівні
документи та самих документів.
Зміст
Модуль 1. Стандарти для архівного описування.
Висвітлено історію стандартизації у сфері архівного описування та
представлено огляд стандартів, які можуть бути використані архівами.
Модуль 2. Опрацювання електронних документів та рукописів.
Представлено практичні заходи для архівної установи щодо
опрацювання електронних документів та забезпечення доступу до них.
Модуль 3. Планування систем описування та доступу.
Подано рекомендації щодо широкого спектру інструментів та
програмного забезпечення, призначених для організації, описування та
забезпечення доступу до аналогових та електронних архівних документів.

Archives and Recordkeeping : theory into practice / Brown, Caroline
[Hrsg.]. – London : Facet, 2014. – XXIII, 260 s. – (Facet books for archivists
and records managers). – Архіви та діловодство: від теорії до практики /
ред. Керолайн Браун. – Лондон : Facet, 2014. – XXIII, 260 с.
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Підручник з архівної справи та діловодства підготовлено колективом
авторів під редакцією Керолайн Браун (заступник керівника архівної служби
та директор програм в галузі діловодства та архівної справи університету
Данді (Великобританія)). Серед авторів видання: Жанет Бастіан (Jeannette A.
Bastian) з Сіммонз-коледжу (Simmons College), Алан Белл (Alan R. Bell) з
університету Данді, Енн Джілліланд (Anne J. Gilliland) з Каліфорнійського
університету в Лос-Анджелесі (UCLA), Рейчел Хардіман (Rachel Hardiman)
та Ерік Кетелаар (Eric Ketelaar) з університету Амстердама, Дженніфер Міган
(Jennifer Meehan) з університету Еморі (Emory University) и Керолайн
Уільямс (Caroline Williams) з університету Ліверпуля. Як зазначено в
передмові до видання «інноваційний підручник розвіює міфи щодо теорії
архівів та діловодства та їх ролі в сучасній практиці». Видання адресовано
студентам, викладачам, а також архівістам-практикам, фахівцям зі
споріднених дисциплін в галузі інформаційних та гуманітарних наук.
Зміст
Браун Керолайн. Вступ
1. Уільямс Керолайн. Документи та архіви: концепції, ролі та
визначення.
2. Джілліленд Енн Дж. Експертиза цінності архівних документів.
3. Міган Дженіфер. Організація документів та описування: між теорією
та практикою.
4. Бастіан Джанет. Етика для архівістів та керуючих
документаційними процесами.
5. Кетелаар Ерік. Архіви, спогади та ідентичності.
6. Гардіман Рейчел. Вплив філософії на архіви та керування
документаційними процесами.
7. Белл Алан Р. Участь проти принципу: чи призводять технологічні
зміни до маргіналізації теорії діловодства.

Brown A. Practical digital preservation : a how-to guide for
organizations of any size / Adrian Brown. – London : Facet, 2013. – XVI,
336 s. – Браун Адріан. Практичне електронне збереження: керівництво
для організацій будь-якого розміру / Адріан Браун. – Лондон : Facet,
2013. – XVI, 336 с.
Книга британського експерта включає практичні рекомендації з питань
електронної збереженості, зокрема, щодо того, як обгрунтувати проект
електронної збереженості, написати технічне завдання, підготувати
економічне обгрунтування, розробити політику та стратегію забезпечення
довготривалої збереженості, що включає опис процесів передавання даних в
архів тощо. Наводяться приклади з практичної діяльності британських
установ.
Зміст
1. Вступ.
2. Обгрунтування цифрового збереження.
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3. Розуміння ваших потреб.
4. Модель для імплементації служби електронного збереження.
5. Відбір та комплектування. електронних об’єктів.
6. Надходження та поглинання електронних об’єктів.
7. Описування електронних об’єктів.
8. Збереження електронних об’єктів.
9. Забезпечення доступу користувачів.
10. Майбутні тренди.

Gilliland A. J. Conceptualizing 21st-century archives / Anne J.
Gilliland. – Chicago, Ill. : Society of American Archivists, 2014. – ХІІ, 322 s. –
Джілліленд Е. Концептуалізація архівів 21 століття / Енн Джілліленд. –
Чікаго : Товариство американських архівістів, 2014. – ХІІ, 322 с.
Автор досліджує зміни в архівному дискурсі, спричинені технічним
прогресом. У монграфії представлено розвиток систем архівного описування,
створення та керування машиночитаними документами, курирування
електронних документів. Е. Джілліленд висвітлює історичний розвиток
архівознавства, інформаційних та комунікаційних технологій, їх становище
на початку ХХІ ст., пропонує напрями розвитку в майбутньому.
Зміст
Глава 1. Вступ
Глава 2. Переосмислення архіву в цифрову добу.
Глава 3. Питання інтеграції світового знання.
Глава 4. Стандартизація та автоматизація американського архівного
описування та доступу.
Глава 5. Архівне описування та дескриптивні метадані в мережевому
світі.
Глава 6. Давнє аналогове обчислювання, машиночитані документи та
перехід на електронне діловодство.
Глава 7. Дослідження в галузі керування електронними документами.
Глава 8. Сфери дослідження, що виникають та споріднені.
Глава 9. Моделі діловодства.
Глава 10. Від зберігання до відповідального керівництва: електронні
сховища, збереження та курирування.
Глава 11. Заключення: архівна парадигма в постфізичному світі.

Encyclopedia of Archival Science / ed. by Luciana Duranti, Patricia
C. Franks. – 2015. – 464 p. – Енциклопедія архівної науки / ред. Люціана
Дуранті, Патріція К. Френкс. – 2015. – 464 с.
Енциклопедія архівної науки включає 154 статті, які стосуються всіх
аспектів професійного знання в сфері архівної справи. Розглядаються як
традиційні поняття (експертиза цінності, походження), так і сучасні
проблемні питання (оцифровування та забезпечення тривалого збереження
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електронних документів). Відображено як погляди класиків архівної науки,
таких як Ернст Познер (Ernst Posner), Маргарет Кросс-Нортон (Margaret
Cross-Norton) та Філіпп Брукс (Philip Brooks), так і погляди сучасних авторів
та вчених нового покоління. У виданні також розглядаються історичні та
етичні аспекти архівної практики. Енциклопедія підготовлена під редакцією
Лючіани Дюранті з Університету Британської Колумбії (Канада) та Патріці
Френкс з Університету Сан-Хосе. До складу редакційної колегії увійшли
також провідні архівісти та викладачі архівної справи, які представляють усі
континенти: Адріан Каннінгем (Adrian Cunningham, Архіви штату Квінсленд,
Австралія), Фіорелла Фоскаріні (Fiorella Foscarin, університети Торонто та
Амстердама), Пет Галлоуей (Pat Galloway, університет Техаса в Остіні),
Шадрак Кату (Shadrack Katuu, Міжнародне агентство з атомної енергії),
Джованні Мічетті (Університет Риму La Sapienza), Кен Тибодьо (Ken
Thibodeau, Національні Архіви США) та Джеффрі Йєо (Geoffrey Yeo,
Університетський коледж Лондона, Великобританія).

Hochedlinger M.
Österreichische
Archivgeschichte :
vom
Spätmittelalter bis zum Ende des Papierzeitalters / Michael Hochedlinger. –
Wien : Böhlau [u.a.], 2013. – 522 s. – (Historische Hilfswissenschaften ; [5]). –
Хохендлінгер М. Історія архівів Австрії: від пізнього середньовіччя до
кінця паперової доби / Міхаель Хохендлінгер. – Відень, 2013. – 522 с.
Монографія присвячена історії архівів Австрії від пізнього
середньовіччя до другої половини ХХ ст. Автор, архівіст Австрійського
державного архіву та викладач Інституту історії Віденського університету,
досліджує еволюцію астрійських центральних та провінційних архівів (в т. ч.
архівів Галичини та Буковини) від «арсеналів влади» до джерельної бази
історичних досліджень. Окремі розділи монографії присвячені церковним,
комунальним, родинним архівам, архівам університетів та наукових установ,
підприємств, парламенту та політичних партій, архівам медіа. Приділена
увага також проблемам архівної теорії та практики в Австрії, архівного
законодавства, розвитку професії архівіста.

Kwiatkowska W. Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki
opracowania zasobu archiwalnego / Wiesława Kwiatkowska ; Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Organizacji i Udostępniania,
Wydział Popularyzacji i Wydawnictw. – Warszawa, 2014. – 268 s. –
Квятковська В. Доробок польської архівістики в сфері методики
опрацювання архівного фонду / Вєслава Квятковська ; Генеральна
дирекція державних архівів, Депаратамент організації та удоступнення,
Відділ популяризації та видань. – Варшава, 2014. – 268 с.
Видання присвячено розвитку польської архівістики, історія якої
поділена автором на період «молодості» (1918–1951) та «зрілості» (до 2010).
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Включає інформацію про методику архівної справи, види документів, фахову
літературу а також про оцифровування архівних фондів.

Lehr S. Pewna prawie zapomniana «akcja na Wschodzie». Niemieccy
archiwiści w Generalnym Gubernatorstwie i Komisariacie Rzeszy Ukraina /
Stefan Lehr ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Warszawa
2014. – 458 s. – Лер С. Одна майже забута «акція на Сході». Німецькі
архівісти в Генеральному губернаторстві та Рейхскомісараті Україна /
Стефан Лер ; Генеральна дирекція державних архівів. – Варшава, 2014. –
458 с.
У виданні проаналізовано діяльність німецьких архівістів на Сході під
час Другої світової війни. Монографія складається з чотирьох частин. У
першій частині представлено діяльність прусських архівістів на польських
землях під час Першої світової війни, у другій стисло висвітлено історію
прусської, а також польської та української архівних служб у міжвоєнні роки.
Третя частина роботи присвячена діяльності німецьких архівістів на
території Генерального губернаторства та Рейхскомісаріату Україна. В
останній частині розкрито питання, яким чином німецькі архівісти
сприймали свою діяльність на Сході та як оцінювали її в післявоєнний
період. Видання є доопрацьованим перекладом праці С. Лера: Ein fast
vergessener «Osteinsatz». Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im
Reichskommissariat Ukraine. Düsseldorf 2007, 412 s. [Schriftenreihe des
Bundesarchivs, Bd. 68].

Preserving Archives: (Principles and Practice in Records Management
and Archives) / by Helen Forde (Author), Jonathan Rhys-Lewis (Author). –
Second Edition. – Second Edition. – London, 2013. – 336 p. – Збереження
архівів: принципи та практика в керуванні документаційними
процесами та архівами / Хелен Форд, Джонатан Рис-Левіс. – 2-е вид. –
Лондон, 2013. – 336 с.
У виданні розглядаються причини загроз архівам, пропонуються
стратегії збереження архівних документів, гнучкі рішення для різноманітних
надзвичайних ситуацій. Представлено широкий спектр тематичних
досліджень та приклади міжнародної практики. Доповнене видання включає
нову главу, присвячену актуальному для багатьох архівних установ питанню
підготовки волонтерів.
Зміст
1. Вступ до збереження архівів.
2. Основні відомості про архівні матеріали та їхні характеристики.
3. Керування зберіганням шляхом оцифровування.
4. Архівні будівлі та їх характеристики.
5. Забезпечення збереженості будівель та їх вмісту.
6. Керування збереженням архівних документів.
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7. Керування ризиками та запобігання катастрофам.
8. Створення та управління сурогатами.
9. Переміщення документів.
10. Експонування архівних документів
11. Поводження з документами.
12. Керування програмою ентомологічного контролю.
13. Підготовка та використання волонтерів.
14. Застосування збереженості на практиці.

Raport o archiwach w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. Pogłębiona
współpraca archiwalna w Europie – plan działania. – Warszawa 2012. –
371 s. – Звіт про архіви в Європейському союзі після розширення.
Поглиблена архівна співпраця в Європі – план дій. – Варшава, 2012. –
371 с.
Публікація підготовлена на замовлення Ради ЄС групою національних
експертів щодо архівів держав членів Європейського Союзу та інституціями і
органами ЄС.
Зміст
Частина 1. Організація архівного сектора в Європі
1a. Архіви та європейські інституції
1b. Державні архівні служби в 25 державах членах ЄС
1с. Архівні служби як частина громадської адміністрації: взаємні відносини
та співпраця
1d. Приватні архіви
Частина 2. Доступ до архівів – інституційний, технічний та професійний
аспект
2a. Законодавство ЄС та національне законодавство, пов’язане з управлінням
та доступом до документів та архівів
2b. Архівні довідники та описування архівних документів
2с. Доступ до документів та архівів on-line та нові дослідницькі інструменти
2d. Інтернет портал до документів та архівів в Європі та європейські інтернет
проекти (Internet Gateway)
2e. Практичні аспекти доступу: стандарти читального залу
2f. Експертиза цінності та відбір документів
2g. Керування документацією та архівами
Частина 3. Роль архівів в ХХІ столітті. Підготовка архівістів та визнання
дипломів
3a. Роль архівіста як зберігача пам’яті суспільства
3b. Архівіст як постачальник аутентичної інформації та його відносини з
суспільством: сприяння демократії, відповідальності та гарному уряду
3c. Архівна освіта у зв’язку з майбутніми завдання
3d. Визнання дипломів про освіту в галузі архівістики в Європі
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Частина 4. Охорона архівних матеріалів та консерваційна профілактика в
європейських архівах
4a. Засоби запобігання знищенню архівних документів внаслідок стихійних
лих та інших катастроф
4b. Охорона та консервація документів та архівів
4c. Архівні будівлі: стандарти та вимоги на національному та європейському
рівнях
Частина 5. Електронні архіви
5a. Аутентичність та довготривале зберігання електронних архівів та
документів
5b. Міждисциплінарна співпраця в галузі електронних документів та архівів:
DLM форум, норми, найкращі практики
Частина 6. Планій дій e-Європи та пов’язані заходи на європейському рівні
Частина 7. Аудіовізуальні архіви
Частина 8. Додатки

Legal Requirements for Electronic Records Retention in Western
Europe [Electronic resource]. – 2014. – 168 p. – Mode of access:
https://members.arma.org/eweb/browse.aspx?webcode=product&id=37da388
2-cb92-4410-a75d-e8b3a741a204. – Title from screen. – Правові вимоги до
термінів зберігання електронних документів в Західній Європі.
Публікація містить огляд національних законів та нормативних актів,
які встановлюють вимоги до термінів зберігання широко поширених видів
документів, які зберігаються в електронному вигляді в 18 країнах Західної
Європи, де є значна кількість багатонаціональних та транснаціональних
організацій. Розглянуто корпоративні (статутні) документи, документи
бухгалтерського та податкового обліку, митні, судові, кадрові документи,
документи з охорони здоров’я та безпеки на робочих місцях, документи з
інтелектуальної власності та матеріали спостереження. Також розглядаються
вимоги до зберігання документів для ліквідованих та збанкрутілих компаній,
питання захисту персональних даних та транскордонного зберігання
документів. Більша частина рекомендацій також може бути застосована до
паперової документації. Публікація організована у вигляді звітів по окремих
країнах (Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія,
Ірландія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Норвегія,
Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Великобританія). Кожен звіт
включає опис структури національного законодавства, опис правових
ресурсів, які включають гіперпосилання на закони та нормативні акти, що
регламентують питання управління документами; огляд правових вимог
щодо конкретних категорій електронних документів. Видання адресовано
фахівцям з керування документами, управління інформацією; юристам,
фахівцям з управління ризиками.
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Legal Requirements for Electronic Records Retention in Eastern
Europe [Electronic resource]. – 2014. – 150 p. – Mode of access:
http://members.arma.org/eweb/DynamicPage.aspx?site=ARMAI&WebCode=
ProductRD&prd_code=v4980. – Title from screen. – Правові вимоги до
термінів зберігання електронних документів у Східній Європі.
В огляді представлено звіти по таких країнах: Албанія, Боснія та
Герцеговина, Болгарія, Естонія, Латвія Литва, Македонія, Чорногорія,
Польща, Румунія, Російська Федерація, Сербія, Словаччина, Словенія,
Хорватія, Чехія, Угорщина, Україна.

Legal Requirements for Electronic Records Retention in Asia
[Electronic
resource]. –
2014. –
149 p. –
Mode
of
access:
http://members.arma.org/eweb/DynamicPage.aspx?site=ARMAI&WebCode=
ProductRD&prd_code=v4980. – Правові вимоги до термінів зберігання
електронних документів в Азії.
В огляді представлено звіти по таких країнах та територіях: Бангладеш,
Бруней, Камбоджа, Китай, Гонконг, Індія, Індонезія, Японія, Макао,
Малайзія, Монголія, Пакистан, Філіппіни, Сингапур, Південна Корея, ШриЛанка, Тайвань, Таїланд, Вьєтнам.

Schenk D. Kleine Theorie des Archivs / Dietmar Schenk. – 2.,
überarbeitete Auflage. – Stuttgart : Steiner, 2014. – 112 s. – Шенк Д. Мала
теорія архівів / Дітмар Шенк. – 2 доопр. вид. – Штутгарт : Штейнер,
2014. – 112 с.
Видання присвячене проблемам міждисциплінарних зв’язків
архівознавства та теорії історії. Архівна справа розглядається автором як
один із аспектів культурної пам’яті.
Зміст
І. Початок
ІІ. Повсякденність та історичний досвід
ІІІ. Пам’ять та архів
IV. Історичний матеріал
V. Що таке архів?
VI. Професія архівіста
VII. Нормативне забезпечення архівування
VIII. Повідомлення з майстерні
IX. Внесок архівів в культуру пам’яті

Rule-of-law tools for post-conflict states. Archives / United Nations
Human Rights Office of the High Commissioner. – New York ; Geneva,
2015. – 48 p. – Інструменти правопорядку для постконфліктних держав.
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Архіви / Управління Верховного комісару ООН з прав людини. – НьюЙорк ; Женева, 2015. – 48 с.
Видання, як методичний посібник для постконфліктних держав,
підготовлено для польових місій ООН, перехідних адміністрацій та
громадянського суспільства з метою управління, реформування та
забезпечення збереженості архівів, які повинні сприяти забезпеченню прав
людини, особливо права на правду. У посібнику розглядаються питання про
засоби зміцнення архівів шляхом виявлення передової практики для
керування різними видами документів та архівів, виявлення методики
розподілення документів, найпридатніших для різних процесів правосуддя
перехідного періоду та визначення ключових питань для забезпечення їх
збереженості.
Структурно видання складається з п’яти глав. В першій наведено
правові основи права знати правду та описано архіви та керування
документами на національному рівні. В другій викладено ключові питання
для розгляду в ході реформування архівів, основні кроки та стратегії. У
третій главі перераховано документи, що використовуються в процесах
правосуддя перехідного періоду. В четвертій главі подано відомості щодо
питань керування та забезпечення збереженості документів, створених
органами правосуддя перехідного періоду. В останній главі розглянута роль
міжнародного співтовариства.
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3. НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Зарубіжні наукові форуми (вересень 2014 – червень 2015 рр.)
23-25 вересня 2014 р. у м. Астані (Республіка Казахстан) відбулись
ювілейна ХV Загальна конференція Євро-Азійського регіонального
відділення «ЄВРАЗІКА» Міжнародної Ради Архівів, засідання
Консультативної Ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД
і міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми в
галузі забезпечення збереженості архівних документів».
У роботі цих заходів взяли участь представники державних архівних
служб Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Росії, Молдови,
Монголії, Республіки Білорусь та Виконавчого комітету СНД.
Учасники конференцій обмінялись думками щодо доповідей
представників керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД
про підсумки розвитку архівної справи в державах-учасницях СНД у
2013-2014 рр., інформації про діяльність Всеросійського науково-дослідного
інституту архівної справи та документознавства як базової організації з
підвищення кваліфікації кадрів у галузі архівної справи та документаційного
забезпечення, пропозицій щодо плану пріоритетних заходів регіонального
відділення «ЄВРАЗІКА».
У центрі уваги учасників конференцій були актуальні проблеми
архівної сфери: забезпечення збереженості документів на різних видах носіїв,
застосування сучасних інформаційно-вимірювальних систем у забезпеченні
режиму зберігання та безпеки сховищ архівних документів, організації
архівного зберігання електронних документів, зберігання та використання
аудіовізуальних документів, проблеми створення страхового фонду копій
особливо цінних документів тощо.
Джерело інформації:
Веб-сайт
Національного
архіву
Республіки
Казахстан:
http://ulttykmuragat.kz/index.php/ru/novosti/2014-god/1005-yubilejnyj-forumarkhivisto
11-15 жовтня 2014 р. мерія м. Жірони (Іспанія) за участю
муніципального архіву організувала і провела ІІ міжнародну конференцію
Міжнародної Ради архівів, яка співпала із ІХ Європейської архівної
конференції, організованої Європейським філіалом МРА. У ці дні відбулося
також 13-те проведення Семінарів по зображенню та науково-дослідній
роботі, що організовує кожні два роки муніципалітетний Науково-дослідний
центр зображення та дифузії (CRDI) спільно з асоціацією архівістів і
менеджерів Каталонії (AAC), які працюють із фото- та аудіовізуальними
документами.
Всі три події були об’єднані під загальною назвою «Архіви та
культурні індустрії», головною метою яких було обговорення ролі архівної
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документації, яка є потенційним ресурсом для створення та затребуваності
культури серед населення.
В рамках щорічної міжнародної конференції відбулися також загальні
збори (генеральна асамблея) членів МРА, на яких був представлений
«Стратегічний план дії МРА на 2014–2018 рр.», що визначав наступні
стратегічні цілі:
Позиціонування архівів як ключового елементу для ефективного
державного управління, прозорості та демократичної підзвітності.
Моніторинг і вплив на розвиток та впровадження інноваційних
технологій з огляду на проблеми забезпечення доступу до інформації,
захисту прав громадян, збереження колективної пам’яті, розв’язання яких
передбачається в рамках управління архівами.
Створення в архівній галузі потенціалу, особливо формування у
архівістів нових компетенцій та навиків , які б дозволили вирішити подвійну
проблему керування як електронними документами, так і архівними
документами на традиційних носіях.
Джерела інформації:
http://www.girona.cat/web/ica2014
www.girona.cat/web/ica2014/cat/programa.php .
20–21 жовтня 2014 р. у м. Трієсті (Італія) відбулася ХХІV
конференція «Міжнародний архівний день», організована Міжнародним
інститутом архівознавства в Трієсті та Маріборі. До участі у конференції
були запрошені провідні світові експерти та керівники архівної галузі.
На пленарному засіданні були виголошені доповіді Петера Класінца
(Peter Pavel Klasinc, Словенія) «Архіви: між професією, політикою і
громадянським суспільством» (Archives Between the Profession, Policy and
Civil Society) та Джулії Баррери (Giulia Barrera, Італія) «Проект
європейського закону про захист недоторканності приватного життя, і як це
торкнеться нас» (Draft European Regulation on Privacy, and How it Will Affect
Us).
Доповіді учасників конференції були презентовані за 4 тематичними
напрямами: 1) Архіви та права людини; 2) Доступ та законодавчо-нормативні
вимоги (захист персональних даних, авторські права); 3) Пропагандистськоагітаційна діяльність та інформаційно-роз’яснювальна робота; 4) Освіта.
Джерело інформації:
Офіційний сайт Міжнародного інституту архівознавства
http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=110&L=1
3–4 листопад 2014 р. у м. Турині (Італія) відбулися ХХХ конференція
Ради керівників архівних служб країн Європи (European Board of National
Archivists, EBNA) та 17-а зустріч членів Європейської групи по архівах
(European Archives Group, EAG) в рамках італійського головування в Раді
Євросоюзу. Зустріч організовано Генеральною дирекцією архівів Італії.
Джерела інформації:
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http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/Relazioni%20interna
zionali/Torino%202014/Agenda_APEx_CM_meeting_Torino_20141103_04.pdf.
(Порядок денний 30-ї конференції Ради керівників архівних служб країн
Європи)
http://www.archivi.beniculturali.it/images/pdf_articoli/Relazioni%20interna
zionali/Torino%202014/Draft_Agenda_EAGEBNA_17_10_2014.pdf . (Програма
засідання EAG / EBNA)
11–13 листопада, 2014 р. у м. Ріо де Жанейро (Бразилія) відбулась
конференція «Особові архіви та культура» («Personal Archives and
Culture»).
На конференції обговорювались проблеми міждисциплінарних
досліджень особових архівів публічних осіб різних сфер діяльності.
Робота конференції відбувалась за такими напрямами: особові архіви та
культура: міждисциплінарний підхід; політики та їх особові архіви;
письменники та їх особові архіви.
Джерело інформації:
Веб-сайт
Міжнародної
ради
архівів
(МРА):
http://www.ica.org/16035/other-institutions-conferences-and-congress/conferencepersonal-archives-and-culture-fundao-casa-de-rui-barbosa-rio-de-janeiro-brazil-on1113-november-2014.html
18–19 листопада 2014 р. у м. Москві (Російська Федерація) відбулася
XXI Міжнародна науково-практична конференція «Документація в
інформаційному суспільстві: нормативно-методичне забезпечення
керування документами», організаторами якої виступили Росархів,
Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної
справи, Євро-Азіатське відділення Міжнародної ради архівів (Євразіка ) за
участю Російського державного гуманітарного університету та Російського
товариства істориків-архівістів.
У роботі конференції взяли участь понад 200 представників з Вірменії,
Білорусі, Казахстану, Молдови, Росії, Словенії, Таджикистану, Фінляндії.
Основна увага учасників конференції була зосереджена на обговоренні
проблем нормативно-методичного регулювання використання електронного
документа та застосування систем електронного документообігу.
Джерела інформації:
Веб-сайт
ВНДІДАС:
http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1956&It
emid=794;
Веб-сайт БелНДІДАС: http://belniidad.by/content/problemy-i-perspektivynormativno-metodicheskogo-obespecheniya-upravleniya-dokumentami-itogi
29–30 листопада 2014 р. у м. Пекіні (КНР) відбувся V симпозіум із
проблем керування електронними документами, у якому взяли участь
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понад 280 представників центральних та місцевих органів влади,
університетів, архівів і бібліотек, комерційних організацій та ІТ- компаній.
У центрі уваги учасників симпозіуму були проблеми, пов’язані із
характеристикою ділових інформаційних систем та спеціалізованих систем
для керування документаційними процесами, а також взаємодії між цими
системами. Серед питань, що широко обговорювалися – контроль над
електронними документами, проблеми створення та використання
інформаційних документних систем, класифікація електронних документів,
економічна ефективність спеціалізованих систем для керування
документаційними процесами, імплементація міжнародних стандартів,
оптимізація програмного забезпечення тощо.
Джерела інформації:
блог Н. Храмцовськової:
http://rusrim.blogspot.com/2015/01/5-1.html
http://rusrim.blogspot.ru/2015/01/5-2.html
http://ermrc.org/
2–6 грудня 2014 у м. Форт-де-Франсі (Мартініка), відбулася Х
конференція Карибської регіональної секції Міжнародної ради архівів
(CARBICA), присвячена обговоренню проблем доступу до архівних
документів та державної інформації в країнах Карибського басейну.
Серед питань, що обговорювалися на конференції: питання захисту
персональних даних, «відкритого уряду», проблеми застосування на практиці
суперечливих або недосконалих законів, приклади з практичного досвіду
архівістів країн Карибського басейну та інших країн світу тощо.
Робота конференції завершилася прийняттям резолюцій, спрямованих
на сприяння, в умовах прозорості та правової захищеності, відкриттю
державних архівів для громадян регіону.
Джерела інформації:
Веб-сайт асоціації CARBICA: http://www.carbica.org/ .
Веб-сайт МРА: http://www.ica.org/?lid=17028
2 грудня 2014 р. у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в штаб-квартирі
Національних Архівів Бразилії відбувся семінар для учасників проекту
InterPARES Trust, в рамках якого досліджується надійність архівних
документів в середовищі «хмарних» обчислень.
Джерела інформації:
http://interparestrust.org
https://www.facebook.com/luciana.duranti.9
https://www.facebook.com/rosale.souza1.
19–20 березня 2015 р. у м. Москві (Російська Федерація) відбулася ІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Керування
документацією: минуле, сьогодення і майбутнє», присвячена пам’яті
видатного вченого і педагога Тетяни Кузнецової. Організаторами
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конференції виступили: Російський державний гуманітарний університет
спільно з університетом ім. Марії Склодовської-Кюрі (UMCS) в м. Любліні
(Польща) та Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства
та архівної справи.
Основними питаннями конференції були: роль документа у системі
управління: історія і сучасність; історія діловодства в Росії і за кордоном;
правові та теоретичні питання документаційного забезпечення управління;
електронний документ, електронний документообіг; перспективи розвитку
документаційного забезпечення управління; керування документаційними
процесами, як сфера професійної діяльності; актуальні питання викладання
документознавчих дисциплін для студентів бакалавріату та магістратури.
Джерело інформації:
Веб-сайт
РДГУ:
http://fd-iai.rggu.ru/nauka/nauchnye-konferentsiiseminary-kruglye-stoly/2-uncategorised/311-vtoraya-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-upravlenie-dokumentatsiej-proshloe-nastoyashcheebudushchee
27 березня 2015 р. у м. Парижі (Франція) відбувся семінар «Архіви
України в ХХ столітті – порівняльний підхід», організований Будинком
наук людини (Париж), Центром вивчення російського, кавказького та
центрально-європейського просторів (Вища школа соціальних наук / НЦНІ,
Париж), Центром французько-російських досліджень (МЗС / НЦНІ, Москва)
та Посольством Франції в Україні.
У роботі семінару брали участь керівники архівів України, українські
та французькі історики. Учасники семінару відзначили надзвичайну
важливість документів, що зберігаються в архівах України, для дослідження
історичних подій XX ст., у т.ч., подій Громадянської війни, колективізації та
голодомору, повстання під час та після Другої світової війни; нової
економічної політики та індустріалізації, тощо.
Джерело інформації:
Веб-сайт
Інституту
історії
України
НАН
України:
http://www.history.org.ua/?newid=5658
19–20 березня 2015 р. у Конгрес-центрі Управління Османського
архіву у м. Стамбулі (Туреччина) відбулася Міжнародна конференція
«Документи про Першу світову війну. До столітнього ювілею»,
організована Державним архівом Туреччини.
У роботі конференції взяли участь представники архівних служб з
45 зарубіжних країн, які обговорювали низку проблем, пов’язаних із
збереженням, використанням, інтерпретацією архівних документів, які
репрезентують широкий спектр питань, що висвітлюють події Першої
світової війни.
Джерело інформації:
Веб-сайт МРА:
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http://www.ica.org/17231/news-events/ica-president-david-fricker-attendedthe-centenary-of-world-war-one-documents-event-in-turkey-march-2015.html
27 березня 2015 р. у м. Парижі (Франція) відбулися щорічна
конференція та Генеральна асамблея членів Асоціації архівістів Франції
(ААФ), присвячені обговоренню питань діяльності архівів установ охорони
здоров’я.
Джерело інформації:
http://www.archivistes.org/IMG/pdf/statuts_v2015.pdf
7–9 квітня 2015 р. у м. Подєбради (Чехія) відбулася ХVІ конференція
архівістів Чехії «Архіви, людина та ландшафт. Зміни ландшафту та
навколишнього середовища в архівних документах» («Archivy, člověk a
krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech»).
Серед організаторів конференції: Чеське архівне товариство,
Відділення Чеського інформаційного товариства при Національному архіві,
Державний обласний архів в Празі, Державний обласний архів Німбурка з
осередком в Лисі над Лабою, Відділ архівної справи та діловодства
Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.
Конференція була присвячена обговоренню проблем архівістики в
галузі сільського господарства та лісоводства (zemědělsko-lesnickému
archivnictví). Також обговорювалися проблеми доступу до архівних
документів та захисту персональних даних.
Джерело інформації: http://cesarch.cz/blog/2015/01/09/16-konferencearchivaru-ceske-republiky-archivy-clovek-a-krajina-promeny-krajiny-a-zivotnihoprostredi-v-archivnich-dokumentech/
27–29 квітня 2015 р. у м. Прага (Чехія) Міжнародний центр архівних
досліджень ICARUS провів наукову конференцію «Співробітництво архівів
та розвиток громад в цифрову добу» (Archival cooperation and community
building in the Digital Age).
На
конференції
обговорювалися
проблеми
міжнародного
співробітництва архівів та пов’язаних з ними установ, зокрема досвід
реалізації проекту ЄС ENArC (Європейська мережа архівного
співробітництва), зв’язок архівів з дослідниками тощо.
Джерело інформації:
Веб-сайт МРА: http://www.ica.org/17044/other-institutions-conferencesand-congress/icarus-international-conference-archival-cooperation-andcommunity-building-in-the-digital-age-praha-czech-republic-2729-april-2015.html
21 -22 травня 2015 р. у м. Варшаві (Польща) відбулась XV
Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи
«Colloquia Jerzy Skowronek dedicata» на тему «Архіви у соціальному
середовищі в XXI ст.» у роботі якої взяло участь 115 осіб з 21 країни.
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Виступи на конференції були присвячені взаємодії архівів з
громадським оточенням та спрямовані на піднесення іміджу архівів,
підвищення інтересу до них з боку як традиційних користувачів, так і нових
дослідників. Серед питань, що обговорювалися – встановлення співпраці
архівів з недержавними організаціями та окремими особами, застосування
сучасних засобів комунікації і цифрових технологій в архівній роботі, а
також відображення в архівних документах всіх різноманітних аспектів
людської діяльності.
Джерело інформації:
Веб-сайт конференції «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata» http://colloquia.archiwa.gov.pl/pl/
1 червня 2015 р. у м. Женеві (Швейцарія) відбувся організований
Форумом женевських архівістів (Le Forum des archivistes genevois),
семінар, на якому виступила віце-президент компанії Fontis International
GmbH з правових послуг Елізабет Бульман-Герцог (Elisabeth Buhlmann
Herzog) з доповіддю під назвою «Один за всіх, всі за одного. Досвід
перегляду термінів зберігання для багатонаціонального банку» (Un pour tous,
tous pour un. Retour d’expérience sur la révision d’un calendrier de conservation
pour une banque multinationale).
Джерела інформації:
http://www.forumdesarchivistes.ch
http://www.fontisinternational.com
З 1-5 червня 2015 р. у м. Пекіні (КНР) відбулася щорічна 42-а зустріч
учасників технічного комітету ІSО/TC46 «Інформація та документація»
Міжнародної організації зі стандартизації (ІSО), а також його підкомітетів
і робочих груп. Захід було організовано в Інституті науково-технічної
інформації Китаю (Institute of Scientific and Technical Information of China,
ISTIC).
У зустрічі взяло участь 120 експертів з 20 країн світу. Пленарне
засідання відкрила голова технічного комітету ІSО/TC46 пані Гель Беке
(Gaëlle Béquet). Учасники зустрічі акцентували увагу на викликах
інформаційного суспільства, які обумовили перетворення інформації та
документації на стратегічні ресурси людства, використання яких впливає на
економічний, технологічний та інноваційний розвиток суспільства.
Джерела інформації:
Сайт
ISTIC
/
Міністерства
науки
і
технологій
КНР:
http://tc46.istic.ac.cn/,
http://www.most.gov.cn/kjbgz/201506/t20150604_119859.htm
Блог Н. Храмцовськової: http://rusrim.blogspot.com/2015/06/tc46.html
6-7 червня 2015 р. у м. Пекіні (КНР) відбулася Міжнародна
конференція з інтеграції електронних архівних ресурсів (International
Conference on the Integration of Digital Archival Resources – ICDAR)
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«Підвищення ефективності державних послуг через інтеграцію та
інновації» (Enhancing Public Services via Integration and Innovation).
Конференцію було організовано Національним фондом соціальних
наук в рамках національного проекту «Нові механізми інтеграції
національних електронних архівних ресурсів з метою їх оптимального
використання», факультетом управління інформаційними ресурсами
Народного університету Китаю в Пекіні і провідною лабораторією
Міністерства освіти Китаю з інженерії даних та знань.
На форумі обговорювалися наступні питання: базові поняття й
основні принципи (про докорінне переосмислення архівної теорії і практики
в нових умовах); механізми колективного впровадження інновацій (спільні
інноваційні механізми, які передбачають симбіоз соціальної інформатики,
управління документами та архівної справи); підходи до створення
інформаційної інфраструктури; вимірювання ефективності та її безперервне
поліпшення.
Джерела інформації: http://www.irm.cn/events/201412/08-2473.html
Блог Н. Храмцовськової:
http://rusrim.blogspot.com/search?q=Enhancing+Public+Services+via+Integration
+and+Innovation
24–26 червня 2015 р. у м. Ріо де Жанейро (Бразилія) відбулася VІІ
конференція наукових архівів «Керування документаційними процесами
та доступ до інформації: проблеми та керівні принципи для наукових та
дослідницьких установ» (Records Management and Access to Information:
challenges and guidelines for institutions of teaching and research).
На конференції обговорювалися наступні питання: керування
документаційними процесами та доступ до інформації: проблеми та керівні
принципи для наукових та дослідницьких установ; зв’язок керування
документаційними процесами з суспільством; науково-дослідна діяльність та
керування документаційними процесами.
Джерелоа інформації: Веб-сайт МРА: http://www.ica.org/17058/otherinstitutions-conferences-and-congress/7th-conference-on-scientific-archivesrecords-management-and-access-to-information-challenges-and-guidelines-forinstitutions-of-teaching-and-reseach-rio-de-janeiro-brazil-24-26-june-2015-callfor-papers.html
Конференції, семінари у наукових установах України:
21-22 травня 2015 р. у м. Києві в Українському науково-дослідному
інституті архівної справи та документознавству відбулася Всеукраїнська
(з міжнародною участю) науково-практична конференція «Архіви –
наука – суспільство: шляхи взаємодії», присвячена 20-річчю Інституту.
Участь у конференції взяли 85 представників архівних, наукових,
музейних, бібліотечних установ та вищих навчальних закладів з 11 міст
України, Республіки Казахстан та Республіки Білорусь.
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Учасники конференції обговорили широке коло питань щодо
теоретичного та методологічного забезпечення архівної галузі та проблем
архівної науки на сучасному етапі, проаналізували особливості формування
та збереження НАФ у галузевих архівах, обмінялись думками щодо
застосування сучасних діловодних термінів та специфіки підготовки
національних термінологічних словників.
Особливий інтерес учасників конференції викликали доповіді,
присвячені розвитку електронного
документознавства,
проблемам
формування НАФ цифровими аудіовізуальними документами та
використання інформаційно-комінікаційних технологій у роботі архівних
установ. Чільне місце в роботі конференції мало обговорення доповідей,
присвячених ролі архівних, музейних, бібліотечних установ як галузевих
наукових центрів та осередків національної пам’яті.
Джерело інформації:
Веб-сайтУНДІАСД: http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=46
22 травня 2015 р. у м. Харкові відбувся Міжнародний науковопрактичний семінар «Створення страхового фонду на культурні
цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних
колекціях», організований Науково-дослідним, проектно-конструкторським
та технологічним інститутом мікрографії, Українським центром розвитку
музейної справи та ТОВ Спеціалізований Центр «БАЛІ».
У роботі семінару взяли участь понад 30 представників архівів, музеїв
бібліотек, навчальних та наукових закладів України та Російської Федерації.
Учасники семінару обмінялись думками щодо проблем у діяльності
фахівців архівів, музеїв, бібліотек, пов’язаних із нормативами, технологіями і
практикою збереження документованої інформації щодо культурних
цінностей, а також цифрових копій об’єктів національного надбання,
веденням реєстрів, застосуванням оцифровки та сучасних технологій
мікрофільмування, а також гарантованого збереження інформаційних
ресурсів.
В рамках науково-практичного семінару відбувся Круглий стіл
«Обговорення питань організаційно-технологічної взаємодії суб’єктів
державної системи страхового фонду документації, фондотримачів і
аутсорсінгових підприємств у ході створення страхового фонду на культурні
цінності».
Джерело інформації:
Веб-сайт
Науково-дослідного,
проектно-конструкторського
та
технологічного
інституту
макрографії:
http://micrography.gov.ua/index.php/uk/seminars/61-catseminarsnews/193-stc8sem
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Наукові заходи у вищих навчальних закладах України:
21 жовтня 2014 р. у м. Києві в Національному авіаційному
університеті України відбулося засідання наукового семінару викладачів,
аспірантів і студентів у рамках міжнародного проекту InterPARES Trust, в
якому НАУ виконує науково-дослідний проект «Соціальні та етичні основи
збереження електронної культурно-історичної спадщини» (Social and Ethical
Foundations of Preservation of Digital Historical-Cultural Heritage).
Учасники семінару обмінялись думками щодо результатів проведеної
наукової роботи в частині експертної оцінки збереженості цифрової
культурно-історичної спадщини на сайтах обласних архівних установ
України, репрезентованої у проміжному звіті керівником проекту,
завідувачем кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту
НАУ професором І. Тюрменко.
Джерело інформації:
Веб-сайт
НАУ
України:
http://gmi2.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2006:interpares-trust&catid=5:news
16–17 грудня 2014 р. у м. Києві в Державному політехнічному музеї
НТУ «КПІ» відбувся Другий науково-практичний семінар «Оцифроване
надбання»,
присвячений
питанням
організаційно-технологічного
і
нормативного забезпечення процесів оцифровки й організації сервісів з
цифрового контенту.
У рамках семінару відбулися: Круглий стіл з обміну досвідом
оцифрування та обговорення проблемних питань; професійний діалог
«Цифрова євроінтеграція»; партнерська зустріч «Створюємо інтегрований
ресурс»; чергове засідання Школи-практикуму для фахівців відділів
рідкісних книг університетських бібліотек.
Джерело інформації:
Веб-сайт НТУ «КПІ»: http://museum.kpi.ua/conferences/digital-heriatge2014/
20–23 травня 2015 р. у м. Львові (Славському) відбулася ІV
Міжнародна
наукова
конференція
«Інформація,
комунікація,
суспільство 2015» (ICS-2015), організована Національним університетом
«Львівська Політехніка».
На форумі обговорювалися проблеми розвитку документознавства та
інформаційної діяльності у системі сучасних наукових досліджень,
психологічної та педагогічної компоненти документно-інформаційної
діяльності, електронної демократії та електронного урядування, а також
бібліотечної, архівної та музейноїа діяльності в умовах розвитку
інформаційного суспільства тощо.
Джерело інформації:
Веб-сайт
НУ
«Львівська
Політехніка»:
http://lp.edu.ua/sites/default/files/conf_ics-2015_prog.pdf
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Анонси конференцій
12 липня 2015 р. в Університеті штату Меріленд у м. Колледж-Парк
(США) відбудеться щорічна конференція «Соціальна справедливість /
несправедливість в архівній освіті, теорії і практиці» секції з архівної
освіти та підготовки (SAE) Міжнародної ради архівів (МРА).
Джерела інформації:
http://www.ica-sae.org/
http://www.ica.org/17095/news-and-events/sae-annual-conference-socialjusticeinjustice-in-archival-education-research-and-practice-12-july-2015-collegepark-united-states.html
3-4 вересня 2015 р. у м. Одесі (Україна) в Державному архіві Одеської
області відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архів.
Історія. Сучасність», присвячена 95-річному ювілею архіву: «Державний
архів Одеської області, 1920–2015: формування, збереження та
використання документів Національного архівного фонду».
Джерело інформації:
Веб-сайт
Державного
архіву
Одеської
області:
http://archive.odessa.gov.ua/novosti/150903_konferencia/
7–9 вересня 2015 р. у м. Будапешті (Угорщина) відбудеться
Міжнародна конференція з питань реалізації архівного порталу «Європа»
«Співпраця та мережі для цифрового архівного майбутнього –
перспективи сталого розвитку архівів Європи».
На конференції будуть обговорюватися питання міжнародного
співробітництва у сфері розвитку електронних архівів, доступу та
використання електронних архівних ресурсів, оцифровування архівних
документів тощо.
Джерело інформації:
Веб-сайт МРА:
http://www.ica.org/17046/other-institutions-conferences-and-congress/2ndinternational-apex-conference-collaboration-and-networking-for-a-digital-archivalfuture-budapest-hungary-79-september-2015-call-for-papers.html
27-29 вересня 2015 р. у м. Рейк’явіку (Ісландія) відбудеться ІІІ
щорічна конференція Міжнародної ради архівів «Архіви: свідоцтва,
безпека і громадянські права: забезпечення достовірної інформації».
Джерело інформації:
http://www.ica2015.is/en/welcome
6–8 жовтня 2015 р. у м. Києві (Україна) відбудеться Міжнародна
наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація».
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Серед інших тематичних напрямів, запропонованих організаторами,
учасники конференції зможуть взяти участь у секції № 5: «Наукова архівна
спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал».
Джерела інформації:
Веб-сайт НБУ ім. В Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/node/2080.
16–20 листопада 2015 р. у м. Парижі (Франція) та у м. Пьеррефіт-сюрСен (Франція) відбудеться Міжнародний семінар – Міжнародна вища
конференція з питань архівної науки (Conférence Internationale Supérieure
d’Archivistique, CISA) за темою «Архівні послуги та їх електронноцифровий екосистема». Організатор конференції: Міністерство культури і
комунікацій Франції.
На конференції, серед інших питань, передбачається обговорення
наступних проблем: внесок електронно-цифрових технологій у формування
колекцій культурно-історичної спадщини; розвиток національної та
загальноєвропейської законодавчо-нормативної бази у сфері захисту
персональних даних, поширення матеріалів через Інтернет та повторного
використання державної інформації; гармонізація і належна регламентація
порядку інформаційної взаємодії та процесів в архівних інформаційних
системах; стратегії оцифрування і просування колекцій електронних архівів
на основі інноваційних послуг у сфері культури.
Джерело інформації:
блог Н. Храмцовськової
18-19 листопада 2015 р. у м. Москві (Російська Федерація)
відбудеться
XXII Міжнародна
науково-практична
конференція
«Документація в інформаційному суспільстві: проблеми стандартизації».
Організатори заходу: Євро-Азіатське регіональне відділення Міжнародної
ради архівів, Федеральне архівне агентство, Всеросійський науководослідний інститут документознавства та архівної справи, Російський
державний гуманітарний університет, Російське товариство істориківархівістів.
Тематичні напрями роботи конференції: міжнародні стандарти з
керування документаційними процесами та гармонізація міжнародних
стандартів з національними стандартами; термінологічні питання
взаємозв’язку стандартів різних серій в суміжних галузях; стандартизація
керування
документами
в
умовах
впровадження
електронного
документообігу; роль стандартизації в регламентації керування документами;
методологічні основи стандартизації у сфері управління документами;
історичний досвід створення, впровадження та використання стандартів у
сфері керування документами; особливості стандартизації на національному,
регіональному та галузевому рівнях; стандарти організацій: перспективи
розвитку.
Джерело інформації:
Веб-сайт ВНДІДАС: http://www.vniidad.ru
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