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Випуск Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з
архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД) містить інформаційноаналітичний огляд сучасного стану нормативно-правового забезпечення
електронного документообігу та матеріали до бібліографії з проблем
архівознавства та архівної справи в Україні за 2014 рік. Матеріали Бюлетеня
можуть бути використані в роботі керівництва Державної архівної служби
України, працівників архівних установ, науковців УНДІАСД та інших
галузевих та академічних НДІ, викладачів вищих навчальних закладів,
дослідників, аспірантів.
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ПЕРЕДМОВА
Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної
справи та документознавства призначений для інформаційного забезпечення
основних напрямів діяльності архівних установ актуальною аналітичною,
реферативною, оглядовою, бібліографічною інформацією з питань архівної
справи та документознавства.
Перша частина пропонованого увазі Бюлетеня ГЦНТІ присвячена
актуальним проблемам нормативно-правового забезпечення електронного
документообігу

та

складається

з

інформаційно-аналітичного

огляду

«Нормативно-правове забезпечення електронного документообігу в Україні»,
переліку нормативно-правових актів України, що стосуються електронного
документообігу.
У другій частині представлено матеріали до бібліографії з проблем
архівознавства та архівної справи в Україні за 2014 рік. До бібліографії
включено документальний масив публікацій що вийшли в Україні та за її
межами, систематизовані за тематичними розділами.
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І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ:
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
Актуальність. Впродовж останніх десятиріч в Україні спостерігається
поступальний розвиток інформаційної сфери як особливої системи
суспільних відносин, що виникають в усіх сферах життя та діяльності
людини, суспільства і держави в результаті одержання, використання,
поширення та зберігання інформації.
В Україні все активніше використовуються електронні документи. З
розвитком комп’ютерної техніки та комунікаційних інформаційних мереж
виникла можливість обміну документованою інформацією без використання
паперу, тобто в електронно-цифровій формі. З’явився новий тип
документації, який необхідно зберігати як у процесі діловодства, так і в
архівах.
Практична робота з розвитку та впровадження інформаційних
технологій у різні сфери життя і діяльності сучасного суспільства повинна
спиратися на певну державну політику, яка полягає у формуванні
нормативно-правових засад керування електронними документами. Ця
робота проводиться в багатьох країнах світу та особливо активізувалася в
останні десятиліття у зв’язку з тим, що у більшості країн були прийняті
законодавчі акти про електронні документи, електронні підписи та
електронне урядування.
Зазначене актуалізує необхідність дослідження особливостей
нормативно-правового регулювання електронного документообігу в Україні.
Різним аспектам нормативно-правового забезпечення електронного
документообігу присвячено роботи вчених І. В. Арістової1, К. І. Бєлякова2,
В. М. Брижка3,
М. Б. Вітера4,
В. Д. Гавловського5,
К. Т. Лютенко6,
1

Аристова И. В. Информационное общество и государственная информационная
политика // Вестник Запорожского юридического института. - 2000. - № 2 (32). - С. 13-20;
Аристова И. В. Государственная информационная политика : организационно-правовые
аспекты : монография / за общей ред. О. М. Бандурки. – Харьков : Ун-т внутренних дел,
2000. - 368 с.; Аристова И. В. Становление и развитие информационного государства:
методологические принципы // Власть и общество: проблемы взаимодействия : материалы
Всеукр. науч.-практ. конф. – Запорожье : Изд-во юрид. ин-та МВД Украины, 2005. С. 137-139.
2
Бєляков К. І. Інформаційно-правові дослідження: походження, становлення, стан та
перспективи розвитку // Інформація і право. – 2011. – № 2. - С. 4-12.
3
Брижко В. М. Інформаційне суспільство : Дефініції: людина, її права, інформація,
інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування,
сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / В. М. Брижко, О. М. Гальченко,
В. С. Цимбалюк, О. А. Орєхов, А. М. Чорнобров. – Київ : Інтеграл, 2002. - 219 c.
4
Вітер М. Б. Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних
органів // Правова інформатика. - 2013. - № 3. - С. 26-34.
5
Гавловський В. Д. Інформатизація управління соціальними системами: організаційноправові питання теорії і практики : навч. посіб. / В. Д. Гавловський, Р. А. Калюжний,
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Р. А. Калюжного7, П. С. Клімушина8, Ю. С. Ковтанюка9, Б. А. Кормича10,
М. В. Ларіна11, М. В. Мордвинцева12, О. В. Музичук13, А. М. Новицького14,
М. Швець15 та інших.
Метою інформаційно-аналітичного огляду є визначення основних
напрямів нормативно-правового забезпечення електронного документообігу
в Україні.
Мета обумовлює такі завдання:
1) визначити нормативно-правові акти України щодо проблем
електронного документообігу (Закони України, постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України, Національні програми, концепції, стратегії;
укази Президента України тощо); 2) проаналізувати зміст основних
нормативно-правових актів України; 3) визначити основні проблеми стану
електронного документообігу в Україні.
В. С. Цимбалюк, Ю. В. Ящуринський, М. В. Гуцалюк ; Міжрегіон. акад. упр.
персоналом. - Київ, 2003. - 332 c.
6
Лютенко К. Т., Яковлєв С. В. Електронний документообіг в Україні: проблемні аспекти //
Наукові записки НаУКМА. - Київ, 2012. – Т. 129 : Юрид. науки. – С. 100–103.
7
Калюжний Р. А. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах
інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : монографія /
Р. А. Калюжний, В. О. Шамрай, М. Я. Швець [та ін.] ; Акад. держ. податк. служби
України. – Київ, 2002. - 295 c.
8
Клімушин П. С., Мордвинцев М. В. Нормативно-методичні основи забезпечення
електронного документообігу в державному управлінні [Електронний ресурс] // Теорія та
практика державного управління. - 2011. - Вип. 1. - С. 49-54. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2011_1_9.pdf. – Назва з екрана.
9
Ковтанюк Ю. До питання про зберігання електронних документів у державних архівах //
Студії з арх. справи та документознавства. – 2010. – Т. 18. – С. 86–90; Ковтанюк Ю. Чи
потрібні такі зміни до Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг»: питання до обговорення // Студії з арх. справи та документознавства. –
2015. – Т. 22/23. – С. 81-87.
10
Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України :
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Одес. нац. юрид. академія. - Харків, 2004. –
41 с.
11
Ларин М. В., Рысков О. И. Электронные документы в управлении : науч.-метод. пособие
/ Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела. - 2-е изд., доп. – М., 2008. 207 с.;
Ларин М. В.
О
нормативно-методическом
обеспечении
электронного
документооборота // Электронный документооборот и электронные архивы : материалы
Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 21–22 мая 2010 г. – Киев, 2011. – С. 75–77.
12
Клімушин П. С., Мордвинцев М. В. Нормативно-методичні основи забезпечення
електронного документообігу в державному управлінні [Електронний ресурс] // Теорія та
практика державного управління. - 2011. - Вип. 1. - С. 49-54. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2011_1_9.pdf. – Назва з екрана.
13
Музычук О. В. Электронный документооборот и электронные архивы // Материалы
международной научно-практической конференций «Электронный документооборот и
электронные архивы» (Одесса, 21–22 мая 2010 г.). – Киев, 2011. – С. 128-129.
14
Новицький А. М., Касянюк Т. С. Інформаційне законодавство України: окремі питання
систематизації // Правова інформатика. - 2009. - № 2. - С. 17-23.
15
Швець М., Калюжний Р, Гавловський В., Цимбалюк В. Інформаційне законодавство
України : концептуальні основи формування // Право України. - 2001. - № 7. - С. 88–91.
7

В інформаційно-аналітичному огляді терміни вживаються у таких
значеннях:
архівний документ - документ незалежно від його виду, виду
матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та
форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був
створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість
для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт
рухомого майна16;
документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними
функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі17;
електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа18;
електронний документообіг (обіг електронних документів) сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів,
які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності
з підтвердженням факту одержання таких документів19;
електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до
інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для
ідентифікації підписувача цих даних20;
електронний цифровий підпис - вид електронного підпису,
отриманого за результатом криптографічного перетворення набору
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним
поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати
підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа21;
інформатизація - сукупність взаємопов’язаних організаційних,
правових,
політичних,
соціально-економічних,
науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення
інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку
і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних

16

Про Національний архівний фонд і архівні установи : Закон України від 24.12.1993
№ 3814-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86. – Зміни внесено
згідно із Законами України № 498/95-ВР від 22.12.95; № 608/96 від 17.12.96; в редакції
Закону № 2888-ІІІ від 13.12.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом України № 534V від 22.12.2006; № 5068-VI від 05.07.2012.
17
Про інформацію : Закон України від 2.10.1992 № 2657-ХІІ // Відом. Верховної Ради
України. – 1992. – № 48. – Ст. 651. – В редакції Закону № 2938-VI від 13.01.2011; зміни
внесено згідно із Законом України № 317-VIII від 09.04.2015.
18
Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003
№ 851–IV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 25. – Ст. 1174.
19
Там само.
20
Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852–IV // Офіц.
вісн. України. – 2003. – № 25. – Ст. 1175.
21
Там само.
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технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної
та комунікаційної техніки22;
інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені
на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді23.
Нормативно-правові акти, які регулюють електронний документообіг
доцільно розділити на наступні групи: 1) загальні; які регулюють розвиток
інформаційного суспільства 2) документи, пов’язані з електронним
документообігом та архівним зберіганням електронних документів
3) документи, присвячені електронному урядуванню.
Отже, розглянемо першу загальну групу нормативно-правових актів,
які регулюють розвиток інформаційного суспільства за їх видами, а саме:
Закони України, Цивільний кодекс; державні програми, стратегії, концепції
розвитку державної інформаційної політики, а також укази Президента
України.
Відносини, пов’язані з державною політикою у сфері інформатизації,
розвитком інформаційного суспільства, електронним документообігом та
використанням електронних документів, регулюються Конституцією
України24(1996), Цивільним кодексом України25 (2003, ост редакція
2015), законами України «Про інформацію»26 (1992), «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»27 (1994), «Про
державну
таємницю»28
(1994),
«Про
Національну
програму
29
30
інформатизації»
(1998), «Про телекомунікації»
(2003), «Про

22

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР //
Відом. Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181. - Зміни внесено згідно із
Законами України № 2684-III від 13.09.2001; № 2289-VI від 01.06.2010; № 5463-VI від
16.10.2012.
23
Про інформацію : Закон України від 2.10.1992 № 2657-ХІІ // Відом. Верховної Ради
України. – 1992. – № 48. – Ст. 651. – В редакції Закону № 2938-VI від 13.01.2011; зміни
внесено згідно із Законом України № 317-VIII від 09.04.2015.
24
Конституція України : Основний Закон України від 28.06.1996 № 254 к // Відом.
Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
25
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відом. Верховної Ради України. –
2003. – № 40–44. - Ст. 356. – Остання редакція від 03.09.2015 № 675-VIII.
26
Про інформацію : Закон України від 2.10.1992 № 2657-ХІІ // Відом. Верховної Ради
України. – 1992. – № 48. – Ст. 651. – В редакції Закону № 2938-VI від 13.01.2011; зміни
внесено згідно із Законом України № 317-VIII від 09.04.2015.
27
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від
05.07.1994 № 80/94-ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286. – В
редакції Закону № 2594-IV від 31.05.2005; зміни внесено згідно із Законами України
№ 879-VI від 15.01.2009; № 1180-VI від 19.03.2009; № 721-VII від 16.01.2014; № 767-VII
від 23.02.2014; № 1170-VII від 27.03.2014.
28
Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Голос України. –
1994. – 10 берез.
29
Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР //
Відом. Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181. - Зміни внесено згідно із
9

обов’язковий примірник документів»31 (1999), «Про адміністративні
послуги»32 (2012), «Про основні засади розбудови інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки»33 (2007), «Про Національний
архівний фонд та архівні установи»34 (1993), «Про електронний документ
та електронний документообіг»35 (2003), «Про електронний цифровий
підпис»36 (2003), а також іншими нормативно-правовими актами. Цими та
іншими законодавчими актами визначено основні принципи розвитку
інформаційного суспільства, завдання та функції органів влади, механізми
взаємодії їх між собою та суспільством, громадянами та бізнесом тощо. Дані
документи створюють правові передумови для розвитку функціональних
напрямів інформаційної діяльності.
Так, Законом України «Про інформацію»37 (1992) визначено основні
принципи та завдання державної інформаційної політики, а також закріплено
права громадян України на інформацію, закладено правові основи
інформаційної діяльності і визначено правові форми міжнародного
співробітництва в галузі інформації. Головними напрямами і способами
державної інформаційної політики відповідно до Закону є: забезпечення
доступу громадян до інформації; створення національних систем і мереж
інформації; сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню
національних інформаційних ресурсів; створення загальної системи охорони
інформації; сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і
гарантування інформаційного суверенітету України.
Законами України № 2684-III від 13.09.2001; № 2289-VI від 01.06.2010; № 5463-VI від
16.10.2012.
30
Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV // Голос України. –
2003. – 24 груд.
31
Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 09.04.1999 № 595-XIV //
Голос України. – 1999. – 13 трав. - Зміни внесено згідно із Законами України № 2953-III
від 17.01.2002; № 867-V від 04.04.2007; № 4319-VІ від 12.01.2012; № 5461-VI від
16.10.2012; № 222-VIII від 02.03.2015.
32
Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI // Уряд. кур’єр. 2012. - 10 жовт. (№ 184). - Зміни внесено згідно із Законами України № 399-VII від
04.07.2013; № 1197-VII від 10.04.2014; № 191-VIII від 12.02.2015; № 222-VIII від
02.03.2015.
33
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки :
Закон України від 09.01.2007 № 537-V // Голос України. – 2007. – 6 лют.
34
Про Національний архівний фонд і архівні установи : Закон України від 24.12.1993
№ 3814-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86. – Зміни внесено
згідно із Законами України № 498/95-ВР від 22.12.1995; № 608/96 від 17.12.1996; в
редакції Закону № 2888-ІІІ від 13.12.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом
України № 534-V від 22.12.2006; № 5068-VI від 05.07.2012.
35
Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003
№ 851–IV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 25. – Ст. 1174.
36
Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852–IV // Офіц.
вісн. України. – 2003. – № 25. – Ст. 1175.
37
Про інформацію : Закон України від 2.10.1992 № 2657-ХІІ // Відом. Верховної Ради
України. – 1992. – № 48. – Ст. 651. – В редакції Закону № 2938-VI від 13.01.2011; зміни
внесено згідно із Законом України № 317-VIII від 09.04.2015.
10

В Законі визначено терміни «документ», «інформація». Згідно Закону,
«інформація» це: «будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені
на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді». Але, на
думку науковців38, не зовсім зрозуміло, чому при класифікації інформації за
змістом виділено саме податкову інформацію, а не економічну чи фінансову.
Або чому вилучено з попереднього варіанту закону визначення інформації,
що належить державі.
Стаття 207 Цивільного Кодексу України39 (2003, ост. редакція 2015),
по суті, зрівнює документи з паперовими носіями та електронні документи,
застерігаючи, що використання електронно-числового підпису допускається
у випадках, встановлених законом, іншими актами законодавства, за
домовленістю сторін. У Кодексі зазначено, що «використання при вчиненні
правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів
механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або
іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках,
встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за
письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного
аналога їхніх власноручних підписів».
Задачі захисту інформаційних ресурсів відіграють важливу роль у
системі електронної інформаційної взаємодії державних органів. Тому одним
з перших нормативних актів у сфері ІТ-технологій був Закон України «Про
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»40(1994),
який регулює відносини у сфері захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. У
даному Законі було визначено основні терміни: «володілець інформації»,
«доступ до інформації в системі», «захист інформації в системі», «користувач
інформації в системі», «криптографічний захист інформації», «обробка
інформації в системі» тощо.
Також, у Законі окреслено об’єкти захисту в ІТ-системі (далі - системі),
а також суб’єкти відносин; визначено порядок доступу до інформації в
системі, а також відносини між володільцем інформації та власником
системи, відносини між власником системи та користувачем, відносини між
власниками систем. Документом означено умови обробки інформації в
системі та забезпечення захисту інформації в системі.
Крім того, законодавство про документовану інформацію з обмеженим
доступом регулює відносини, що виникають у зв’язку з віднесенням
38

Вітер М. Б. Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних
органів // Правова інформатика. - 2013. - № 3. - С. 26–34.
39
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відом. Верховної Ради України. –
2003. – № 40–44. - Ст. 356. – Остання редакція від 03.09.2015 № 675-VIII.
40
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від
05.07.1994 № 80/94-ВР // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286. – В
редакції Закону № 2594-IV від 31.05.2005; зміни внесено згідно із Законами України
№ 879-VI від 15.01.2009; № 1180-VI від 19.03.2009; № 721-VII від 16.01.2014; № 767-VII
від 23.02.2014; № 1170-VII від 27.03.2014.
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інформації до державної таємниці та конфіденційність інформації, незалежно
від виду носія такої інформації. Зокрема, Закон України «Про державну
таємницю»41 (1994) визначає, що засекречування матеріальних носіїв
інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю (розгорнутих переліків відомостей, що
становлять державну таємницю), відповідному документу, виробу або
іншому матеріальному носію інформації грифа секретності посадовою
особою, яка готує або створює документ, виріб або інший матеріальний носій
інформації. Цей Закон визначає, що гриф секретності проставляється на
самому документі, якщо реквізити неможливо нанести безпосередньо на
матеріальний носій секретної інформації, вони мають бути зазначені у
супровідних документах.
Наступний нормативний документ із даної групи - Закон України «Про
обов’язковий примірник документів»42 (1999) визначає правові засади
функціонування системи обов’язкового примірника документів та регулює
інформаційні відносини, пов’язані з поповненням Національного
інформаційного фонду України.
Закон встановлює принципи державної політики щодо поповнення
Національного інформаційного фонду України обов’язковим примірником
документів, регулює інформаційні відносини, пов’язані з функціонуванням
системи обов’язкового примірника документів; встановлює обов’язки і права
виробників та одержувачів документів.
Основним нормативним актом в галузі телекомунікацій є закон
України «Про телекомунікації»43 від 18 листопада 2003 року, який
встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, визначає
повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної
діяльності, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються
телекомунікаційними послугами.
На даний час потребують нормативно-правового регулювання питання
захисту інформації при інформаційній взаємодії державних органів через
глобальну мережу Інтернет.
41

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Голос України. –
1994. – 10 берез. - В редакції Закону № 1079-XIV від 21.09.99; зміни внесено згідно із
Законами України № 971-IV від 19.06.2003; № 1519-IV від 19.02.2004; № 293-VI від
21.05.2008; № 2432-VI від 06.07.2010; № 2592-VI від 07.10.2010; № 2978-VI від 03.02.2011;
№ 4212-VI від 22.12.2011; № 4652-VI від 13.04.2012; № 5463-VI від 16.10.2012 № 1169-VII
від 27.03.2014; № 1170-VII від 27.03.2014; № 374-VIII від 12.05.2015; № 576-VIII від
02.07.2015.
42
Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 09.04.1999 № 595-XIV //
Голос України. – 1999. – 13 трав. - Зміни внесено згідно із Законами України № 2953-III
від 17.01.2002; № 867-V від 04.04.2007; № 4319-VІ від 12.01.2012; № 5461-VI від
16.10.2012; № 222-VIII від 02.03.2015.
43
Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV // Голос України. –
2003. – 24 груд.
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Варто зазначити, що спрощення пошуку, звернення до електронних
документів, потребує захисту персональних даних, які містяться в
авторизованих інформаційних системах у відповідності до норм Закону
України «Про захист персональних даних»44 (2010). Даний Закон
встановлює порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до
інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та
інформації, що становить суспільний інтерес, а також регулює правові
відносини, пов’язані із захистом і обробленням персональних даних, і
спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина,
зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробленням
персональних даних.
Серед інших важливих нормативно-правових документів у сфері
захисту інформації є Закон України «Про доступ до публічної інформації»45
(2011), який регулює порядок здійснення та забезпечення права кожного на
доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Метою цього
Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних
повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до
публічної інформації. Даний Закон не поширюється на відносини щодо
отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними
своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які
регулюються спеціальним законом.
Основи та правила функціонування сфери адміністративних послуг,
розбудови центрів адміністративних послуг та Єдиного порталу
адміністративних послуг визначено Закон України «Про адміністративні
послуги»46, ухвалений 6 вересня 2012 р. Верховною Радою України.
Даний нормативно-правовий акт розроблено з метою створення
доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних
інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних
послуг, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних
послуг.
44

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // Голос
України. - 2010. - 16 верес. – Зміни внесено згідно із Законами України № 4452-VI від
23.02.2012; № 5491-VI від 20.11.2012; № 245-VII від 16.05.2013; № 383-VII від 03.07.2013;
№ 1170-VII від 27.03.2014; № 1262-VII від 13.05.2014; № 316-VIII від 09.04.2015; № 675VIII від 03.09.2015.
45
Про доступ до публічної інформації : Закон України 13.01.2011 № 2939-VI // Уряд.
кур’єр. - 2011. – 15 лют. (№ 28). - Зміни внесено згідно із Законами України № 4652-VI від
13.04.2012; № 4711-VI від 17.05.2012; № 224-VII від 14.05.2013; № 1700-VII від
14.10.2014; № 319-VIII від 09.04.2015.
46
Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI // Уряд. кур’єр. 2012. - 10 жовт. (№ 184). - Зміни внесено згідно із Законами України № 399-VII від
04.07.2013; № 1197-VII від 10.04.2014; № 191-VIII від 12.02.2015; № 222-VIII від
02.03.2015.
13

Наступною групою нормативно-правових актів є Закони України, що
затверджують програми, концепції, стратегії державної інформаційної
політики України, а також регулюють основні напрями її впровадження та
шляхи подальшого розвитку. Це, перш за все, Закон України «Про
Національну програму інформатизації»47 (1998), який визначає стратегію
розв’язання проблем забезпечення інформаційних потреб та інформаційної
підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної,
національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного
значення. Даний закон розкриває загальні засади формування, виконання та
коригування Національної програми інформатизації, де головною метою
Національної програми інформатизації є створення необхідних умов для
забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною
інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій,
забезпечення інформаційної безпеки держави. В Законі дано визначення
таким поняттям, як «інформаційний продукт», «інформаційний ресурс» та ін.
Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:
• формування правових, організаційних, науково-технічних,
економічних, фінансових, методичних та гуманітарних
передумов розвитку інформатизації;
• застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у
відповідних сферах суспільного життя України;
• формування системи національних інформаційних ресурсів;
• створення
загальнодержавної
мережі
інформаційного
забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров’я тощо;
• створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної
підтримки діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування;
• підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі
широкого використання інформаційних технологій;
• формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і
послуг;
• інтеграція України у світовий інформаційний простір.
Закон України «Про Концепцію Національної програми
інформатизації”48 (1998) закріплює принципи державної політики у сфері
інформатизації, визначає основні завдання, напрями, порядок формування та
виконання основних етапів програми, очікуванні результати.
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Центральним нормативно-правовим актом, який можна назвати
тимчасовою національною стратегією побудови інформаційного суспільства,
є Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки»49 (від 09.01.2007 № 537-V).
Закон прийнято з метою вдосконалення державного управління, відносин
між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між
органами державної влади та органами місцевого самоврядування і
фізичними та юридичними особами.
Зазначеним законом встановлено основні стратегічні цілі розвитку
інформаційного суспільства в Україні:
• прискорення
розроблення
та
впровадження
новітніх
конкурентоспроможних
інформаційно-комунікаційних
технологій (далі - ІКТ) в усі сфери суспільного життя, зокрема в
економіку України і в діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
• забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності
населення, насамперед шляхом створення системи освіти,
орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні
всебічно розвиненої особистості;
• розвиток національної інформаційної інфраструктури та її
інтеграція зі світовою інфраструктурою;
• державна підтримка нових «електронних» секторів економіки
(торгівлі, фінансових і банківських послуг тощо);
• створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед
у сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури, охорони
довкілля;
• збереження культурної спадщини України шляхом її
електронного
документування;
державна
підтримка
використання новітніх ІКТ засобами масової інформації;
• використання ІКТ для вдосконалення державного управління,
відносин між державою і громадянами, становлення електронних
форм взаємодії між органами державної влади та органами
місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами;
• досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах
становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації
та підтримки регіональних і місцевих ініціатив;
• захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо
доступності інформації, захисту інформації про особу, підтримки
демократичних інститутів та мінімізації ризику «інформаційної
нерівності»;
• удосконалення законодавства з регулювання інформаційних
відносин;
49
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• покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання
новітніх ІКТ.
Продовженням
Закону
«Про
Основні
засади
розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» є
розпорядження Кабінету Міністрів України № 386-р від 15.05.2013 р. «Про
схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»50.
Реалізація Стратегії сприятиме впровадженню інформаційно-комунікаційних
технологій в усі сфери суспільного життя та має на меті розширення
можливостей громадян брати участь у підготовці та експертизі політикоадміністративних рішень й контролювати ефективність діяльності влади.
Стратегія визначає мету, базові принципи, стратегічні цілі розвитку
інформаційного суспільства в Україні, завдання, спрямовані на їх
досягнення, а також основні напрями, етапи і механізм реалізації цієї
Стратегії з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку
України в перспективі до 2020 року.
Наступним видом нормативно-правових актів є укази Президента
України. Так, в указі Президента України «Про заходи щодо розвитку
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»51 (2000)
визначено, що розвиток національної складової мережі Інтернет,
забезпечення широкого доступу до цієї мережі громадян та юридичних осіб
усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній національних
інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних напрямів державної політики
у сфері інформатизації, задоволення конституційних прав громадян на
інформацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку
підприємництва. Відповідно до даного указу, основними завданнями є:
забезпечення підтримки розвитку інфраструктури, надання інформаційних
послуг через мережу Інтернет та розвиток і впровадження сучасних
комп’ютерних інформаційних технологій у системі державного управління.
Серед інших важливих нормативно-правових документів у сфері
захисту інформації є указ Президента України «Про першочергові завдання
щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»52 (2005), в якому
окреслено завдання Кабінету Міністрів України, а саме: підготовку проектів
нормативно-правових актів з питань впровадження електронного
документообігу, здійснення експортно-імпортних операцій, сертифікаційних
процедур з використанням електронного цифрового підпису, захисту
50
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авторських прав у сфері інформаційних технологій; організацію роботи з
надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі
використання електронної інформаційної системи «Електронний уряд».
Також в документі зазначено про спрощення порядку державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності, які діють у інформаційній сфері,
подання ними звітності про свою діяльність, створення умов для митного
оформлення товарів, впровадження системи приймання та видачі відповідних
документів із використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет та
електронного цифрового підпису та ін.
Окремою групою виступають нормативно-правові документи з
проблем електронного документообігу та архівного зберігання електронних
документів. В даній групі проаналізуємо такі види документів, як: Закони
України, постанови Кабінету Міністрів України, накази.
Розглянемо Закони України, які регулюють відносини в архівній галузі.
Так, Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи»53 (1993) регулює відносини, пов’язані із формуванням, обліком,
зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші основні
питання архівної справи, стосовно документів з паперовими носіями. Даний
закон декларує, що до складу Національного архівного фонду включаються
архівні документи, незалежно від способу їх створення, виду носія, у т.ч.
електронні документи. Тому експертизі цінності підлягають всі документи на
носіях будь-якого виду, які належать до різних форм власності. Але в законі
відсутнє визначення електронного документу, та не розкрито правові основи
роботи з електронними документами.
Уперше визначення електронного документа та електронного
цифрового підпису на законодавчому рівні запроваджено 2001 р. Законом
України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»54. Ці
визначення майже співпадали з визначеннями, закріпленим у законах
України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про
електронний цифровий підпис», прийнятих у 2003 р.
Закон України «Про електронні документи та електронний
документообіг»55 (2003) регулює відносини, що виникають у процесі
створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення,
використання та знищення електронних документів. Встановлюються
основні організаційно-правові засади електронного документообігу та
використання електронних документів. Закон декларує, що Кабінет Міністрів
53
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України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених
законом, реалізують державну політику електронного документообігу.
Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на:
реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу;
забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів електронного
документообігу; нормативно-правове забезпечення технології оброблення,
створення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення
електронних документів. Цей закон враховує ті обставини, що майже всі
органи влади мають автоматизовані системи управління документів і,
відповідно, бурхливо зростає обсяг електронних документів.
Крім того, Законом України «Про електронний цифровий підпис»56
(2003) встановлено правовий статус електронного цифрового підпису та
відносини, що виникають при використанні ЕЦП. Дія цього закону не
поширюється на відносини, що виникають під час використання інших видів
електронного підпису, в тому числі переведеного у цифрову форму
зображення власноручного підпису.
Закон визначає електронний документ із застосуванням електронного
цифрового підпису в органах державної влади як рівнозначний документ на
паперовому носії, якщо при документуванні дотримується встановлений
порядок його оформлення. Таким чином, вперше в українському
законодавстві електронному документу надано офіційний правовий статус.
На думку науковців57, існують такі основні проблеми у сфері
нормативно-правового забезпечення електронної інформаційної взаємодії
державних органів, а саме: відсутність системного і комплексного підходу
при формування відповідної правової бази. Так, наприклад, закони України
«Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та
електронний документообіг» були прийняті в 2003-му році, а формати
електронних документів – аж у 2010-му. При цьому, у більшості центральних
органів державної влади до сьогодні ще не запроваджено повноцінних
систем електронного документообігу, не кажучи вже про міжвідомчий
електронний документообіг.
Проаналізуємо такий вид документів, як постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України.
Вперше загальні правила документування в державних органах
управлінської діяльності в електронній формі і виконання дій з електронними
документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи
передавання до архіву було встановлено постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного
56

Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852–IV // Офіц.
вісн. України. – 2003. – № 25. – Ст. 1175.
57
Вітер М. Б. Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних
органів // Правова інформатика. - 2013. - № 3. - С. 26-34; Бєляков К. І. Інформаційноправові дослідження: походження, становлення, стан та перспективи розвитку //
Інформація і право. – 2011. – № 2. – С. 4–12.
18

документообігу в органах виконавчої влади»58 від 28 жовтня 2004 року
№ 1453. Згідно Типового порядку установлено загальні правила
документування в органах виконавчої влади управлінської діяльності в
електронній формі і регламентовано виконання дій з електронними
документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи
передавання до архіву органу виконавчої влади. Усі інші дії з електронними
документами виконуються в органі виконавчої влади згідно вимог до дій з
документами з паперовими носіями, передбаченими інструкцією з
діловодства цього органу. Дія Типового порядку поширюється на всі
електронні документи, що створюються або одержуються органом
виконавчої влади.
Усі інші дії з електронними документами виконуються в органі
виконавчої влади згідно з вимогами до дій з документами з паперовими
носіями, передбаченими інструкцією з діловодства цього органу.
У Типовому порядку передбачено, що електронний документ, який
надійшов на адресу органу виконавчої влади, підлягає відхиленню у разі:
відсутності у адресата надійних засобів електронного цифрового підпису;
надходження не за адресою; зараження вірусом; негативного результату
перевірки на цілісність і справжність усіх накладених на нього електронних
цифрових підписів.
Проте даний нормативно-правовий документ не забезпечує повного і
всебічного регулювання внутрішнього електронного документообігу. Як
правило, кожен державний орган формує свій пакет документів у цій сфері:
план переведення документообігу з паперової форми в електронну; порядок
організації електронного документообігу в установі; посадові інструкції для
різних учасників електронного документообігу: керівництва, рядових
виконавців, контролерів, адміністраторів; положення про захист інформації в
системі внутрішнього електронного документообігу тощо.
Однак, Типовий порядок не спричинив масового впровадження
електронного документообігу в державних органах. Як свідчить статистика59,
на даний час повноцінний електронний документообіг з використанням ЕЦП
запроваджено лише в Національному агентстві України з питань державної
служби60.
До нормативно-правових документів, які регламентують діяльність в
цій сфері, відносяться також постанови Кабінету Міністрів України
«Порядок засвідчення наявності електронного документу (електронних
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даних) на певний момент часу»61 (2004), «Порядок застосування
електронного цифрового підпису органами державної влади, органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами
та
62
організаціями державної форми власності» (2004).
Так, в постанові Кабінету Міністрів України «Порядок засвідчення
наявності електронного документу (електронних даних) на певний
момент часу» (2004) окреслюються умови та вимоги до процедури
засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на
певний момент часу.
Загальні вимоги застосування електронного цифрового підпису
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми власності
прописано у «Порядку застосування електронного цифрового підпису
органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми
власності» (2004).
У 2009 році постановою Кабінету Міністрів України «Про
електронний обмін службовими документами в органах виконавчої
влади»63 було встановлено механізм надсилання та одержання електронною
поштою електронних копій службових документів, підготовлених у
паперовому вигляді, для їх використання у роботі міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій та Секретаріату Кабінету Міністрів України було
визначено постановою Кабінету Міністрів України.
«Типова інструкція з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади»64 (2011) регулює загальні вимоги до
документування управлінської інформації та організації роботи з
документами в установах незалежно від способу фіксації та відтворення
інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку,
61
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реєстрацію, облік і контроль за виконанням. Проте питання регулювання
електронного документообігу в ній не розглядаються.
У подальшому питанням електронного документообігу в органах
виконавчої влади були присвячені низка нормативно-правових актів, серед
яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України «Порядок
надсилання електронною поштою службових документів»65, «Положення
про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади»66, що
орієнтуються на прискорення: 1) попереднього погодження проектів
нормативно-правових актів; 2) доведення інформації про порядок денний
засідань Кабінету Міністрів України, нарад та відповідних матеріалів; 3)
оперативного доведення інформації, що передбачає вжиття невідкладних
заходів, а її доставка в паперовому вигляді не може бути своєчасно
забезпечена поштою, телеграфом чи службою фельдзв’язку; 4) обміну
інформацією між органами виконавчої влади та Секретаріатом Кабінету
Міністрів України.
В 2012 р. була прийнята постанова Кабінету Міністрів України «Деякі
питання електронної взаємодії органів виконавчої влади»67 (2012). Згідно
даного документу, закріплюються загальні засади створення, впровадження
та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади. Система призначена для автоматизації процесів створення,
відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання,
зберігання, знищення електронних документів та копій паперових документів
в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису,
які не містять інформацію з обмеженим доступом, та контролю за
виконанням актів, протокольних рішень Кабінету Міністрів України та інших
документів.
Втім зазначені нормативні акти регламентують лише обмін
електронними документами між Секретаріатом Кабінету Міністрів України з
одного боку та іншими державними органами – з іншого.
Загальні положення архівного зберігання електронних документів було
узаконено іншими документами, а саме наказами Міністерства юстиції
України, Державного комітету архівів України (нині - Державна архівна
служба України) тощо.
Так, наказом Державного комітету архівів України «Порядок
зберігання електронних документів в архівних установах»68 (2005) (наказ
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втратив чинність на підставі наказу Міністерства юстиції №1886/5 від
11.11.2014) встановлено загальні правила: оперативного зберігання
електронних документів органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від
форм власності; підготовки та передавання електронних документів на
тривале зберігання до архівного підрозділу установи; тривалого зберігання
електронних документів в архівному підрозділі установи.
Зауважимо, що, у наказі Міністерства юстиції України «Порядок
роботи з електронними документами через систему електронної
взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного
цифрового підпису»69(2012) сформульовано загальні правила створення,
відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання та
зберігання електронних документів та електронних копій паперових
документів, на які накладено електронний цифровий підпис, що не містять
інформацію з обмеженим доступом, Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами
виконавчої влади через систему електронної взаємодії органів виконавчої
влади.
Для унормування багатьох аспектів функціювання електронного
документа, як складного інформаційного об’єкта та вирішення різних питань
роботи з електронним документом було прийнято наказ Міністерства юстиції
України від 11.11. 2014 № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з
електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання»70. Даною постановою було також
затверджено: «Перелік форматів даних електронних документів постійного і
тривалого (понад 10 років) зберігання», «Вимоги до структури та змісту
XML-схеми архівних
електронних
документів», «Вимоги щодо
найменування файлів електронних документів», «Вимоги щодо
найменування файлів електронних облікових документів», «Вимоги щодо
найменування файлів архівних електронних документів», «Вимоги до
структури та змісту XML-схеми електронного примірника описів справ
постійного зберігання», «Вимоги щодо найменування файлів електронних
примірників описів справ постійного зберігання», «Вимоги до структури та
змісту XML-схеми обкладинок архівних електронних справ», «Вимоги щодо
найменування файлів обкладинок архівних електронних справ». Цей
документ має велике практичне значення на сучасному етапі становлення
електронного документознавства в Україні.
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У 2013 р. наказом Міністерства юстиції України було затверджено
«Правила роботи архівних установ України»71, які включають правила
організації зберігання, обліку та використання традиційних управлінських
документів з паперовими носіями, що переважають у складі НАФ, в частині
загальних для архівних установ норм вимоги Правил також розраховано на
архіви, що зберігають науково-технічні, аудіовізуальні та електронні
документи.
Крім того, наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015
№ 1000/5 затверджено «Правила організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»72, які
закріплюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і
роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання
в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форм власності.
Проте, у галузі архівного збереження електронних документів є ще
багато невирішених проблем: з роками морально старіє програмне
забезпечення, за допомогою якого були створені відповідні електронні
архіви; архівні електронні документи створюються у різних форматах у
зв’язку з використанням державними органами різних програмних засобів
тощо.
Питання роботи з електронними документами також порушуються в
нормативно-правових актах (постановах, наказах, порядках, договорах,
угодах, протоколах тощо), присвячених окремим предметним сферам
правового
регулювання:
цивільне,
адміністративне,
кримінальне,
кримінально-процесуальне, трудове, податкове та інше законодавство
України. Проаналізуємо такі види нормативно-правових документів, як
постанови та накази.
Галузеві правові акти включають в себе положення, які забезпечують
роботу з електронними документами у відповідних галузях, наприклад,
постанови Національного банку України («Положення про порядок
формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному
банку України і банках України»73 (2006); «Про затвердження нормативно71

Про затвердження Правил роботи архівних установ України : наказ М-ва юстиції
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Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд.: Л. А. Кисельова,
Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова ; за заг. ред. Н. М. Христової. – Київ,
2013. – 243 с.
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правових актів з питань функціонування електронного цифрового підпису в
банківській системі України»74 (2010), наказ Міністерства фінансів України
(«Порядок надання документів великого платника податків в електронній
формі при проведенні документальної перевірки»75 (2011), наказ
Міністерства транспорту та зв’язку України («Про забезпечення реалізації
заходів щодо включення електронних ресурсів до Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів»76 (2004), наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України («Вимоги до форматів даних
електронного документообігу в органах державної влади. Формат
електронного повідомлення»77 (2011) та ін. Так, цим наказом
установлюються вимоги до електронного повідомлення, які застосовуються
під час створення систем електронного документообігу органів державної
влади та/або при забезпеченні їх взаємодії. У цих вимогах дано визначення
термінів: «XML-документ», «Електронне повідомлення», «Електронний
документообіг», «Елемент XML-документа», «Інформаційна взаємодія
систем електронного документообігу», «Метадані» та ін.
Низка нормативно-правових актів присвячена питанню електронного
урядування. Впровадження електронного урядування є однією з найбільших
урядових програм в Україні у сфері ІТ-технологій. Розглянемо такі види
документів, як постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,
накази різних відомств.
Так, у постанові Кабінету Міністрів України «Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади» (2002) було передбачено розміщення і періодичне
оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади відомчої інформації на власних веб-сайтах та створення
єдиного урядового веб-порталу, визначено склад і вимоги до інформації, яка
підлягає оприлюдненню. Відповідно до порядку оприлюднення у мережі
Національного банку України 12.09.2006 № 357 : зареєстр. в М-ві юстиції України
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України від 17.06.2010 № 284 : зареєстр. в М-ві юстиції України 04.11.2010 за
№ 1034/18329 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 87. – Ст. 3080.
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Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади визначено, що
наявність веб-сайту є першою та необхідною умовою впровадження
технологій електронного урядування, тому органи державної влади
спеціальним чином регулюють питання створення та функціонування вебсайтів.
У постанові Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення
електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”» (2003) було
зауважено, що одним із пріоритетних завдань розвитку інформаційного
суспільства визначено надання громадянам та юридичним особам
інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної
інформаційної системи «Електронний Уряд», яка повинна забезпечити
інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою, з громадянами
та юридичними особами на основі сучасних інформаційних технологій.
Даним документом визначено, що єдиний веб-портал органів виконавчої
влади є центральною частиною електронної інформаційної системи
«Електронний Уряд», призначеною для інтеграції веб-сайтів, електронних
інформаційних систем та ресурсів органів виконавчої влади і надання
інформаційних та інших послуг з використанням мережі Інтернет.
Перелік78 та порядок79 інформаційних та інших послуг та порядок їх
надання з використанням електронної інформаційної системи «Електронний
Уряд» (2003) з’ясовано наказом Державного комітету зв’язку та
інформатизації України.
В постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326
«Положення про Національний реєстр електронних інформаційних
ресурсів»80 визначено порядок формування та користування Національним
реєстром електронних інформаційних ресурсів.
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів - це
інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для реєстрації, обліку,
накопичення, оброблення і зберігання відомостей про склад, зміст,
розміщення, умови доступу до електронних інформаційних ресурсів та
задоволення потреб юридичних і фізичних осіб в інформаційних послугах.
До Національного реєстру включаються веб-сайти, бази даних та реєстри в
електронній формі.
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У постанові Кабінету Міністрів України «Порядок обов’язкової
передачі документованої інформації»81 (2004) було встановлено механізм
обов’язкової передачі на зберігання центральному засвідчувальному органу
або засвідчувальному центру посилених сертифікатів відкритих ключів
документованої інформації акредитованим центром сертифікації ключів у
разі припинення його діяльності з метою забезпечення можливості перевірки
електронного цифрового підпису, накладеного на електронний документ
підписувачем, відкритий ключ якого засвідчений в акредитованому центрі,
що припиняє діяльність.
У рамках запровадження системи електронного урядування
розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалена «Концепція
створення та функціонування інформаційної системи електронної
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»82. Серед
основних завдань цієї системи є забезпечення: автоматизованої міжвідомчої
електронної взаємодії державних органів у процесі роботи, що проводиться із
фізичними та юридичними особами з використанням єдиної, достовірної та
несуперечливої інформації, розміщеної в електронних інформаційних
системах та базах даних державних органів; електронного обслуговування
фізичних та юридичних осіб за принципом «єдиного вікна» із застосуванням
електронного цифрового підпису. В 2010 році розпорядженням Кабінету
Міністрів України було ухвалено «Концепцію розвитку електронного
урядування в Україні»83. Тим самим було визнано необхідність
упровадження технологій електронного урядування у діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
задекларовано, що одним із пріоритетів розвитку нашої держави є розвиток
високотехнологічного інформаційного суспільства, яке дасть змогу кожному
громадянинові створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до
них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними. Етапи реалізації
згаданої
Концепції
передбачають,
зокрема,
створення
єдиної
загальнодержавної системи електронного документообігу, забезпечення
передачі електронних документів до державних архівів, музеїв, бібліотек, їх
довгострокове зберігання, підтримка в актуальному стані та надання доступу
до них, а також створення Національного депозитарію електронних
інформаційних ресурсів. У Концепції, було визначено основні завдання із
забезпечення розвитку електронного урядування в Україні, а також наведене
81
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визначення «електронного урядування». На даний момент «Концепція... »
виконана лише частково.
У 2011 році Україна приєдналася до міжнародної Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд». За цей час був розроблений План дій84
щодо впровадження ініціативи, План заходів, а також створено Комісію з
координації впровадження ініціативи. За своїм змістом вони включають
значну кількість заходів, спрямованих на впровадження та розвиток
електронного урядування. Зазначимо, що «Відкритий Уряд» надав новий
поштовх у напрямку впровадження електронного урядування в Україні. Але,
в той же час, є визначальні проблеми, пов’язані з впровадженням саме
інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування в
Україні: відсутність «політичної волі» або інертність з боку органів влади;
недосконалість нормативно-правового забезпечення; низький рівень
фінансування та ефективності використання наявних ресурсів; низький
рівень інформатизації окремих галузей економіки та регіонів; недостатній
рівень володіння ІКТ серед державних службовців; «цифрова нерівність»
серед населення85.
Державна служба України з питань науки, інновацій та інформатизації
України спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України на виконання
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання електронної
взаємодії органів виконавчої влади»86 (від 18 липня 2012 року № 670),
розпочала дослідну експлуатацію системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Цією ж постановою було затверджено
положення про систему електронної взаємодії центральних органів
виконавчої влади, яка призначена для автоматизації процесів створення,
відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання,
зберігання, знищення електронних документів та копій документів з
паперовими носіями в електронному вигляді з використанням електронного
цифрового підпису. До цієї системи електронної взаємодії мали були
підключені практично всі центральні органи виконавчої влади та Секретаріат
Кабінету Міністрів України. І звичайно чиновники в електронному вигляді
вже зараз повинні були працювати з листами, електронними документами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, які не містять
інформації з обмеженим доступом. Згідно документу, тільки до кінця липня
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2014 р. в Уряді почне діяти паралельний документообіг – паперовий та
електронний.
У 2013 р. було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні»87. Стратегія визначає мету, базові принципи, стратегічні цілі
розвитку інформаційного суспільства в Україні, завдання, спрямовані на їх
досягнення, а також основні напрями, етапи і механізм реалізації цієї
Стратегії з урахуванням сучасних тенденцій та особливостей розвитку
України в перспективі до 2020 року.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 351
«Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній
формі»88 було визначено, що з 1 червня до 1 вересня 2015 р. проекти актів
законодавства, порядків денних засідань Кабінету Міністрів України,
урядових комітетів та матеріали до них надсилаються в установленому
порядку в паперовій та електронній формі з використанням системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади в режимі дослідної
експлуатації.
Однак, в результаті структурних змін в системі державних органів,
нормативні документи, які регулюють документообіг, втрачають свою
актуальність. Це призводить до втрати відповідних зв’язків, які на практиці
деколи важко відновити.
Відтак, загалом динаміка розвитку інформаційного суспільства в
Україні впродовж останніх років є стабільно позитивною, і це можна вважати
сталою тенденцією.
На підставі аналізу нормативно-правових документів можна зазначити,
що в Україні створено відповідні правові і законодавчі передумови щодо
використання у діяльності органів державної влади електронного
документообігу та інформаційно-комунікаційний технологій. Зокрема, на
законодавчому рівні:
– визначено терміни «документ», «інформація», «електронний
документ», «електронний цифровий підпис»;
– встановлено та узаконено загальні правила документування в
державних органах управлінської діяльності в електронній формі і виконання
дій з електронними документами з моменту їх створення або одержання до
відправлення чи передавання до архіву;
– затверджено вимоги до застосування електронного цифрового
підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми власності
прописано;
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– визначено правовий статус електронного цифрового підпису та
відносини, що виникають при використанні ЕЦП;
– впроваджено порядок зберігання електронних документів в архівних
установах;
– прийнято порядок роботи з електронними документами у діловодстві
та їх підготовки до передавання на архівне зберігання тощо.
На підставі аналізу правової бази можна виділити такі основні
проблеми у сфері електронного документообігу, інформаційної взаємодії
державних органів:
– відсутність системного і комплексного підходу при формуванні
відповідної правової бази;
– необхідність внесення відповідних змін та доповнень до нормативноправових актів, які не повністю узгоджені між собою;
– необхідність гармонізації законодавства України з міжнародними
нормами і стандартами;
– потрібує вирішення нормативно-правове регулювання питання
захисту інформації при інформаційній взаємодії державних органів через
глобальну мережу Інтернет;
– втрачається актуальність відповідних документів, що регулюють
документообіг, внаслідок структурних змін в системі державних органів;
– уповільнено та недостатньо координовано впроваджується
електронне урядування тощо.
Для
забезпечення
ефективного
регулювання
внутрішнього
електронного документообігу в державних органах, інформаційної взаємодії
державних органів необхідно розробити відповідні типові нормативноправові акти. При цьому потрібно врахувати неминучий перехідний етап
одночасного функціонування як документів з паперовими носіями, так і
електронних документів.
Розв’язання зазначених завдань є однією із необхідних умов
прискорення розвитку інформаційного суспільства, інтеграції України у
світове співтовариство, а також сприятиме удосконаленню електронного
документообігу України.
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Архівознавство та архівна справа в Україні:
матеріали до бібліографії за 2014 рік
Інформаційне забезпечення є необхідною складовою для успішної
діяльності архівних установ України, проведення ними науково-методичної
роботи, наукових досліджень, впровадження їх результатів в практичну
діяльність. Важливою складовою інформаційного забезпечення є виявлення,
опрацювання

та

систематизація

поточної

бібліографії

з

проблем

архівознавства та архівної справи в Україні. Систематичне бібліографування
документального масиву публікацій, розпорошених в значній кількості
друкованих джерел, сприятиме створенню фахового інформаційного ресурсу
як основи для проведення наукометричних та бібліометричних досліджень.
У «Матеріалах до бібліографії» представлено документальний масив
публікацій з проблем архівознавства та архівної справи в Україні за 2014 рік,
що вийшли в нашій країні та за її межами. До бібліографії включено
відомості

про

монографії,

навчальні

посібники,

довідкові

видання,

бібліографічні посібники, автореферати дисертацій, статті в наукових
періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках наукових праць,
матеріалах конференцій. Тематика публікацій охоплює проблеми архівної
науки, освіти; історії, організації та діяльності архівних установ України;
складу та змісту їх фондів; архівознавства та архівної справи за кордоном;
зарубіжної архівної україніки; персоналій архівістів тощо. До бібліографії не
включено відомості про публікації в засобах масової інформації, методичні
розробки архівних установ, видання архівних документів. На думку
упорядників,

вони

можуть

бути

опрацьовані

в

рамках

окремих

бібліографічних посібників. До бібліографії включено лише нормативнометодичні

розробки

Укрдержархіву

та

УНДІАСД,

що

мають

загальногалузеве значення. З метою надання якомога повної інформації про
зарубіжну архівну україніку, до бібліографії включено інформацію про
публікації документів зарубіжної україніки.
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Бібліографія систематизована за тематичними розділами. Всередині
тематичних розділів бібліографічні записи систематизовано за окремими
блоками: монографії, навчальні посібники, довідкові видання, збірники
наукових праць; автореферати дисертацій; нормативні документи та
методичні посібники; статті в періодичних та продовжуваних виданнях,
збірниках наукових праць, матеріалах конференцій. У межах блоку
бібліографічні записи розташовано за алфавітом авторів та назв документів.
Джерелами виявлення бібліографічної інформації стали фонди,
каталоги

та

Національної

бази

даних

бібліотеки

провідних
України

вітчизняних

бібліотек,

ім. В. І. Вернадського,

зокрема

Національної

парламентської бібліотеки України, Національної історичної бібліотеки
України, Державної наукової архівної бібліотеки тощо.
Бібліографічні записи мають суцільну нумерацію, загальна їх кількість
становить 456 позицій. Використовується система перехресних посилань
(див.

також).

За

потреби

бібліографічні

записи

супроводжуються

уточнюючими анотаціями. Бібліографічний опис та скорочення слів
здійснено згідно з чинними в Україні державними стандартами.

1. Архівна наука та освіта
1.1. Архівна наука
1. Визначення показників ефективності наукової діяльності УНДІАСД
[Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Держ. архів. служба
України,
УНДІАСД ;
уклад.:
В. В. Бездрабко,
О. Я. Гаранін,
О. М. Гладиренко, О. О. Жукова. – Київ, 2014. – 31 с. – Режим доступу:
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-vpe%20nd%20UNDIASD.pdf. – Назва
з екрана.
2. Історія в термінах і поняттях : довідник : [навч. посіб. / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т] ; за заг. ред. Орлової Т. В. – Вишгород : ПП
Сергійчук М. І., 2014. – 732 с. – Із змісту: Сорока Ю. Архів / Юрій
Сорока. – С. 46–47; Калакура Я. Архівознавство / Ярослав Калакура,
Микола Щербак. – С. 47–48; Павленко С. Документи / Світлана
Павленко. – С. 180.
3. Олійник С. В. Архівознавство : конспект лекцій / С. В. Олійник. –
Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 143 с.
42

***
4. Гаранін О. 20 років Українському науково-дослідному інституту
архівної справи та документознавства / Олександр Гаранін // П’ятнадцяті
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методи обробки і зберігання інформації, 21–23 трав. 2014 р. : тез. доп. ;
VII Наук.-техн. конф. НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні
питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та
взаємодії», 22–23 трав. 2014 р. : тез. доп. – Харків, 2014. – С. 70–71.
85.
Подойницын В. А. Применение пористых сорбентов для борьбы с
«уксусным синдромом» при архивном хранении аудиовизуальных
документов / Подойницын В. А. // ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»
(MicroCAD–2014) НТУ «ХПІ». Секція № 26 : Страховий фонд
документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання
інформації, 21–23 трав. 2014 р. : тез. доп. ; VII Наук.-техн. конф. НДІ
мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду
документації, перспективи розвитку та взаємодії», 22–23 трав. 2014 р. :
тез. доп. – Харків, 2014. – С. 71–72.
86.
Подойницын В. А. Проблемные вопросы архивного хранения
аудиовизуальных документов на оптических дисках / В. А. Подойницын,
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В. М. Козырев, И. В. Пахомова // Страховий фонд документації : наук.виробн. журн. – 2014. – № 2. – С. 22–32.
87.
Четверікова Л. О.
Вимоги
нормативних
документів
міждержавного, державного та галузевого рівнів до умов зберігання
архівних документів / Четверікова Л. О., Козирев В. М. // ХХІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я» (MicroCAD–2014) НТУ «ХПІ». Секція № 26 : Страховий
фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання
інформації, 21–23 трав. 2014 р. : тез. доп. ; VII Наук.-техн. конф. НДІ
мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду
документації, перспективи розвитку та взаємодії», 22–23 трав. 2014 р. :
тез. доп. – Харків, 2014. – С. 72–73.
Див. також № 178.
2.8. Архівне описування та довідковий апарат архівів
88.
Створення та ведення каталогів у державних архівах України
[Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД ; уклад. Н. М. Христова. – Київ, 2014. – 87 с. – Режим
доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/mr-katalog.pdf. – Назва з екрана.
***

89.
Булгаков Ю. В. Довідники по фондах архівних установ Півдня і
Сходу України: історіографічний дискурс / Ю. В. Булгаков // Рукописна
та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл.
фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т
рукопису. – 2014. – Вип. 18. – С. 436–445.
90.
Горбач Т. С. Документальний склад архіву Білецьких :
особливості створення електронного ресурсу / Т. С. Горбач,
О. М. Купченко-Гринчук // Місце і роль бібліотек у формуванні
національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф.
(Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 142–143.
91.
Клименко І. В. Основні принципи створення наукового каталогу
«Архів Б. С. Бутника-Сіверського у фондах Інституту рукопису НБУВ» /
І. В. Клименко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного
інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23
жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
[та ін.]. – Київ, 2014. – С. 132–134.
92.
Лєннікова Н. В. Проблеми перероблення описів та переведення на
єдині форми обліку фондів Компартії України / Н. В. Лєннікова,
В. М. Дем’янов // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 44–52.
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2.9. Використання інформації архівних документів
93.
Кобута С. Й. Організація пошукової і дослідницької роботи в
архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області :
наук.-метод. посібник / С. Й. Кобута, Л. М. Соловка ; ДВНЗ «Прикарпат.
нац. ун-т ім. Василя Стефаника», Ін-т історії, політології і міжнар.
відносин, Держархів Івано-Франків. обл. – Івано-Франківськ, 2014. – 70 с.
***
94.
Агішева А. А. Організація взаємодії Центрального державного
науково-технічного архіву України із засобами масової інформації /
А. А. Агішева // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у
медіа-просторі регіону» : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Харків, 24 жовт. 2013 р.) : [у 2 ч.] / Харків. держ. наук. б-ка ім.
В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – Ч. 2. – С. 175–180.
95.
Алєксєєнко А. О. Видавнича діяльність ЦДНТА України:
надбання та перспективи розвитку / Алєксєєнко А. О. // ХХІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я» (MicroCAD–2014) НТУ «ХПІ». Секція № 26 : Страховий
фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання
інформації, 21–23 трав. 2014 р. : тез. доп. ; VII Наук.-техн. конф. НДІ
мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду
документації, перспективи розвитку та взаємодії», 22–23 трав. 2014 р. :
тез. доп. – Харків, 2014. – С. 58–59.
96.
Антоненко В. В. Виставка документів Національного архівного
фонду «Перемога силою духу» (до 25-ї річниці Народного Руху України)
/ В. В. Антоненко // Архіви України. – 2014. – № 4/5. – С. 318–323.
97.
Барикіна О. І. Специфіка тематики досліджень документів
Центрального державного науково-технічного архіву України /
О. І. Барикіна // Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у
медіа-просторі регіону» : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Харків, 24 жовт. 2013 р.) : [у 2 ч.] / Харків. держ. наук. б-ка ім.
В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – Ч. 2. – С. 170–175.
98.
Ващук Л. В. «Майдан. Простір гідності, свободи і єднання» (до
10-ї річниці Помаранчевої революції та річниці Революції гідності) /
Л. В. Ващук // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 247–251. – Про
виставку архівних документів в ЦДАГО України.
99.
Дождьова О. Є. Виставки архівної документації: з досвіду роботи
Центрального державного науково-технічного архіву України /
О. Є. Дождьова // Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення
історичної пам’яті (до 85-річчя Харківської державної академії культури
та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК) :
матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14–15 трав. 2014 р. / Харків. держ.
акад. культури. – Харків : ХДАК, 2014. – С. 71–73.
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100.
Енгеловська І. О. Аналіз виконання соціально-правових запитів
державними архівами України / І. О. Енгеловська // Проблеми
формування інформаційної культури особистості : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф., Маріуполь, 05 листоп. 2014 р. / Маріупол. держ. ун-т,
Іст. ф-т, Каф. культурології та інформ. діяльності. – Маріуполь : МДУ,
2014. – С. 89–92.
101.
Кагальна М. В. «Битва за Україну» (до 70-річчя звільнення
України від нацистських загарбників) / М. В. Кагальна // Архіви
України. – 2014. – № 6. – С. 243–246. – Про виставку архівних документів
в ЦДАГО України.
102.
Легкоступ М. М.
Робота із зверненнями громадян у
Центральному державному архіві громадських об’єднань України:
досвід, стан, проблеми / М. М. Легкоступ // Архіви України. – 2014. –
№ 1. – С. 23–30.
103.
Олійник О. Г. «На вічному шляху до Тараса (1814–1861)» /
О. Г. Олійник // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 5–13. – Про виставку
архівних документів в ЦДАМЛМ України.
104.
Юринець Ю. Л. Стандарти ЮНЕСКО у сфері доступу до архівів
служб безпеки колишніх репресивних режимів / Ю. Л. Юринець //
Інформація і право. – 2014. – № 3. – С. 76–83.
105.
Янчук А. Традиційні та новітні форми використання інформації
архівних документів / Ангеліна Янчук // Наукові дослідження молоді :
матеріали VI звіт. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та викладачів,
м. Дубно, 27 берез. 2014 р. / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини
«Україна», Дубенська філія. – Київ ; Дубно, 2014. – С. 225–229.
Див. також № 33, 83, 122, 124, 178, 342.
2.10. Інформатизація архівної справи. Електронні архіви
106.
Буличева О. О.
Реєстрація
документів
за
допомогою
комп’ютерних програм в Державному архіві Харківської області /
Буличева О. О. // ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD–2014)
НТУ «ХПІ». Секція № 26 : Страховий фонд документації: актуальні
проблеми та методи обробки і зберігання інформації, 21–23 трав. 2014 р. :
тез. доп. ; VII Наук.-техн. конф. НДІ мікрографії «Сучасний стан та
проблемні питання страхового фонду документації, перспективи
розвитку та взаємодії», 22–23 трав. 2014 р. : тез. доп. – Харків, 2014. –
С. 60–61.
107.
Вірьовкіна Н. М. Електронний архів як засіб зберігання та пошуку
документальної інформації / Н. М. Вірьовкіна // Наука в інформаційному
просторі : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 листоп.
2014 р.) : у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – Т. 3 : Актуальні
питання гуманітарних та суспільних наук. – С. 53–55.
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108.
Гаранин А. Я. Документирование информации в современных
условиях [Украины] с помощью технических устройств / Гаранин А. Я.,
Ковтанюк Ю. С. // Документация в информационном обществе:
эффективное управление электронными документами : докл. и сообщ. на
XX Междунар. науч.-практ. конф., 20–21 нояб. 2013 г., г. Москва /
Росархив, ВНИИДАД. – М., 2014. – С. 152–164.
109.
Гинзбург О. П.
Современные
технологии
управления
документами [в Украине]: проблемы и решения [информатизации
архивной отрасли] / О. П. Гинзбург, О. В. Музычук // Информационные
технологии в архивном деле и делопроизводстве : материалы междунар.
конф., 29 мая 2013 г., г. Каменец / БелНИИДАД. – Минск, 2014. – С. 12–
19.
110.
Захаревич Н. С. Інформаційні ресурси в архівних установах
України / Н. С. Захаревич // Проблеми формування інформаційної
культури особистості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь,
05 листоп. 2014 р. / Маріупол. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф. культурології та
інформ. діяльності. – Маріуполь : МДУ, 2014. – С. 125–126.
111.
Климчук Л. В. Електронні ресурси архівних установ: становлення
та розвиток / Л. В. Климчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками
звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 20–21 берез.
2014 р. : у 3 т. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1. – С. 26.
112.
Климчук О. В. Электронный архив как услуга [на украинском
рынке] / О. В. Климчук // Документация в информационном обществе:
эффективное управление электронными документами : докл. и сообщ. на
XX Междунар. науч.-практ. конф., 20–21 нояб. 2013 г., г. Москва /
Росархив, ВНИИДАД. – М., 2014. – С. 492–494.
113.
Коптєва О. С. Веб-сайт Державного архіву Харківської області
як важливий інструмент інформаційної політики архіву / Коптєва О. С. //
ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука,
техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD–2014) НТУ «ХПІ».
Секція № 26 : Страховий фонд документації: актуальні проблеми та
методи обробки і зберігання інформації, 21–23 трав. 2014 р. : тез. доп. ;
VII Наук.-техн. конф. НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні
питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та
взаємодії», 22–23 трав. 2014 р. : тез. доп. – Харків, 2014. – С. 67.
114.
Коптєва О. С. Про роботу веб-сайту Державного архіву
Харківської області / О. С. Коптєва // Короленківські читання 2013.
«Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали XVI
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 жовт. 2013 р.) : [у 2 ч.] / Харків.
держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. –
Ч. 2. – С. 180–183.
115.
Корчемна І. С. Робочий аркуш «Паспорт фонду» як структурна
частина БД «Електронна справа рукописного фонду» Інституту рукопису
НБУВ / І. С. Корчемна // Місце і роль бібліотек у формуванні
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національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф.
(Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 138–139.
116.
Коцюба Є. Ю. Технологічні особливості оцифрування цінних та
унікальних документів наукової бібліотеки / Є. Ю. Коцюба // Місце і роль
бібліотек у формуванні національного інформаційного простору :
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 140–
141.
117.
Маковская Н. В. Информационные технологии в Центральном
государственном архиве высших органов власти и управления Украины:
основные направления, проблемы, перспективы / Н. В. Маковская //
Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве :
материалы междунар. конф., 29 мая 2013 г., г. Каменец / БелНИИДАД. –
Минск, 2014. – С. 71–76.
118.
Мельник Н. Інформаційне забезпечення працівників районного
архіву з організації зберігання документів / Надія Мельник, Олександр
Марковець // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ї
Міжнар. наук. конф. ІКС-2014, 21–24 трав., 2014, Україна, Львів–
Славське / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. соц. комунікацій та
інформ. діяльності, Каф. інформ. систем та мереж. – Львів : Львівська
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Див. також № 156.
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
194.
Музична культура України і документальний кінематограф (за
матеріалами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) : довідник / Нац.
акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного ; авт.упоряд. Ольга Литвинова ; [голов. ред. Ганна Скрипник]. – Київ : ІМФЕ
НАН України, 2014. – 490 с.
***
195.
Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи як джерело вивчення
історії українського театру ХХ століття / Л. Г. Касян // Архіви України. –
2014. – № 3. – С. 158–169.
196.
Касян Л. Г. Духовний материк на ім’я Павло Загребельний /
Л. Г. Касян // Архіви України. – 2014. – № 4/5. – С. 190–203.
197.
Касян Л. Г. Постать Миколи Бажана в проекції аудіовізуальних
документів / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 117–131.
198.
Стельникович С. Кінодокументи ЦДКФФА України ім.
Г. С. Пшеничного як джерельна база вивчення історії ЖитомирськоВінницького регіону в період нацистської окупації / С. Стельникович //
Матеріали VII Волин. Всеукр. історико-краєзн. конф. (до 95-річчя
заснування Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка), Житомир, 7–8
листоп. 2014 р. – Житомир : Полісся, 2014. – С. 136–138.
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199.
Агішева А. А. Об’єкти культурного призначення в місті Харків,
представлені в науково-технічних документах ЦДНТА України /
А. А. Агішева // Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення
історичної пам’яті (до 85-річчя Харківської державної академії культури
та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК) :
матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14–15 трав. 2014 р. / Харків. держ.
акад. культури. – Харків : ХДАК, 2014. – С. 68–69.
200.
Алєксєєнко А. Культурно-видовищні споруди 1920–1930-х / Анна
Алєксєєнко, Ольга Дождьова // Пам’ятки України: історія та культура. –
2014. – № 12. – С. 58–65. – Огляд фондів ЦДНТА України з історії
культурно-видовищних споруд Харкова.
201.
Алєксєєнко А. Повоєнний Хрещатик: маловідомі факти з архівів /
Анна Алєксєєнко, Ольга Дождьова // Пам’ятки України: історія та
культура. – 2014. – № 5. – С. 36–41.
202.
Балишев М. А. Репрезентативніть фонду «Український науководослідний інститут металів» у Центральному державному науковотехнічному архіві України для дослідження історії розвитку металургії в
Україні / М. А. Балишев, А. О. Алєксєєнко // Архіви України. – 2014. –
№ 1. – С. 80–87.
203.
Семенов Е. В. Документы Центрального государственного
научно-технического архива Украины как источник для изучения
отдельных аспектов истории науки, техники и архитектуры Республики
Беларусь / Е. В. Семенов // Информационные технологии в архивном деле
и делопроизводстве : материалы междунар. конф., 29 мая 2013 г.,
г. Каменец / БелНИИДАД. – Минск, 2014. – С. 67–70.
ЦДАМЛМ України
204.
Гальченко С. Історія тексту. Джерелознавчі і текстологічні
аспекти творчості П. Г. Тичини, В. М. Сосюри та Остапа Вишні / Сергій
Гальченко ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ :
Наук. думка, 2014. – 687 с. – (Проект «Наукова книга»). – Із змісту: Архів
П. Г. Тичини. – С. 50–62; Структура архіву П. Г. Тичини. – С. 63–75;
Рукописи поетичних творів. – С. 76–110; Невичерпний архів
В. М. Сосюри. – С. 206–215.
205.
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
України [Електронний ресурс] : путівник. Вип. 3 / Держ. архів. служба
України, ЦДАМЛМ України ; авт.-упоряд.: С. Кущ, О. Кульчий,
Т. Малярчук [та ін.]. – Київ, 2014. – 674 с. – Режим доступу:
http://csam.archives.gov.ua/includes/uploads/2014/08/ArchivmuzeyPut3.pdf. – Назва з екрана.
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206.
Бентя Ю. В. Музична Шевченкіана в особових фондах
українських композиторів (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) /
Ю. В. Бентя // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 5–28.
207.
Гайворонська А. А. Огляд літературних архівів про О. Довженка
(із зібрань ЦДАМЛМ України) / А. А. Гайворонська // Архіви України. –
2014. – № 4/5. – С. 184–189.
208.
Гайворонська А. А. Творці української кінострічки (з архівних
зібрань ЦДАМЛМ України) / А. А. Гайворонська // Архіви України. –
2014. – № 2. – С. 142–149.
209.
Карпінчук Г. В. «Прожив життя мученика за Україну...» /
Г. В. Карпінчук // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 151–157. – Огляд
документів ЦДАМЛМ України про видатного шевченкознавця
М. М. Новицького (1892–1964).
210.
Мокроусова О. Роль матеріалів архівного фонду архітектора
Павла Альошина в атрибуції оформлення інтер’єрів особняка
С. Могильовцева («Шоколадного будинку») / Олена Мокроусова //
Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку
музейної справи : наук. зб. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.,
присвяч. 145-річчю від дня народж. М. Ф. Біляшівського та 135-річчю від
дня народж. Д. М. Щербаківського. – Київ, 2014. – С. 384–392.
211.
Нестерчук Д. В. Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від
дня народження Фотія Степановича Красицького) / Д. В. Нестерчук //
Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 188–202. – Огляд особового фонду
Ф. С. Красицького в ЦДАМЛМ України.
212.
Павлова О. Ф. «Завзятий хохломан». Джерела до вивчення
літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького / О. Ф. Павлова // Архіви
України. – 2014. – № 1. – С. 203–213.
213.
Хардаєва Т. С. Вільгельм Котарбінський у документах ЦДАМЛМ
України (до 165-річчя від дня народження живописця) / Т. С. Хардаєва //
Архіви України. – 2014. – № 4/5. – С. 236–241.
214.
Шепелюк В. М. Голгофа Григорія Майфета (З архівних фондів
ЦДАМЛМ України) / В. М. Шепелюк // Архіви України. – 2014. – № 1. –
С. 214–218.
215.
Шепелюк В. М. Українське козацтво у творах живопису та
графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) / В. М. Шепелюк //
Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 161–164.
216.
Шепелюк В. М. Художня проза про Тараса Шевченка в літературі
1930-х – 1990-х рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) /
В. М. Шепелюк // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 84–91.
Див. також № 150, 160.
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217.
Ніколаєва Т. О. Нові надходження із США та Бразилії /
Т. О. Ніколаєва // Архіви України. – 2014. – № 4/5. – С. 324–326.
218.
Петриченко К. В.
Вшанування
пам’яті
Т. Г. Шевченка
українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) / Катерина Вікторівна
Петриченко // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біогр.
дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ,
2014. – Вип. 11. – С. 296–313.
Див. також № 150, 158 а.
3.3. Місцеві державні архівні установи
Державний архів в Автономній Республіці Крим
Див. № 135, 143.
Державний архів Вінницької обл.
219.
Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької
області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) / К. В. Завальнюк // Архіви
України. – 2014. – № 3. – С. 138–142.
Див. також № 136, 152, 157, 163.
Державний архів Волинської обл.
220.
Гика В. М. Документи Державного архіву Волинської області про
вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка на Волині (1899–1939 рр.) /
В. М. Гика // Краєзнавча Шевченкіана України : матеріали XIII Всеукр.
наук. історико-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж.
Т. Г. Шевченка, 24–25 жовт. 2014 р., м. Канів / Нац. спілка краєзнавців
України, НАН України, Ін-т історії України [та ін.]. – Черкаси, 2014. –
С. 336–342.
221.
Гика В. Путівник Державного архіву області 2011 року, нові
надходження, статті його працівників – вагоме довідкове та історичне
джерело / Володимир Гика // Минуле і сучасне Волині та Полісся.
Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині : наук. зб. Вип. 52 :
матеріали Всеукр. наук. історико-краєзн. конф., присвяч. 25-річчю з часу
створення Волин. обл. організації Нац. спілки краєзнавців України, 20
листоп. 2014 року, м. Луцьк. – Луцьк, 2014. – С. 40–43.
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222.
Пащук Т. В. Документи Державного архіву Волинської області як
джерело для вивчення історії Луцької міської тюрми 1917–1939 рр. /
Пащук Т. В. // Право: історія, теорія, практика : матеріали Міжнар. наук.практ. конф., 14–15 берез. 2014 р., Львів. – Херсон : Гельветика, 2014. –
С. 12–14.
Див. також № 147.
Державний архів Донецької обл.
223.
Кригіна О. Метричні книги як джерело демографічної інформації
(за матеріалами Державного архіву Донецької області) / О. Кригіна //
Етнокультура порубіжжя : локально-територіальні особливості : одес.
етнограф. читання : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст.
ф-т., Нац. спілка краєзнавців України, Одес. від-ня. – Одеса : ОНУ,
2014. – С. 220–228.
224.
Кригіна О. Метричні книги колоністів Донбасу (за матеріалами
Державного архіву Донецької області) / О. Кригіна // Історія релігій в
Україні. – 2014. – Кн. 1. – С. 376–382.
Державний архів Житомирської обл.
225.
Державний архів Житомирської області : путівник. Т. 1 / Держ.
арх. служба України, Держархів Житомир. обл. ; ред. кол. вид.:
Синицький С. М., Мироненко Л. В., Бовсунівська О. Г. [та ін.]. –
Житомир : Волинь, 2014. – 120 с. – (Архівні зібрання України.
Путівники).
Див. також № 134, 147, 154.
Державний архів Закарпатської обл.
226.
Анотований перелік описів фондів угорського походження
берегівського підрозділу Державного архіву Закарпатської області до
1918/1919рр. – та 1938–1944/1945 рр. / гол. ред. Л. А. Варга ; упоряд.:
М. Місюк, О. Куташі ; пер., вступ та путівник до видання Ю. Чотарі ;
покажч. підгот. Д. Деметер, Ж. В. Ласло. – [Вид. 2-е, випр. і допов.]. –
Будапешт, 2014. – 354 с. – (Архівні джерела Карпатського басейну.
Перелік фондів та описів ; т. 2).
***
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227.
Данилюк Д. Д. Джерела про радянізацію Закарпаття (1944–
1950 рр.) / Данилюк Д. Д., Міщанин В. В. // Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія: Історія : зб. наук. пр. – Ужгород,
2014. – Вип. 1. – C. 157–165.
228.
Ковпак Л. В. Екологічні проблеми Закарпаття за документами
державних архівів області (кінець 1960-х – 2001 рр.) [Електронний
ресурс] / Л. В. Ковпак // Історія науки і біографістика : електрон. наук.
фах. вид. – Київ, 2014. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/INB_Title_2014_2_11.pdf. – Назва з екрана.
Державний архів Івано-Франківської обл.
229.
Архівні установи Прикарпаття : інформ.-довід. вид. / Держархів
Івано-Франків. обл. ; упоряд.: І. І. Гриник, Л. М. Соловка. – ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 2014. – 88 с.
***
230.
Жерноклеєв О. Джерела по історії ЗУНР в фондах Державного
архіву Івано-Франківської області / Олег Жерноклеєв, Любов Соловка //
Галичина. – 2014. – Ч. 25/26. – С. 296–305.
Див. також № 156.
Державний архів Київської обл.
231.
Бойко Г. В. Життєпис Тараса Шевченка у документах
Державного архіву Київської області / Галина Василівна Бойко, Наталія
Василівна Камінська // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту
біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім.
В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 314–322.
232.
Коваленко Р. Записні книжки І. В. Сергієнка: їх зміст, доля та
місце в контексті вивчення історії Київського обласного підпілля / Рена
Коваленко // Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили,
суспільство : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. музей
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років [та ін.]. – Київ, 2014. –
С. 434–450.
Див. також № 134.
Державний архів Кіровоградської обл.
233.
Маренець Л. Доля українських остарбайтерів у матеріалах
Державного архіву [Кіровоградської] області / Лілія Маренець // Між
Бугом і Дніпром : наук.-краєзн. вісник Центральної України / Кіровоград.
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обл. організація Нац. спілки краєзнавців України, Держархів Кіровоград.
обл. – Кіровоград, 2014. – Вип. 1 : Присвяч. 75-річчю утворення
Кіровоград. обл. – С. 215–219.
234.
Пасічник Л. Листи Хрущову (за матеріалами архівно-слідчих
справ Державного архіву Кіровградської області) / Лариса Пасічник //
Між Бугом і Дніпром : наук.-краєзн. вісник Центральної України /
Кіровоград. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України, Держархів
Кіровоград. обл. – Кіровоград:, 2014. – Вип. 1 : Присвяч. 75-річчю
утворення Кіровоград. обл. – С. 220–224.
235.
Таляренко Л.
Документальна
база
Державного
архіву
Кіровоградської області – джерело вивчення краю / Лариса Талярченко //
Між Бугом і Дніпром : наук.-краєзн. вісник Центральної України /
Кіровоград. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України, Держархів
Кіровоград. обл. – Кіровоград, 2014. – Вип. 1 : Присвяч. 75-річчю
утворення Кіровоград. обл. – С. 20–25.
Див. також № 135.
Державний архів Луганської обл.
236.
Забудкова О. Документи з історії промислових синдикатів
початку ХХ ст. у фондах Державного архіву Луганської області / О.
Забудкова // Схід. – 2014. – № 3. – С. 28–33.
Державний архів Львівської обл.
237.
Шелеп Ю. Джерела до вивчення партійної номенклатури
Української РСР 1970-х – першої половини 1980 х рр. (на матеріалах
західних областей) / Ю. Шелеп // Вісник Львівського університету.
Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. –
2014. – Вип. 9. – С. 174–187.
238.
Wardzińska A. Magistrat królewskiego i stołecznego miasta Lwowa
(1787–1918) w zasobie Archiwum Państwowego obwodu lwowskiego / Anna
Wardzińska // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2014. – T. 21. – S. 345–
358.
Див. також № 156.
Державний архів Миколаївської обл.
239.
Гончарова Н. О. Джерела з історії дворянської благодійності на
Півдні України в фондах Державного архіву Миколаївської області /
Н. О. Гончарова // Слов’янський вісник : зб. наук. пр. Серія: Історичні та
політичні науки. – Рівне, 2014. – Вип. 17. – С. 13–17.
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Див. також № 130, 135.
Державний архів Одеської обл.
240.
Греки Одессы. Именной указатель по метрическим книгам
Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви. Ч. 1 : 1799–1831, 1836 гг. /
Госархив Одес. обл., Одес. филиал греч. фонда культуры ; авт.-сост.:
Л. Г. Белоусова, С. Е. Березин, Т. Е. Волкова [и др.]. – Изд. 2-е, доп. –
Одесса : Удача, 2014. – 552 c. – (Труды Государственного архива
Одесской области ; т. 38).
***
241.
Макарчук В. Процеси радянізації Південної Бессарабії (1940–
1946 рр.) у документах державного архіву Одеської області у м. Ізмаїл:
наукова розвідка / В. Макарчук, Є. Шибко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів.
політехніка». Серія: Юрид. науки. – 2014. – № 782. – С. 135–141.
242.
Принь О. Джерела з історії музейної та пам’яткоохоронної справи
України в 1920-х – 1930-х роках у фондах Державного архіву Одеської
області / Олександр Принь // П’ятнадцяті джерелознавчі читання,
присвячені 70-річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних
галузей історичної науки : матеріали Всеукр. наук. конф., 4 листоп.
2014 р., секція 2: Архівознавство та документознавство / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки [та
ін.]. – Київ, 2014. – С. 57–61.
243.
Nowak A. Polonika w Archiwum Państwowym obwodu odeskiego w
Odessie / Alicja Nowak // Miscellanea Historico-Archivistica. – 2014. –
T. 21. – S. 359–365.
Див. також № 130, 135, 142, 143.
Державний архів Полтавської обл.
244.
Білоусько О. А.
Шевченківські
ініціативи
Полтавського
губернського земства (за документами Державного архіву Полтавської
області) / О. А. Білоусько, Т. П. Пустовіт // Архіви України. – 2014. –
№ 2. – С. 52–57.
Див. також № 145.
Державний архів Тернопільської обл.
245.
Гумен Ю. Є. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка у Польщі
міжвоєнного періоду (за документами Державного архіву Тернопільської
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області) / Ю. Є. Гумен, А. А. Криськов // Краєзнавча Шевченкіана
України : матеріали XIII Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 200річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 24–25 жовт. 2014 р., м. Канів /
Нац. спілка краєзнавців України, НАН України, Ін-т історії України [та
ін.]. – Черкаси, 2014. – С. 349–351.
246.
Гумен Ю. Є. Шевченкіана у документах та матеріалах
Державного архіву Тернопільської області / Ю. Є. Гумен, О. Я. Сулима //
Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 42–52.
247.
Щербатюк В. Окремі нововіднайдені матеріали з історії
повстансько-партизанської боротьби ОУН та УПА / Володимир
Щербатюк // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – Київ ; Харків, 2014. –
№ 1 (42). – С. 411–426.
Державний архів Харківської обл.
248.
Ковальська Л. А. Історичні джерела з історії партизанськопідпільного руху років війни архіву Харківської області /
Ковальська Л. А. // Гілея : наук. вісн. – Київ, 2014. – Вип. 91. – С. 136–
141.
249.
Подоляка Н. С. Видавнича справа Харкова кінця ХІХ – початку
ХХ ст. у документах / Н. С. Подоляка // Вісник Харківської державної
академії культури : зб. наук. пр. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 39–49. –
Огляд фондів Держархіву Харківської обл.
250.
Турков В. В. Становище болгарської національної меншини
України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за фондами Державного
архіву Харківської області) / В. В. Турков // Дриновський збірник =
Дриновски сборник : [зб. ст.] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та
ін.]. – Харків ; Софія, 2014. – Т. 7. – С. 103–107.
Державний архів Херсонської обл.
251.
Лопушинська І. В. Генічеський морський порт у документах
Державного архіву Херсонської області / І. В. Лопушинська // Архіви
України. – 2014. – № 1. – С. 179–187.
Див. також № 130, 135, 145.
Державний архів Хмельницької обл.
252.
Байдич В. Г. Історія Славутчини в документах Державного архіву
Хмельницької області / В. Г. Байдич // Славутчина та Правобережна
Україна : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 верес.
2014 р., м. Славута) / ЦДАЗУ [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – С. 12–16.
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253.
Галатир В. Особовий фонд археолога та краєзнавця С. Шкурка в
Державному архіві Хмельницької області / Віталій Галатир // Археологія
& Фортифікація України : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф.
Кам’янець-Подільського держ. іст. музею-заповідника, присвяч. 180-й
річниці від дня народж. Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834–
1908) / Хмельниц. обл. держ. адмін., Упр. культури, національностей та
релігій обл. держ. адмін. [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори2006, 2014. – С. 345–347.
254.
Галатир В. В. Особовий фонд голови Хмельницького обласного
історико-краєзнавчого товариства С. К. Гуменюка в Державному архіві
Хмельницької області (до столітнього ювілею науковця) / В. В. Галатир //
Матеріали XIV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції
(14–15 листоп. 2014 р.) / Ін-т історії України НАН України [та ін.]. –
Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2014. – С. 88–92.
255.
Галатир В. В. Щоденники К. Кошарського та Й. Протоцького у
фондах Державного архіву Хмельницької області як джерело
дослідження підпільного руху на Хмельниччині в 1941–1945 рр. /
Галатир В. В. // Хмельниччина в роки Другої Світової війни : матеріали
Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю визволення Хмельниц. обл.
від фашистських загарбників / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. обл. держ.
адмін., Хмельниц. обл. краєзнав. музей [та ін.]. – Хмельницький :
Мельник А. А., 2014. – С. 150–153.
256.
Кароєва Т. Р. Джерелознавча цінність фондів канцелярій
губернаторів щодо книжкової культури регіонів (на прикладі фонду 228
«Канцелярія подільського губернатора» колишнього Кам’янецьПодільського державного міського архіву) / Т. Р. Кароєва // Слов’янський
вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т
слов’янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2014. – Вип. 20, ч. 1. Серія
«Історичні науки». – С. 42–49.
Див. також № 157, 163.
Державний архів Черкаської обл.
257.
Клименко Т. А. Шевченкознавчі матеріали у фондах Державного
архіву Черкаської області / Т. А. Клименко // Краєзнавча Шевченкіана
України : матеріали XIII Всеукр. наук. історико-краєзн. конф., присвяч.
200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 24–25 жовт. 2014 р., м. Канів /
Нац. спілка краєзнавців України, НАН України, Ін-т історії України [та
ін.]. – Черкаси, 2014. – С. 342–349.
Державний архів Чернівецької обл.
258.
Ботушанський В. Джерела Державного архіву Чернівецької
області до вивчення подій Першої світової війни на Буковині / Василь
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Ботушанський // Питання історії України : зб. наук. пр. / М-во освіти і
науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. історії
України. – Чернівці, 2014. – Т. 17. – С. 178–183.
259.
Масіян Н. Б. Буковина напередодні окупації (за документами
Державного архіву Чернівецької області) / Н. Б. Масіян // Архіви
України. – 2014. – № 4/5. – С. 42–50.
Державний архів Чернігівської обл.
260.
Воробей Р. Б. Городові магістрати і ратуші в системі органів
місцевого самоврядування у XVIII–XIX століттях (за документами
Державного архіву Чернігівської області) / Р. Б. Воробей // Архіви
України. – 2014. – № 6. – С. 103–108.
261.
Воробей Р. Б. Шевченкіана в документах Державного архіву
Чернігівської області / Р. Б. Воробей // Архіви України. – 2014. – № 2. –
С. 58–72.
262.
Лобанова Н. М. Проведення кінофікації на початку 30-х років
XX ст. на Чернігівщині (за документами Державного архіву Чернігівської
області) / Н. М. Лобанова // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 168–178.
263.
Рябчук І. М. Невідомі документи про відому війну (за
документами Шаповалівського волосного правління Борзенського повіту
Чернігівської губернії) / І. М. Рябчук // Архіви України. – 2014. – № 4/5. –
С. 61–72.
264.
Ситий І. Печатки навчальних закладів, духовних установ та
поліцмейстерів І половини ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву
Чернігівської області) / Ігор Ситий // Сіверян. літопис. – 2014. – № 5. –
С. 29–33.
Див. також № 134, 142.
Державний архів м. Києва
265.
Купченко В. П. Київ у Першій світовій війні (за документами
Державного архіву міста Києва) / В. П. Купченко, Ж. І. Серга // Архіви
України. – 2014. – № 4/5. – С. 24–34.
266.
Мокроусова О. Г. Джерельна база з історії київських
архітектурних конкурсів XIX – початку XX століття. Документи
Державного архіву м. Києва / О. Г. Мокроусова // Праці Центру
пам’яткознавства : зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук
України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 2014. –
Вип. 25. – С. 63–69.
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Державний архів м. Севастополя
267.
Щербатюк В. М. Фонди Державного архіву міста Севастополя як
вагоме джерело дослідження селянського повстанського руху в Криму
1917–1920-х років / В. М. Щербатюк // Наукові записки Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Серія: Історія. – Вінниця, 2014. – Вип. 22. – С. 238–243.
3.4. Галузеві державні архіви
Див. також № 150.
ГДА Служби безпеки України
268.
Бондарчук В. Матеріали процесу «Польської Організації
Військової» в Галузевому державному архіві Служби безпеки України /
Вікторія Бондарчук // П’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70річчю створення кафедри архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки : матеріали Всеукр. наук. конф., 4 листоп. 2014 р., секція
2: Архівознавство та документознавство / Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка, Каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки [та ін.]. – Київ,
2014. – С. 138–140.
Див. також № 133, 155.
3.5. Архівні зібрання установ НАН України, музеїв, бібліотек
3.5.1. Архівні зібрання установ НАН України
Див. також № 132, 156, 157.
3.5.1.1. Науковий архів Інституту археології НАН України
269.
Принь М.
Джерела
з
історії
музейної
справи
та
пам’яткоохоронних досліджень східних округ України у фондах
Інституту археології НАН України / Марина Принь // П’ятнадцяті
джерелознавчі читання, присвячені 70-річчю створення кафедри
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки : матеріали
Всеукр. наук. конф., 4 листоп. 2014 р., секція 2: Архівознавство та
документознавство / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф.
архівознавства та спец. галузей іст. науки [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 62–
64.
270.
Яненко А. С. Музеї Київщини і Житомирщини та їх участь в
археологічних дослідженнях регіону в 1945–1946 рр. (за матеріалами
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архіву М. Я. Рудинського) / А. С. Яненко // Сіверщина в історії України :
зб. наук. пр. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 304–311.
271.
Яненко А. С. Музеї Полтавської області та їх участь в
археологічних дослідженнях регіону в 1945 р. (за матеріалами архіву
М. Я. Рудинського) / Яненко А. С. // Музейний вісник : наук.-теорет.
щорічник. – Запоріжжя, 2014. – № 14. – С. 293–301.
3.5.1.2. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
272.
Єлисєєва К. Ю. Нотна колекція Розумовських у процесі
відродження культурної спадщини України / К. Ю. Єлисєєва //
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. :
наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. –
Рівне, 2014. – Вип. 20, т. 1. – С. 38–42. – Колекція зберігається у
Музичному відділі НБУВ.
273.
Недашківська О. С. Автографи видатних осіб як інформаційне
джерело (на матеріалах фонду довідкової та історико-книгознавчої
літератури відділу стародруків та рідкісних видань Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. С. Недашківська //
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного
простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) /
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ,
2014. – С. 150–153.
274.
Павлуша І. А. Бібліотечно-архівна колекція «Фонд Президентів
України» : особливості структури та складу / І. А. Павлуша // Місце і
роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору :
матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 153–
156.
Інститут архівознавства НБУВ
275.
Брязкало Т. Документальний склад особового фонду академіка
Івана Григоровича Підоплічка : багатогранність міждисциплінарного
характеру / Тетяна Брязкало // II Міждисциплінарні гуманітарні читання :
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Ю. О. Карпенка як джерело дослідження наукової біографії вченого /
А. І. Шаповал // Місце і роль бібліотек у формуванні національного
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