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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 Бюлетеня ГЦНТІ містить інформаційно-аналітичний 
огляд «Світовий досвід організації архівної справи». 

Друга частина включає реферативну, оглядову та бібліографічну 
інформацію, що стосується розвитку архівної справи та документознавства у 
світі. Упорядниками представлено огляд стандартів у сфері архівної справи 
та керування документаційними процесами, розроблених у 2015–2017 рр.; 
подано матеріали до бібліографії з проблем зарубіжного архівознавства 
(підготовлені на основі змісту провідних фахових зарубіжних періодичних 
видань, що вийшли у 2017–2018 рр., та систематизовані за тематичними 
розділами). 

Також у Бюлетені наведено оглядову інформацію про вітчизняні і 
зарубіжні конференції з проблем архівної справи та документознавства, що 
відбулись протягом червня 2017 р. – червня 2018 р., анонси майбутніх 
наукових форумів, проведення яких заплановано на другу половину 2018 р., 
подано огляд дисертаційних досліджень з проблем архівознавства та 
документознавства, захищених в Україні у другій половині 2017 – першій 
половині 2018 рр. 
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І. Світовий досвід організації архівної справи: 

інформаційно-аналітичний огляд 
 
Архівна справа у будь-якій країні є галуззю життєдіяльності 

суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, 
економічні та інші питання, пов’язані із функціонуванням національних 
архівних інформаційних ресурсів, створенням та діяльністю системи 
архівних установ. Організація архівної справи пов’язана з поняттями 
«архівна система», «система архівних установ», «мережа архівних установ». 

Архівна система – це сукупність основоположних принципів 
організації архівної справи, способів технологій її ведення, які забезпечують 
цілісність та скоординованість функціонування архівних установ1. Архівна 
система формується державою та органами влади, має конкретно-історичний 
зміст, є похідною від суспільно-державного ладу, політичного устрою, 
національно-культурних традицій держави, регулюється відповідними 
законодавчими актами і функціонує в правовому полі2. 

Системою архівних установ є ієрархічно побудована сукупність 
архівних установ3. Мережа архівних установ – це сукупність архівних 
установ усіх форм власності, функціонально пов’язаних між собою 
спільністю завдань зберігання та організації використання архівних 
документів4. 

Метою інформаційно-аналітичного огляду є аналіз організації 
управління архівною справою в країнах світу. В огляді проаналізовано 
організаційно-правові засади управління архівною справою у 38 країнах, що 
мають передовий досвід в галузі організації архівної справи, представляють 
різні регіони світу, мають різні форми державного устрою (унітарна, 
федеративна, конфедеративна) та різні моделі організації архівної справи. 
Розглянуто систему органів управління архівною справою, їх відомче 
підпорядкування, особливості організації архівної справи (централізована чи 
децентралізована), систему архівних установ. Джерелами виявлення 
інформації стало архівне законодавство країн світу, офіційні веб-сайти 
архівних установ, наукові публікації. Відомості про організацію управління 
архівною справою подано станом на 2018 р. 

Початок формування сучасної системи організації архівної справи 
відноситься до кінця XVIII ст. – першої половини XIX століття. Під час 
Великої Французької революції була проведена перша у світі реформа 
архівної справи, яка визначила ключові принципи розвитку архівної системи 
більшості країн світу. У Франції вперше визначився професійний підхід до 

                                                
1 Калакура Я. Архівна система // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. С. 116. 
2 Архівознавство : підручник для студентів історичних факультетів вищих навч. закладів / за заг. 
ред. Я. Калакури, І. Матяш. 2-е вид., випр. і доп. Київ, 2002. С. 81–82. 
3 Архівознавство : термінолог. словник. Київ, 1998. С. 59. 
4 Там само. С. 40. 
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архівної справи, був прийнятий перший у світі Закон про архіви (1794), 
закладено основи централізованої системи організації архівної справи, 
створено Національний архів та мережу регіональних архівів. Основною 
тенденцією розвитку архівної справи стала її централізація, пов’язана зі 
створенням системи центральних і місцевих державних архівів та органів 
управління ними, підпорядкування архівів єдиному органу управління, 
виокремлення архівної справи в окрему галузь управління. В країнах з 
децентралізованою формою державного устрою (Німеччина, США, Канада, 
Швейцарія) сформувалися децентралізовані системи організації архівної 
справи. Впродовж ХІХ–ХХ ст. архівні системи країн світу зазнавали значних 
змін і остаточно сформувалися у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

Внаслідок тривалого історичного розвитку у світі склалися дві основні 
моделі організації архівної справи: централізована (провідна роль держави в 
архівній справі, наявність уповноваженого державного органу управління 
архівною справою, ієрархічна система адміністративного управління 
архівною справою, наявність єдиних нормативних актів для всієї мережі 
архівних установ) та децентралізована (відсутність загальнодержавного 
уповноваженого органу управління архівною справою, існування автономних 
підсистем управління архівною справою, управлінська незалежність архівних 
установ, наявність регіонального законодавства у сфері архівної справи). 

Вибір моделі організації архівної справи в певній країні залежить від її 
адміністративно-територіального устрою, системи державного управління, 
культурно-правових традицій суспільства. 

Поділ архівних систем на централізовані та децентралізовані є певною 
мірою умовним. Більшість архівних систем країн світу є змішаними та 
поєднують елементи централізму та децентралізму. Класичним прикладом 
централізованої системи організації архівної справи є архівна система 
колишнього СРСР, Китайської Народної Республіки. Децентралізована 
система притаманна передусім країнам з федеративним або 
конфедеративним державним устроєм. 

Нині у світі спостерігаються тенденції як до посилення централізації 
архівної справи, так і до її децентралізації. Помітною тенденцією сучасної 
організації архівної справи є демократизації управління архівною галуззю, 
посилення елементів децентралізації архівної справи, створення 
децентралізованих архівних систем. Зокрема, стійка тенденція до 
децентралізації архівної справи, надання значної автономії місцевим архівам 
притаманна таким країнам, як Франція, Італія та Нідерланди. Слід зазначити, 
що в деяких європейських країнах в останні роки наявна тенденція до 
посилення централізації архівної справи. Наприклад, у Швеції, Данії 
Угорщині, Румунії, Естонії, Латвії були проведені реформи в сфері 
управління архівною справою, внаслідок яких повноваження органу 
управління архівною справою були передані Національному архіву, місцеві 
державні архіви та деякі галузеві архіви (наприклад, військовий архів у 
Швеції) стали структурними підрозділами Національного архіву. 
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До країн з централізованою моделлю організації архівної справи можна 
віднести: Азербайджан, Бельгію, Білорусь, Болгарію, Естонію, Італію, 
Казахстан, Китай, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Польщу, 
Португалію, Румунію, Словаччину, Словенію, Туреччину, Угорщину, 
Фінляндію, Францію, Хорватію, Чехію, Швецію, Японію. 

Децентралізована модель організації архівної справи діє у таких 
країнах: Австралія, Австрія, Бразилія, Великобританія, Іспанія, Канада, 
Німеччина, Росія, США, Швейцарія.  

У більшості країн світу існує два основні види організації органів 
управління архівною справою: спеціальний орган управління архівною 
справою або національний архів, що виконує функції такого органу. 

Національний архів виконує функції органу управління архівною 
справою у таких країнах: Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, 
Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Канада, Латвія, Нідерланди, Німеччина, 
Норвегія, Румунія, США, Угорщина, Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Японія. 

Спеціальний орган управління архівною справою діє у країнах: 
Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Іспанія, Італія, Казахстан, Китай, 
Литва, Польща, Португалія, Росія, Словаччина, Словенія, Туреччина, 
Франція, Хорватія, Чехія.  

Органи управління архівною справою мають різне відомче 
підпорядкування. Безпосередньо уряду підпорядкований орган управління в 
таких країнах: Австралія, Австрія, Азербайджан, Болгарія, Ізраїль, Канада, 
Китай, США, Японія. 

Міністерству внутрішніх справ: Румунія, Словаччина, Чехія, 
Швейцарія. 

Міністерству юстиції: Білорусь, Бразилія, Грузія. 
Міністерству науки та освіти: Естонія. 
Федеральному управлінню наукової політики: Бельгія. 
Міністерству культури: Великобританія, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, 

Литва, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словенія, Угорщина, 
Франція, Хорватія, Швеція. 

Міністерству освіти та культури: Фінляндія. 
Міністерству зв’язку та інформації: Казахстан. 
Міністерству освіти, культури та науки: Нідерланди. 
Федеральне архівне агентство Російської Федерації (від 2016 р.) та 

Управління державних архівів Туреччини (від 2018 р.) підпорядковані 
безпосередньо президентам своїх країн. 

Функціонування архівних систем країн світу регулюється відповідними 
законодавчими та іншими правовими нормами, з урахуванням історичних 
традицій, економічних та інших чинників. У більшості країн правові основи 
та принципи організації архівної галузі визначають закони про архіви. В 
деяких країнах прийняті спеціальні нормативно-правові акти, які визначають 
організацію системи архівних установ. Так, у Бразилії та Іспанії прийняті 
нормативно-правові акти, які запроваджують поняття національної системи 
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архівів, визначають організацію, функції та складові національної системи 
архівів як цілісного комплексу, що включає орган управління архівною 
справою, національні архіви, автономні підсистеми управління архівною 
справою. У Фінляндії спеціальний закон визначає статус та функції 
Національного архіву. 

В країнах з децентралізованим державним устроєм у національному 
архівному законодавстві врегульовані переважно питання правового статусу 
та діяльності національних архівів, регіональне законодавство визначає 
статус та функції місцевих архівних установ або підсистем управління 
архівною справою (Бразилія, Великобританія Іспанія, Канада, Росія, ФРН, 
Швейцарія). 

Система архівних установ традиційно включає такі складові: 
державні (національні) архіви; 
галузеві (відомчі) архіви; 
приватні архіви. 
Система державних архівів включає центральні та місцеві архівні 

установи. У більшості країн світу центральні державні архіви мають статус 
національних архівів. Вони виконують функції збереження національної 
архівної спадщини та надання широкого доступу до архівної інформації, 
організовують роботу з поточними документами урядових установ. 

Галузеві (відомчі) архіви зберігають документи, що утворюються в 
результаті діяльності окремих відомств, підпорядковуються органу 
управління відповідної галузі. 

Приватні (корпоративні архіви) зберігають документи недержавних 
установ (наукових, культурно-освітніх, громадських та інших) і є, як 
правило, самоврядними, не підпорядкованими урядовим архівним органам. 

У багатьох країнах існують також так звані проміжні архіви (у 
вітчизняній практиці – архівні підрозділи), які мають право тимчасового 
зберігання документів різних відомств, установ і організацій, до їх 
передавання на постійне зберігання до центральних державних архівів після 
проведення експертизи цінності. 

У більшості країн відбувається активний процес правового та 
організаційного формування недержавних архівів. 

В архівному законодавстві багатьох країн помітна спільна тенденція 
закріплення за основними силовими структурами (міністерство оборони, 
спецслужби, міністерство внутрішніх справ тощо), за науковими та 
культурно-освітніми установами (бібліотеки і музеї), іншими структурами 
(парламенти, адміністрації президентів, органи статистики, геології, 
картографії, прикордонної служби тощо) права постійного зберігання усіх 
або певних категорій документів. 

У структурі багатьох національних архівів створено центри зберігання 
електронних документів (Німеччина, Франція, США, Швеція, Данія, 
Нідерланди, Фінляндія). Спеціалізовані електронні архіви діють в Білорусі, 
Польщі, Україні. 
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Важливою складовою архівної системи більшості країн світу є 
дорадчий орган, який існує при органі управління архівною справою 
(«Національна архівна рада» в Болгарії, «Національна рада архівів» в 
Бразилії, «Архівна рада» в Естонії, «Вища архівна рада» в Ізраїлі, «Наукова 
архівна рада» в Словаччині, «Архівна колегія» в Угорщині, «Консультативна 
рада» у Фінляндії тощо). 

Як правило, дорадчий орган є міжвідомчим, до його складу входять 
представники органу управління архівною справою, державних архівів, 
міністерств та відомств, професійних об’єднань, університетів, фахівці в 
галузі архівної справи. В багатьох країнах дорадчий орган діє при 
профільних міністерствах або уряді. Його склад та функції визначені в 
законодавстві або затверджені профільним міністерством. 

Архівна рада бере участь у визначенні державної стратегії та політики 
у сфері архівної справи, підготовці проектів нормативних документів, 
висловлює пропозиції щодо актуальних питань розвитку архівної галузі.  

В деяких країнах дорадчий орган має широкі повноваження. 
Наприклад, в Бразилії Національна рада архівів визначає національну 
політику у сфері архівної справи та є центральним органом Національної 
системи архівів. 

Отже, у країнах світу історично склалися централізована та 
децентралізована моделі управління архівною справою. Архівні системи у 
більшості країн світу поєднують елементи централізму та децентралізму. На 
організацію архівної системи впливають адміністративно-територіальний 
устрій, система державного управління, культурно-правові традиції певної 
країни. Нині у світі відбувається процес оновлення та реформування архівної 
галузі, вдосконалення організаційно-правових засад архівної справи, пошук 
оптимального балансу між централізованою та децентралізованою системами 
організації управління архівною справою. 

 
Організація архівної справи в країнах світу 

 
Австралія (Австралійський Союз) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про Національний архів 1983 р.» («Archives Act 1983»), чинна 

редакція від 01.07.20165. 
У штатах та територіях діють закони про державні документи (Public 

Records Act), що регламентують діяльність регіональних архівних служб. 
 
2. Орган управління архівною справою 
В Австралії діє децентралізована модель організації архівної справи. На 

федеральному рівні органом управління архівною справою є Національний 
архів Австралії (The National Archives of Australia)6, який має статус 

                                                
5 Archives Act 1983 [Electronic resource]. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00772. 
6 National Archives of Australia [Electronic resource]. URL: http://www.naa.gov.au. 
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Виконавчого агенства (Executive Agency) при уряді Австралії. Національний 
архів очолює генеральний директор, який координує свою роботу з 
«відповідальним» міністром. 

При Національному архіві діє консультативна рада – дорадчий орган, 
який подає пропозиції міністру та генеральному директору з питань 
управління архівною справою. До її складу входять сенатор, член Палати 
представників, а також 11 членів, які призначаються відповідальним 
міністром. 

Австралія складається з шести штатів та трьох материкових територій. 
Уряд кожного штату і території (крім столичної та території Джервіс Бей) 
має свою архівну службу, яка здійснює управління архівною справою на 
регіональному рівні та зберігає документи урядових установ штату. 

 
3. Підпорядкування 
Діяльність Національного архіву Австралії координує Департамент 

генерального прокурора (Attorney-General’s Department). Як усі державні 
установи Австралії, Національний архів підпорядкований парламенту країни. 

 
4. Система архівних установ 
Національні архіви 
Національний архів Австралії зберігає документи федеральних 

урядових органів, здійснює контроль за керуванням документаційними 
процесами уряду Австралії та його підрозділів. Головний офіс архіву 
знаходиться в столиці країни. 

Національний кіно та аудіо архів Австралії (National Film and Sound 
Archive of Australia (NFSA) зберігає аудіовізуальну спадщину 
Австралійського Союзу. 

Відділи національних архівів знаходяться в столиці кожного штату та 
території. 

Архіви штатів та територій 
Архів Тасманії (Archives Office of Tasmania). 
Архівна служба Північної території (Northern Territory Archives 

Service). 
Управління державних документів штату Вікторія (Public Record Office 

Victoria). 
Архів штату Квінсленд (Queensland State Archives). 
Управління державних документів штату Новий Південний Уельс 

(State Records Authority of New South Wales). 
Державні документи штату Південної Австралії (State Records of South 

Australia). 
Управління державних документів штату Західна Австралія (State 

Records Office of Western Australia). 
Архіви графств та муніципалітетів 
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Архіви графств зберігають документи місцевих органів влади, 
приватних осіб. Архіви графств підпорядковуються безпосередньо раді 
графства, а не Управлінню державних документів штату. Управління надає 
місцевих архівам консультативну допомогу. 

Документи місцевих органів влади також можуть зберігатися при 
муніципальній або міській раді, раді графства, раді промислового району, 
який об’єднує кілька графств. 

Архівні документи також зберігають Національна бібліотека Австралії 
(колекції рукописів та усної історії), університети, бібліотеки штатів і 
територій, історичні товариства, музеї (художні, меморіальні, краєзнавчі 
тощо). 

Церковні архіви: архів єпархії архієпископа Сіднея (церковний 
історичний архів), католицький архів в Аделаїді, Центр «Спадщина церкви 
адвентистів сьомого дня», архів Сіднейської єпархії англіканської церкви 
тощо. 

Приватні архіви 
 
Австрія (Австрійська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Федеральний Закон про архіви» («Bundesgesetz über die Sicherung, 

Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes - Bundesarchivgesetz») 
від 17.08.1999, набув чинності 01.01.2000 (зі змінами)7. Закон регулює 
діяльність Австрійського державного архіву, архівування та використання 
документів федерального уряду. В кожній із дев’яти земель Австрії прийняті 
власні закони про архіви. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Централізоване управління архівною справою та загальнодержавна 

архівна адміністрація відсутні. 
На федеральному рівні функцію реалізації державної політики у сфері 

архівної справи виконує Австрійський державний архів (Österreichische 
Staatsarchiv)8, який є центральним архівом для федеральних служб 
Австрійської Республіки (вищих органів та міністерств). 

 
3. Підпорядкування 
Австрійський державний архів підпорядковується відомству 

федерального канцлера. 
Архіви земель підпорядковуються урядам земель, а комунальні 

архіви – магістратам. 
4. Система архівних установ 

                                                
7 Bundesgesetz über die Sicherung, Aufbewahrung und Nutzung von Archivgut des Bundes – 
Bundesarchivgesetz [Electronic resource]. URL: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143. 
8 Österreichische Staatsarchiv [Electronic resource]. URL: http://www.oesta.gv.at. 
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Федеральні архіви 
Австрійський державний архів. Структура Австрійського державного 

архіву включає Генеральну дирекцію, якій підпорядковуються наступні 
відділи: кадровий та адміністративний відділ (Personal- und 
Verwaltungsdirektion), Загальний адміністративний архів / Архів фінансів та 
надвірної палати (Allgemeines Verwaltungsarchiv / Finanz- und 
Hofkammerarchiv), Архів Республіки (Archiv der Republik), Архів цісарського 
дому, двору і держави (Haus-, Hof- und Staatsarchiv), Воєнний архів 
(Kriegsarchiv). 

Установи федерального рівня, які мають право постійного зберігання 
документів: 

Парламентська дирекція (die Parlamentsdirektion); 
Конституційний суд (der Verfassungsgerichtshof), Адміністративний суд 

(Verwaltungsgerichtshof), Верховний суд (Oberste Gerichtshof); 
університети; 
Федеральне управління охорони пам’яток (Bundesdenkmalamt), 

Австрійська національна бібліотека (Österreichische Nationalbibliothek), 
Федеральні музеї (Bundesmuseen), Австрійська фонотека (Österreichische 
Phonothek), Придворна музична капелла (Hofmusikkapelle); 

Федеральне управління метрології та геодезії (Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen). 

9 земельних архівів. 
Комунальні (муніципальні архіви). 
До приватних архівів в Австрії належать церковні архіви, бізнес-

архіви, а також архіви окремих родів. Приватні підприємства, партії та 
громадські організації не передають документи своєї діяльності до 
державних архівів, а зберігають у власних архівних підрозділах. 

 
Азербайджан (Азербайджанська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про Національний архівний фонд» Азербайджанської 

Республіки («Milli arxiv fondu haqqynda») від 22.06.1999 № 694-IQ (зі 
змінами, остання зміна 22.11.2015)9. 

Національне архівне законодавство поширюється на діяльність 
державних архівів, муніципальних (районних) архівів, архівів державних 
установ, організацій та підприємств, архівів недержавних комерційних 
організацій, особисті (приватні) архіви громадян. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Національне архівне управління Азербайджанської Республіки 

(Azerbaycan Respublikasi Milli Arxiv Idaresi)10. 

                                                
9 Milli arxiv fondu haqqynda [Electronic resource]. URL: http://milliarxiv.gov.az/az/qanunlar. 
10 Azerbaycan Respublikasi Milli Arxiv Idaresi [Electronic resource]. URL: http://milliarxiv.gov.az. 
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Управління очолює керівник, якого призначає та звільняє з посади 
Президент Азербайджанської Республіки. 

Національне архівне управління включає чотири відділи: відділ 
організаційно-методичних та міжнародних відносин (Təşkilat-metodika və 
beynəlxalq əlaqələr şöbəsi); відділ комлектування, управління архівами та 
зв’язків з громадськістю (Komplektləşdirmə, idarə arxivləri və kargüzarlıq 
şöbəsi); відділ публікацій та використання документів (Sənədlərin nəşri və 
istifadəsi şöbəsi); фінансово-економічний відділ (Maliyyə-təsərrüfat şöbəsi). 

Управління архівною справою на території Нахічеванської Автономної 
Республіки здійснює Державне архівне управління Нахічеванської АР 
(Naxçivan Muxtar Respublikasi Dövlət Arxiv İdarəsi). 

 
3. Підпорядкування 
Національне архівне управління підпорядковане Кабінету Міністрів 

Азербайджанської Республіки. Сфера повноважень Національного архівного 
управління включає державні та муніципальні (районні) архіви, архіви 
державних установ, організацій і підприємств. 

 
4. Система архівних установ 
В Азербайджані діє централізована модель організації архівної справи. 
Центральні державні архіви 
Державний архів Азербайджанської Республики (Azərbaycan 

Respublikasinin Dövlət Arxivi) (включає 14 регіональних відділів), Державний 
історичний архів Азербайджанської Республіки (Azərbaycan Respublikasinin 
Dövlət Tarix Arxivi), Державний архів літератури та мистецтв 
Азербайджанської Республіки ім. Салмана Мумтаза (Salman Mümtaz adına 
Azərbaycan Respublikasinin Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi), Державний 
архів кіно-фото документів Азербайджанської Республіки (Azərbaycan 
Respublikasinin Dövlət kino-foto Sənədləri Arxivi), Державний архів 
звукозаписів Азербайджанської Республіки (Azərbaycan Respublikasinin 
dövlət səs yazilari Arxivi), Державний архів науково-технічних документів 
Азербайджанської Республіки (Azərbaycan Respublikasinin Dövlət Elm və 
Texnika Sənədləri Arxivi). 

Державний архів Нахічеванської Автономної Республіки (Naxçivan 
Muxtar Respublikasinin Dövlət Arxivi) з відділами. 

55 районних та міських державних архівів. 
 
Бельгія (Королівство Бельгія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви» («Archiefwet» / «Loi relative aux archives»), 

прийнятий 24.06.1955, зміни внесено Законом від 06.05.200911. 

                                                
11 Loi relative aux archives 24 juin 1955 [Electronic resource]. URL: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1955062430&table_name=
loi. 
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2. Орган управління архівною справою 
Державний архів Бельгії (Archives de l’Etat en Belgique / Rijksarchief in 

België)12. Генеральний директор Державного архіву Бельгії є Головним 
архівістом королівства (archiviste général du Royaume). 

 
3. Підпорядкування 
Державний архів Бельгії підпорядкований Бельгійському 

федеральному управлінню наукової політики (Service public de programmation 
Politique scientifique ou Politique scientifique fédérale / Federaal 
Wetenschapsbeleid). 

 
4. Система архівних установ 
У Бельгії діє централізована модель організації архівної справи. 

Державний архів Бельгії включає Національний архів в Брюсселі та 19 
архівосховищ по всій країні. 

Державному архіву підпорядковані чотири «операційні дирекції» 
(direction opéracionnelle): 

Операційна дирекція 1. Державні архіви Фландрії (включає шість 
регіональних архівів). 

Операційна дирекція 2. Державні архіви Валлонії (включає вісім 
регіональних архівів), також дирекції підпорядкована видавнича і 
публікаційна служба та Проект бібліографії історії Бельгії. 

Операційна дирекція 3. Державні архіви в Брюсселі. Секція 04: Архів 
старого режиму (Archives de l’Ancien Régime), Центральна бібліотека 
(Bibliothéque centrale), Реставраційна майстерня (Atelier restauration); Секція 
05: сучасні архіви – Головний королівський архів (Національний архів 
Бельгії) з двома сховищами (Archives générales du Royaume; Archives 
générales du Royaume 2 – Dépôt Joseph Cuvelier); Секція 06: Архів 
Королівського палацу (Archives du Palais royal / Archief van het Koninklijk 
Paleis); 07: Державний архів в Брюсселі (Archives de l’État à Bruxelles / 
Rijksarchief te Brussel). 

Операційна дирекція 4. Центр історичних досліджень та документації 
війни та сучасного суспільства (Centre d’études guerre et société (CegeSoma) 
(Studiecentrum Oorlog en Maatschappij). 

Муніципальні (коммунальні) архіви. 
 
 
Білорусь (Республіка Білорусь) 
1. Архівне законодавство 
Закон Республіки Білорусь «Про архівну справу та діловодство в 

Республіці Білорусь»» (Закон Республики Беларусь «Об архивном деле и 
делопроизводстве в Республике Беларусь») від 25.11.2011 № 323-313. 
                                                
12 Archives de l’État en Belgique / Rijksarchief in België [Electronic resource]. URL: http://www.arch.be. 
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2. Орган управління архівною справою 
Міністерство юстиції Республіки Білорусь – республіканський орган 

державного управління у сфері архівної справи та діловодства. 
Спеціальні (виконавчі, контрольні, регулюючі та інші) функції у сфері 

архівної справи та діловодства здійснює Департамент з питань архівів та 
діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь14. 

Головні управління юстиції обласних (Мінського міського) виконавчих 
комітетів – органи архівної справи та діловодства в областях та м. Мінську. 

Контроль за дотриманням законодавства у сфері архівної справи та 
діловодства здійснює Державна інспекція архівів та діловодства Республіки 
Білорусь. 

 
3. Підпорядкування 
Республіканські архівні установи підпорядковані Департаменту з 

питань архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь. 
Державні архіви областей і зональні державні архіви підпорядковані 

Головним управлінням юстиції обласних виконавчих комітетів. 
Територіальні (міські або районні) архіви підпорядковані місцевим 

виконавчим або розпорядчим органам влади. 
 
4. Система архівних установ 
В Білорусі діє централізована модель організації архівної справи. 

Система архівних установ включає державні архіви, територіальні (міські або 
районні) архіви, архіви державних органів, інших організацій. Державними 
архівами в Республіці Білорусь є республіканські, обласні (м. Мінська) та 
зональні архіви. 

Республіканські архіви створюються за рішенням республіканського 
органу державного управління у сфері архівної справи і діловодства, а 
обласні (м Мінська) і зональні архіви – за рішенням відповідних обласних 
(Мінського міського) виконавчих комітетів відповідно до системи державних 
архівних установ, затвердженої Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь. 

Зональні державні архіви створені переважно на основі колишніх 
філіалів облдержархівів. Сфера їх діяльності поширюється на певні міста або 
кілька районів. У обласних та зональних державних архівах зберігаються, 
здебільшого, документи ХХ–ХХІ ст., які виникли у результаті діяльності 
місцевих (обласного та районного рівня) органів влади й управління, установ, 
організацій і підприємств. 

Зональні державні архіви здійснюють загальне і практичне керівництво 
архівною справою і діловодством, відповідають за стан діловодства і 

                                                                                                                                                       
13 Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Республики Беларусь от 25.11.2011 № 323-3. URL: http://kodeksy-
by.com/zakon_rb_ob_arhivnom_dele_i_deloproizvodstve_v_respublike_belarus.htm. 
14 Архивы Беларуси [Электронный ресурс]. URL: https://archives.gov.by. 
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удосконалення архівної справи, забезпечують збереженість архівних 
документів у відповідних підконтрольних районах, у певних містах. 

Республіканські архівні установи 
Національний архів Республіки Білорусь. 
Національний історичний архів Білорусі. 
Національний історичний архів Білорусі в м Гродно. 
Білоруський державний архів кінофотофонодокументів. 
Білоруський державний архів-музей літератури і мистецтва. 
Білоруський державний архів науково-технічної документації. 
Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та архівної 

справи. 
Білоруський науково-дослідний центр електронної документації. 
Центральна лабораторія мікрофільмування та реставрації документів 

Національного архівного фонду Республіки Білорусь. 
Республіканська технічна лабораторія мікрофільмування страхового 

фонду документації. 
Обласні та зональні державні архіви 
Державні обласні архіви: Брестської, Вітебської, Гомельської, 

Гродненської, Мінської, Могилівської областей. 
Державні архіви громадських об’єднань: Гомельської, Гродненської, 

Могилівської областей. 
16 зональних державних архівів у містах: Барановичі, Кобрин, Пінськ, 

Глибоке, Орша, Полоцьк, Жлобин, Мозир, Річиця, Ліда, Новогрудок, 
Борисов, Молодечно, Слуцьк, Бобруйськ, Кричев. 

Територіальні (міські або районні) архіви створюються 
відповідними місцевими виконавчими і розпорядчими органами за 
погодженням з центральним органом державного управління у сфері архівної 
справи і діловодства. В Білорусі налічується 124 територіальних архіви. 
Територіальні архіви приймають та зберігають документи Національного 
архівного фонду реорганізованих, ліквідованих організацій, індивідуальних 
підприємців, які припинили діяльність та представництв іноземних 
організацій. 

Відомчі архіви, тобто архівні підрозділи установ, організацій і 
підприємств. 

 
Болгарія (Республіка Болгарія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про Національний архівний фонд» («Закон за Националния 

архивен фонд»), прийнятий 29.06.2007, чинний від 13.07.2007 (зі змінами)15. 
 
2. Орган управління архівною справою 

                                                
15 Закон за Националния архивен фонд. В сила от 13.07.2007 г. [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.archives.government.bg/uploaded_files/ZNAF_2017.pdf. 
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Державне архівне агентство (Държавна агенция «Архиви»)16. Голову 
агентства призначає Рада міністрів Болгарії. Державне архівне агентство 
контролює збереження документів державних та муніципальних установ, 
здійснює наукове методологічне керівництво і контроль за організацією 
роботи з документами, їх збереженням та використанням в архівах установ. 
Надає методичну допомогу приватним архівам, проводить експертизу 
цінності документів з історії Болгарії, що зберігаються в архівах, включає 
цінні документи до Реєстру НАФ. 

При Державному архівному агентстві діє Національна архівна рада 
(Национален архивен съвет) – міжвідомчий дорадчий орган, який координує 
державну політику у сфері архівної справи та забезпечує заходи щодо 
збереження НАФ. Рада приймає до кінця попереднього року щорічну 
програму роботи, в якій визначаються пріоритети та завдання відповідно до 
цілей та поточних проблем архівної галузі. До складу Ради входять 11 осіб: 
Голова Державного агентства архівів, представники державних архівів, 
міністерств та відомств, державних та громадських музеїв та бібліотек, які 
зберігають архівні зібрання. 

 
3. Підпорядкування 
Державне архівне агентство підпорядковано Раді міністрів Болгарії. 
 
4. Система архівних установ 
В Болгарії діє централізована модель організації архівної справи. 

Згідно з «Законом про Національний архівний фонд» (ст. 6. (1)), документи 
НАФ зберігають: 

1. державні архіви; 
2. архіви та архівні зібрання культурних та інших громадських установ; 
3. архівні зібрання державних і муніципальних музеїв та бібліотек; 
4. архівні зібрання читалишт (громадських установ, що здійснюють 

культурно-просвітницьку діяльність) та релігійних установ; 
5. приватні архіви. 
Систему державних архівних установ Болгарії складають: 
Центральні державні архіви 
Центральний державний архів (Централният държавен архив), 

знаходиться у Софії. Зберігає документи центральних структур державних 
органів, інших державних установ та громадських організацій, а також 
документальну спадщину відомих осіб національного значення, здійснює 
виявлення та реєстрацію документів з історії Болгарії, що зберігаються в 
іноземних архівах та інших установах. 

Державний військово-історичний архів (Държавният 
военноисторически архив), знаходиться у Великому Тирнові, зберігає 
документи Міністерства оборони та болгарської армії. 

Регіональні державні архіви 
                                                
16 Държавна агенция «Архиви» [Електронний ресурс]. URL: http://www.archives.government.bg/. 
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Регіональні державні архіви зберігають документи адміністрацій 
областей та громад, територіальних структур органів державної влади, інших 
державних та громадських установ і організацій в межах відповідних 
областей та громад, організацій та відомих осіб місцевого значення. 
Регіональні архіви здійснюють науково-методичне керівництво та контроль 
за організацією роботи з документами, їх збереження та використання в 
архівах державних та муніципальних установ, збереження документів в 
службах діловодства. 

Регіональний державний архів з осередком в Монтані (Регионален 
държавен архив със седалище Монтана), включає державні архіви в обласних 
центрах Відин, Враца, Монтана, Ловеч та Плевен; 

Регіональний державний архів з осередком у Великому Тирнові 
(Регионален държавен архив със седалище Велико Търново) включає 
державні архіви в обласних центрах Велике Тирново, Габрово, Руса, Разград 
та Силістра. 

Регіональний державний архів з осередком у Варні (Регионален 
държавен архив със седалище Варна) включає державні архіви в обласних 
центрах Варна, Добрич, Шумен та Тирговиште; 

Регіональний державний архів з осередком у Софії (Регионален 
държавен архив със седалище София) включає державні архіви в обласних 
центрах Софія, Перник, Благоєвград та Кюстендил; 

Регіональний державний архів з осередком у Пловдиві (Регионален 
държавен архив със седалище Пловдив) включає державні архіви в обласних 
центрах Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кирджалі та Хасково; 

Регіональний державний архів з осередком у Бургасі (Регионален 
държавен архив със седалище Бургас) включає державні архіви в обласних 
центрах Бургас, Слівен, Стара Загора та Ямбол. 

Архіви установ, які мають право постійного зберігання документів 
У Законі про НАФ визначено вісім архівних установ, що зберігають 

документи певного типу, періоду або на певних носіях: 
Національна бібліотека «Святих Кирила та Мефодія» (Националната 

библиотека «Св. св. Кирил и Методий»); 
Науковий архів Болгарської академії наук (Научният архив на 

Българската академия на науките); 
Болгарська національна фільмотека (Българската национална 

филмотека); 
Архів Болгарського національного телебачення (Архивът на 

Българската национална телевизия); 
Архів Болгарського національного радіо (Архивът на Българското 

национально радио); 
Державний Геокартофонд (Държавният геодезически, картографски и 

кадастрален фонд (Геокартфонд) на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастр); 
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Архів Національного інституту нерухомої культурної спадщини 
(Архивът на Националния институт за недвижимото культурно наследство); 

Архів Міністерства внутрішніх справ (Архивът на Министерството на 
вътрешните работи). 

 
Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія) 
1. Архівне законодавство 
Закон про архіви № 8.159 від 08.01.1991 (Lei No 8.159, de 8 de janeiro de 

1991)17. 
Указ Президента Бразилії [про створення Національної системи 

архівів] № 4.073 від 03.01.2002 (Decreto Nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002)18. 
Бразильська держава організована на федеративних засадх, штати та 

муніципалітети Бразилії мають значну автономію в управлінні та 
законодавчій діяльності. Законодавство 26 штатів, федерального округу та 
муніципалітетів регулює питання керування документаційними процесами, 
організації та діяльності регіональних та муніципальних архівів, доступу до 
них відповідно до положень Федеральної конституції та Закону про архіви. 

 
2. Орган управління архівною справою 
У Бразилії діє децентралізована модель організації архівної справи. 

Архівні установи Бразилії складають Національну систему архівів (Sistema 
Nacional de Arquivos, SINAR)19. SINAR створена для реалізації національної 
політики щодо державних та приватних архівів, спрямованої на керування 
документаційними процесами, забезпечення збереженості та доступу до 
архівних документів. 

Національна рада архівів (Conselho Nacional de Arquivos, CONARQ) - 
колегіальний орган, який визначає національну політику у сфері архівної 
справи та є центральним органом Національної системи архівів. Національну 
раду архівів очолює генеральний директор Національного архіву. Членів 
ради затверджує міністр юстиції. До її складу входять представники 
федеральних органів влади, Національного архіву, публічних архівів штатів, 
муніципальних архівів, асоціації архівістів, навчальних закладів, у яких 
викладають архівознавство тощо. Серед завдань Національної ради архівів: 
визначення керівних принципів та здійснення нормативного забезпечення 
функціонування Національної системи архівів; сприяння взаємодії 
державних та приватних архівів; подання пропозицій міністру юстиції щодо 
законодавчого регулювання архівної справи; забезпечення дотримання 
конституційних та правових положень, що регулюють діяльність державних 

                                                
17 Lei No 8.159, de 8 de janeiro de 1991 [Electronic resource]. URL: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm. 
18 Decreto Nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002 [Electronic resource]. URL: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4073.htm. 
19 Sistema Nacional de Arquivos – SINAR [Electronic resource]. URL: 
https://www.estadovirtual.com.br/sinar. 
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архівів; надання пропозицій щодо цілей та пріоритетів державної політики у 
сфері архівної справи тощо. 

Національний архів Бразилії (Arquivo Nacional)20 відповідає за 
керування та збереження документації органів федерального державного 
управління, здійснює національну політику в галузі архівної справи, яку 
визначає Національна рада архівів. Національний архів очолює генеральний 
директор (Diretor-Geral). 

Управління архівною справою та документообігом в федеральних 
державних установах здійснює Система керування архівними документами 
(Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA). Основним завдання 
SIGA є організація керування документаційними процесами в структурі 
федерального виконавчого органу, забезпечення доступу до документів 
федеральних органів. Національний архів Бразилії є центральним органом 
SIGA. Також до складу SIGA входять підрозділи, відповідальні за керування 
документаційними процесами в міністерствах та відомствах. 

Управління SIGA здійснює Координаційний комітет на чолі з 
генеральним директором Національного архіву. До складу комітету входять 
представники міністерств та відомств, Системи управління інформаційними 
ресурсами та інформатикою (Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática), та Sistema de Serviços Gerais. Комітет пропонує 
керівні принципи та стандарти керування документаційними процесами, які 
повинні бути реалізовані в органах та структурах федеральної державної 
адміністрації після затвердження міністром юстиції. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів підпорядкований Міністерству юстиції Бразилії 

(Ministério da Justiça). 
Архіви штатів підпорядковані урядам штатів (як правило, органам 

управління в галузі культури або юстиції). Архіви штатів відповідають за 
реалізацію національної політики в галузі архівної справи та здійснюють 
контроль за діяльністю архівів на території штату. 

Муніципальні архіви підпорядковані адміністрації муніципалітетів. 
 
4. Система архівних установ 
Національну систему архівів Бразилії складають: 
– Національний архів; 
– архіви федеральних органів виконавчої влади (arquivos do Poder 

Executivo Federal); 
– архіви федеральних органів законодавчої влади (arquivos do Poder 

Legislativo Federal); 
– архіви федеральних органів судової влади (arquivos do Poder Judiciário 

Federal); 

                                                
20 Arquivo Nacional [Electronic resource]. URL: http://arquivonacional.gov.br. 
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– архіви штатів, що є архівами органів виконавчої, законодавчої та 
судової влади (arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário); 

– архів федерального округу, що є архівом органів виконавчої, 
законодавчої та судової влади (arquivos do Distrito Federal dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário); 

– муніципальні архіви, що є архівами органів виконавчої та 
законодавчої влади (arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo). 

Фізичні особи та юридичні особи приватного права, які зберігають 
архіви, можуть приєднатися до Національної системи архівів за погодженням 
з центральним органом. 

 
Великобританія (Сполучене Королівство Великобританії, 

Шотландії та Північної Ірландії) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про державну документацію» 1958 р. («Public Records Act» 

1958)21 (стосується Англії, Уельсу й Великобританії в цілому), «Закон про 
державну документацію» (Шотландія) 2011 р. («Public Records (Scotland) 
Act» 2011)22, «Закон про державну документацію» (Північна Ірландія) 1923 р. 
(«Public Records Act» (Northern Ireland) 1923)23. 

Діяльність архівів місцевих органів влади регулюють акти про місцеве 
управління. 

Діяльність церковних архівів регулює Постанова помісного синоду 
англіканської церкви 1978 р. про парафіяльні метричні книги та документи 
(Parochial Registers and Records Measure 1978)24. 

 
2. Орган управління архівною справою 
У Великобританії діє децентралізована модель організації архівної 

справи. Національний архів Великобританії (The National Archives of the 
United Kingdom)25, утворений у квітні 2003 р. в результаті злиття Державного 
архіву (Public Record Office) та Комісії історичних рукописів (Historical 
Manuscripts Commission). Національний архів Великобританії зберігає 
документи центральних урядових установ і судів та консультує всі державні 
установи з питань керування документаційними процесами, а також відбору 
на постійне зберігання урядових документів, що мають історичну цінність. 

                                                
21 Public Records Act 1958 [Electronic resource]. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/6-
7/51; Public Records Act [Electronic resource]. URL: http://www.nationalarchives.gov.uk/information-
management/legislation/public-records-act/. 
22 Public Records (Scotland) Act 2011 [Electronic resource]. URL: 
https://www.legislation.gov.uk/asp/2011/12/contents. 
23 Public Records Act (Northern Ireland) 1923 [Electronic resource]. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/apni/1923/20/contents. 
24 Parochial Registers and Records Measure 1978 [Electronic resource]. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/ukcm/1978/2. 
25 The National Archives of the United Kingdom [Electronic resource]. URL: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/. 
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Архів очолює виконавчий директор та хранитель Національного архіву 
(Chief executive and Keeper of The National Archives), за основні напрями 
діяльності відповідають директори. При Національному архіві діє колегія, до 
складу якої входять хранитель, директори, керівники головних підрозділів та 
три зовнішні члени від урядового й приватного секторів. 

Також при Національному архіві діє консультативна рада (Advisory 
Council) яка надає незалежні консультації уряду Великобританії та 
керівництву Національного архіву з питань, що стосуються керування 
документаційними процесами та архівами (зокрема, щодо доступу до 
архівів). 

В Шотландії функції Національного архіву виконує неміністерський 
департамент уряду «Національні документи Шотландії» («National Records of 
Scotland»)26, створений 2011 р. внаслідок об’єднання Національного архіву 
Шотландії та Управління запису актів громадянського стану (General Register 
Office). Департамент відповідає за збереження архівної спадщини Шотландії, 
здійснює контроль за керування документаційними процесами в державних 
установах Шотландії, надає консультативну та методичну допомогу 
місцевим архівним установам, державним та приватним власникам, 
відповідає за реєстрацію актів громадянського стану, облік населення. 
Департамент очолює виконавчий директор, який виконує обов’язки 
головного архівіста Шотландії (хранителя документів, Keeper of the Records) 
та керівника центрального органу запису актів громадянського стану 
(Registrar General). 

Бюро державних документів Північної Ірландії (Public Record Office of 
Northern Ireland)27 має широкі повноваження, які охоплюють функції 
центрального та місцевого самоврядування, приватного сектора. Бюро 
поєднує функції кількох установ: державного архіву Північної Ірландії 
(Public Record Office), відділу рукописів Національної бібліотеки, місцевого 
архіву (county record office) для шести графств Північної Ірландії, також 
зберігає значну кількість приватних документів. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів Великобританії має статус «неміністерського 

урядового департаменту» (Non-ministerial government departments). Контроль 
за діяльністю архіву здійснює Міністерство культури, медіа та спорту 
(Department for Digital, Culture, Media and Sport). 

Контроль за діяльністю неміністерського департаменту «Національні 
документи Шотландії» здійснює секретар Кабінету міністрів Шотландії з 
питань культури, туризму та зовнішніх зв’язків (The Cabinet Secretary for 
Culture, Tourism and External Affairs). 

                                                
26 National Records of Scotland [Electronic resource]. URL: https://www.nrscotland.gov.uk/. 
27 Public Record Office of Northern Ireland [Electronic resource]. URL: 
https://www.nidirect.gov.uk/proni. 
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Контроль за діяльністю Бюро державних документів Північної Ірландії 
здійснює Міністерство у справах громад (Department for Communities) уряду 
Північної Ірландії. 

Архіви графств, округів, міські архіви підпорядковані місцевим 
органам влади, контроль за їх дільністю здійснює Національний архів. 

 
4. Система архівних установ 
Національні архіви 
Національний архів Великобританії. 
Національні документи Шотландії. 
Бюро державних документів Північної Ірландії. 
Місцеві архівні установи: архіви графств (County record offices), 

архіви округів в Шотландії (Council Archives), міські архіви. 
Церковні архіви (Diocesan Record Office). Контроль за церковними 

архівами покладений на єпископів відповідних єпархій. В багатьох випадках 
єпископ доручає зберігання церковних архівів місцевому державному архіву. 

Приватні архіви. Держава здійснює контроль за приватними архівами, 
хоча не існує визначених законодавством положень щодо діяльності та 
забезпечення їх збереженості. 

 
Грузія (Республіка Грузія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон Грузії про Національний архівний фонд та Національний архів» 

№ 4205-RS від 29.12.2006 (зі змінами) («Law of Georgia on the National 
Archival Fund and the National Archives»)28. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Національний архів Грузії29. Згідно з «Законом Грузії про 

Національний архівний фонд та Національний архів» серед функцій 
Національного архіву: 

– здійснення державного контролю та нагляду за збереженням всіх 
документів НАФ (включаючи документальні пам’ятки культурної спадщини) 
незалежно від місця їх зберігання; 

– методичне керівництво та контроль над діяльністю центральних 
архівів та місцевих архівів – територіальних відділів Національного архіву 
Грузії; 

– контроль над роботою архівів різних установ та підготовка їх 
документів для передавання до Національного архіву. 

Національний архів очолює генеральний директор, якого призначає на 
посаду та звільняє з посади міністр юстиції. 

                                                
28 Law of Georgia on the National Archival Fund and the National Archives [Electronic resource]. URL: 
http://archives.gov.ge/uploads/other/2/2800.pdf. 
29 National Archives of Georgia [Electronic resource]. URL: http://www.archives.gov.ge/en/. 
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В автономних республіках Абхазія та Аджарія функції управління у 
сфері архівної справи здійснюють відповідні органи виконавчої влади. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів Грузії підпорядкований Міністерству юстиції 

Грузії. 
 
4. Система архівних установ 
В Грузії діє централізована модель організації архівної справи. 
Національний архів Грузії включає такі структурні підрозділи: 
Центральне управління (включає 5 департаментів, 10 відділів, науково-

довідкову бібліотеку та реставраційну лабораторію). 
Центральні архіви: 

Центральний історичний архів; 
Центральний архів сучасної історії; 
Центральний архів аудіовізуальних та кінодокументів; 
Центральний архів Кутаїсі. 

Територіальні відділи Національного архіву: 
регіональні архіви (9 архівів в регіонах та Регіональний архів 
збереження депозитів в Тбілісі); 
8 місцевих архівів; 
40 місцевих представництв. 

Територіальні відділи здійснюють постійне зберігання документів 
НАФ місцевого походження та управляють архівами на відповідній 
території. 

 
Данія (Королівство Данія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви Данії» («Danish Archives Act») 1992 р. (зі змінами)30. 
 
2. Орган управління архівною справою 
Національний архів Данії (Rigsarkivet)31. Архів очолює національний 

архівіст (rigsarkivar), якого призначає на посаду міністр культури Данії. 
 
3. Підпорядкування 
Національний архів Данії підпорядкований Міністерству культури. 
 
4. Система архівних установ 
Від 1 жовтня 2014 р. всі державні архіви Данії об’єднані в єдину 

структуру під назвою Національний архів. До його складу включено 
колишній Державний архів в Копенгагені та регіональні державні архіви 

                                                
30 Danish Archives Act [Electronic resource]. URL: https://www.sa.dk/en/appraisal-and-
transfer/legislation/. 
31 Rigsarkivet [Electronic resource]. URL: https://www.sa.dk/da/. 
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(Landsarkivet). Нині відділи Національного архіву знаходяться в чотирьох 
містах: 

Національний архів, Копенгаген (Rigsarkivet, København); 
Національний архів, Оденсе (Rigsarkivet, Odense); 
Національний архів, Віборг (Rigsarkivet, Viborg); 
Національний архів, Обенро (Rigsarkivet, Aabenraa). 
Регіони та муніципалітети Данії можуть передавати архівні документи 

на зберігання до Національного архіву, також вони мають право створювати 
власні архіви. Національний архів здійснює контроль за діяльністю 
регіональних та місцевих архівів, надає їм консультативну допомогу. 

 
Естонія (Естонська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви» («Arhiiviseadus») від 17.02.2011, чинний від 

09.03.2011 (зі змінами)32. 
 
2. Орган управління архівною справою 
Діяльність в галузі збереження, обліку, використання інформації 

архівних документів здійснює урядова установа – Національний архів Естонії 
(Eesti Rahvusarhiiv)33. Управління Національним архівом здійснює 
Державний архівіст (Riigiarhivaar), якого призначає на посаду Міністр науки 
та освіти Естонської Республіки терміном на 5 років відповідно до Закону 
про державну службу, враховуючи думку Архівної ради. 

При Міністерстві науки та освіти діє Архівна рада (Arhiivinõukogu), яка 
надає пропозиції щодо державної політики у сфері архівної справи. До 
складу Архівної ради входять представники університетів, науково-
дослідних установ, архівів органів місцевого самоврядування, професійних 
асоціацій, архівні експерти. 

При Державному архівісті Національного архіву діють такі дорадчі 
органи: 

Рада (Nõukogu) – здійснює координацію діяльності структурних 
підрозділів, обмін інформацією, готує програми розвитку; 

Експертна (оціночна) комісія (Hindamiskomisjon) – здійснює 
експертизу цінності документів, що надходять до Національного архіву. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів Естонії підпорядкований Міністерству науки та 

освіти Естонської Республіки (Haridus-ja Teadusministeeriumi Eesti Vabariik). 
 
4. Система архівних установ 

                                                
32 Arhiiviseadus [Electronic resource]. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011001. 
33 Eesti Rahvusarhiiv [Electronic resource]. URL: http://www.ra.ee/. 
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В Естонії діє централізована модель організації архівної справи. 
Державні архіви країни об’єднані в межах однієї структури – Національного 
архіву. 

Національний архів включає такі структурні підрозділи: 
архіви (arhiivid): 

Електронний архів (Digitaalarhiiv); 
Кіноархів (Filmiarhiiv); 

бюро (bürood): 
Адміністративне бюро (Haldusbüroo); 
Наукове та публікаційне бюро (Teadus- ja publitseerimisbüroo); 

відділи (osakonnad): 
Відділ комплектування в Таллінні (Tallinna kogumisosakond); 
Відділ забезпечення збереженості в Таллінні (Tallinna 
säilitusosakond); 
Відділ використання в Таллінні (Tallinna kasutusosakond); 
Відділ комплектування в Тарту (Tartu kogumisosakond); 
Відділ забезпечення збереженості в Тарту (Tartu säilitusosakond); 
Відділ використання в Тарту (Tartu kasutusosakond); 
Відділ в Раквері (Rakvere osakond); 
Відділ у Валзі (Valga osakond). 

Також в Естонії діють архіви місцевого самоврядування (міста або 
волості), які створюють органи місцевого самоврядування за погодженням з 
Державним архівістом. Фінансування таких архівів здійснюється за рахунок 
місцевих бюджетів. На архіви місцевого самоврядування поширюються 
вимоги щодо забезпечення збереженості, використання архівних документів 
та доступу до них, встановлені «Законом про архіви». Після припинення 
діяльності архівів місцевого самоврядування, їх власник забезпечує 
передавання архівних документів до Національного архіву. 

 
Ізраїль (Держава Ізраїль) 
1. Архівне законодавство 
Закон про архіви від 17.01.1955 (зі змінами)34. 
 
2. Орган управління архівною справою 
Державний архів Ізраїлю35 здійснює професійний нагляд над архівами 

муніципалітетів, місцевих рад, архівами державних міністерств та відомств, а 
також приватними архівами. Архів очолює Державний архівіст Ізраїлю. 

При Державному архіві діє Вища архівна рада, підпорядкована 
Прем’єр-міністру країни, яка керує діяльністю державних (громадських) та 
приватних архівів. Членами ради є: Державний архівіст (голова), 

                                                
-URL: http://www.archives.gov.il/wp .[Electronic resource] 1955 – ו"טשת ,םינויכראה קוח 34
content/uploads/2016/03/%D7%97%D7%95%D7%A7-
%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-1955.pdf. 
35 Israel State Archive [Electronic resource]. URL: http://www.archives.gov.il/en/. 
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представники Міністерства освіти і культури, Археологічної наглядової ради, 
Архіву Армії оборони Ізраїлю, Національної бібліотеки Ізраїлю, 
Центрального сіоністського архіву, Єврейського історичного загального 
архіву. Крім цього, уряд має право визначати департаменти й архіви, 
представники яких можуть входити до складу ради. 

 
3. Підпорядкування 
Державний архів Ізраїлю підпорядкований уряду країни. 
 
4. Система архівних установ 
Державний архів Ізраїлю 
Публічні (громадські) архіви 
Центральний сіоністський архів; Центральний архів історії єврейського 

народу; Архів Яд Вашем; Архів Хаїма Вейцмана в Реховоті; Архів 
релігійного сіонізму; Департамент манускриптів і архівів Національної 
бібліотеки Ізраїлю; Архів сефардської общини (Єрусалим); Архів 
Ізраїльського Департаменту старожитностей (Єрусалим); секція історичного 
архіву Інституту Жаботинського; Архіву Робітничої партії Ізраїлю; Архів 
єврейського кіно при Єврейському університеті в Єрусалимі; Ізраїльський 
кіноархів у Хайфі в Центрі Ротшильда; Архів єврейського кіно імені Стівена 
Спілберга та ін. 

В академічних інституціях Ізраїлю функціонують архіви Інституту 
дослідження діаспори Тель-Авівського університету; Біо-бібліографічного 
інституту імені Бараша Ашера «Gnazim»; Інституту фізичного виховання та 
спорту Цві Нішрі «The Zvi Nishri Archives»; Цифровий архів Дослідницького 
інституту Ізраїлю та сіонізму імені Давида Бен-Гуріона. 

Муніципальні архіви Ізраїлю – Історичний архів муніципалітету 
Єрусалиму; Архів муніципалітету Тель-Авіву – Яффо; Історичний архів 
Тель-Авіву – Яффо; Архів муніципалітету Хайфи, який виконує функції 
центру документації та Історичного архіву міста Хайфа, інші архіви 
муніципалітетів. Усі архівні установи муніципалітетів здійснюють керування 
документаційними процесами, проводять експертизу цінності управлінських 
документів та їх відбір на постійне зберігання. 

Архіви місцевих рад – архіви тих населених пунктів, що не мають 
статусу міста. 

Кібуцні архіви, які зберігають історичні документи з історії 
переселенських та сіоністських рухів. 

 
Іспанія (Королівство Іспанія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон № 16/1985 про іспанську історичну спадщину» («Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español») від 25.06.198536. 

                                                
36 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español [Electronic resource]. URL: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534. 
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«Королівський указ 1708/2011 від 18 листопада про створення системи 
архівів Іспанії та регулювання системи архівів Генеральної державної 
адміністрації та її публічних органів і режиму доступу» («Real Decreto 
1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de 
Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso»)37. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Генеральна субдирекція державних архівів (Subdireccion General de los 

Archivos Estatales)38 спрямовує та координує діяльність державних архівів, 
організовує охорону, збереження і упорядкування документів, архівних 
споруд та обладнання. До її функцій входять контроль за діяльністю 
державних архівних установ та надання технічних консультацій, архівне 
управління, співробітництво з громадськими організаціями та міжнародні 
архівні зв’язки. 

Головні служби Генеральної субдирекції: 
Центр документальної інформації архівів (Centro de Información 

Documental de Archivos (CIDA); 
Планування та координація діяльності архівів (Programación y 

Coordinación Archivística); 
Служба копіювання документів (Servicio de Reproducción de 

Documentos (SRD); 
Економічне планування (Programación Económica); 
Оцінка та опрацювання адміністративної документації (Valoración y 

Tratamiento de Documentación Administrativa). 
В рамках системи архівів Іспанії при Міністерстві культури та спорту 

діють колегіальні органи: Рада зі співробітництва в галузі архівної справи 
(Consejo de Cooperación Archivística) та Вища кваліфікаційна комісія 
адміністративних документів (Comisión Superior Calificadora de Documentos 
Administrativos). 

Вища кваліфікаційна комісія адміністративних документів – найвищий 
дорадчий орган Генеральної державної адміністрації, який займається 
дослідженням та оцінкою збереження та використання документів 
Генеральної державної адміністрації та її органів, передаванням документів 
на зберігання в державні архіви, доступом до них. 

Рада зі співробітництва в галузі архівної справи є колегіальним 
органом співробітництва між державними адміністраціями. Функції Ради: 
сприяння інтеграції архівних систем державної власності та приватних 

                                                
37 Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y 
se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos 
y su régimen de acceso [Electronic resource]. URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2011-18541. 
38 Subdireccion General de los Archivos Estatales [Electronic resource]. URL: 
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-
estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html. 
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архівів до системи архівів Іспанії; розроблення єдиних критеріїв надання 
архівних послуг; надання пропозицій та сприяння розробленню державної 
політики в галузі управління архівами та культурною спадщиною; підтримка 
професійної підготовки працівників архівної галузі; міжнародне 
співробітництво. 

Раду зі співробітництва в галузі архівної справи очолює державний 
секретар у справах культури. До її складу входять шість представників 
Генеральної державної адміністрації (міністерств та відомств), представники 
кожної автономної спільноти, три представники місцевих адміністрацій, яких 
призначає асоціація місцевих органів державного управління, представник 
Ради університетів. 

При Адміністрації голови уряду діє міжвідомчий орган – Комісія з 
питань архівів Генеральної державної адміністрації (Comisión de Archivos de 
la Administración General del Estado). Комісія розробляє інструкції, 
рекомендації, керівництва та критерії для забезпечення дотримання правил та 
норм в архівній сфері та сприяння координованому управлінню архівами. 

 
3. Підпорядкування 
Генеральна субдирекція державних архівів підпорядкована 

Міністерству культури та спорту Іспанії (Ministerio de Cultura y Deporte) та 
входить до складу Генеральної дирекції образотворчих мистецтв (Dirección 
General de Bellas Artes). Міністерству культури та спорту Іспанії 
підпорядковано 10 центральних державних архівів та 2 центри. 

Іспанія поділяється на 17 автономних спільнот (областей), які 
включають 50 провінцій та 2 автономні міста. В кожній автономній спільноті 
діє мережа регіональних архівних установ. Управління архівною справою в 
автономній спільноті здійснює місцевий орган, що відповідає за культурну 
спадщину. 

 
4. Система архівних установ 
В Іспанії діє децентралізована модель організації архівної справи. 

Відповідно до ст. 66 «Закону № 16/1985 про іспанську історичну спадщину» 
королівським указом 1708/2011 від 18.11.2011 створена система архівів 
Іспанії, яка включає мережу органів, центрів, систем та засобів, що 
співпрацюють та координують свою діяльність з метою розвитку архівних 
послуг для надання громадянам доступу до публічних архівів. 

Систему архівів Іспанії складають: 
– система архівів Генеральної державної адміністрації та державних 

органів (Sistema de Archivos de la Administración General del Estado). Система 
створена з метою встановлення єдиних стандартів сучасного управління 
архівами, заснованого на концепції державної служби. Відповідно до 
життєвого циклу документів, система архівів державної адміністрації 
включає такі складові: документальні фонди установ (Archivos de oficina o de 
gestión), загальні або центральні архіви міністерств та державних установ, що 
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залежні від них; проміжні архіви (Archivo intermedio); історичні архіви 
(Archivos históricos); 

– автономні, провінційні та місцеві архівні системи, що входять до 
системи архівів Іспанії на засадах добровільності та співпраці; 

– архіви державних та приватних організацій всіх типів, включені до 
системи шляхом відповідних угод. 

Міністерство культури та спорту є координуючим органом системи 
архівів Іспанії. 

Центральні державні архівні установи 
Архів Арагонської Корони в Барселоні (Archivo de la Corona de 

Aragón) – зберігає фонди центральних установ Арагонського королівства, 
документи місцевих установ Каталонії та Барселони. 

Головний архів в Сіманкасі (Archivo General de Simancas) – зберігає 
документи королівських архівів Кастилії і Іспанії, фонди центральних 
установ Іспанії XVI–XVIII ст. 

Архів Королівської канцелярії у Вальядоліді (Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid) – зберігає документи судових та юридичних 
установ Королівства Кастілії. 

Головний архів Індій у Севільї (Archivo General de Indias) – зберігає 
документи колоніальних установ Іспанії у Новому Світі. 

Національний історичний архів в Мадриді (Archivo Histórico 
Nacional) – є історичним архівом державної адміністрації. 

Головний архів Адміністрації в Мадриді (Archivo General de la 
Administración) – зберігає документи новітньої історії Іспанії другої половини 
ХІХ – ХХ ст. 

Документальний центр історичної пам’яті в Саламанці (Centro 
Documental de la Memoria Histórica). Зберігає документи з історії Іспанії 
1936–1978 рр. До складу центру входить Головний архів громадянської війни 
в Іспанії (Archivo General de la Guerra Civil Española). 

Історичний архів дворянства (Archivo Histórico de la Nobleza). 
Центральний архів культури (Archivo Central de Cultura). 
Центральний архів державного секретаря у справах освіти (Archivo 

Central de la Secretaría de Estado de Educación). 
Центр документальної інформації архівів (Centro de Información 

Documental de Archivos (CIDA). Основна мета діяльності центру – поширення 
інформації про документальну спадщину Іспанії; створення архівної 
інформаційної системи, спеціалізованих баз даних; поширення 
бібліографічної інформації про фахову архівознавчу літературу. 

Служба копіювання документів (Servicio de Reproducción de 
Documentos (SRDAE). Основні завдання центру – керівництво та координація 
проектів щодо копіювання документів, в т. ч. збереження аналогових та 
цифрових копій документів в Архіві безпеки (Archivo de Seguridad). 

Регіональні архівні установи 
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Чотири історичні архіви, що підпорядковані адміністрації відповідних 
автономних спільнот: 

Архів Королівства Галісії (Archivo del Reino de Galicia); 
Архів Королівської канцелярії Гранади (Archivo de la Real Chancillería 

de Granada); 
Архів Королівства Мальорки (Archivo del Reino de Mallorca); 
Архів Королівства Валенсія (Archivo del Reino de Valencia). 
Головні архіви регіону (автономної спільноти), які зберігають 

документи органів управління та інших установ автономних спільнот 
(наприклад, Архів Галісії (Archivo de Galicia), Головний архів Кастілії та 
Леона (Archivo General de Castilla y León)). Головні архіви є не в кожній 
автономній спільноті. 

Історичні архіви провінцій, створені в адміністративному центрі 
кожної провінції для зберігання документів, що утворилися в результаті 
діяльності провінційних установ. 

Архіви місцевих адміністрацій (муніципальні архіви). 
Галузеві державні архіви 
Загальний та історичний архів Міністерства оборони (Archivo General e 

Histórico de Defensa) включає чотири архівні підсистеми: сухопутних військ, 
ВМФ, ВПС та Центрального апарату. 

 
Італія (Італійська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
Законодавчий декрет від 22 січня 2004 р. № 42 «Кодекс культурної та 

ландшафтної спадщини» (Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice 
dei beni culturali e del paesaggio») (зі змінами)39. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Генеральна дирекція архівів Італії (Direzione Generale Archivi)40 

підтримує та координує діяльність щодо збереження національної архівної 
спадщини, здійснює координацію та нагляд за діяльністю архівних установ 
Італії. 

Структура Генеральної дирекції: 
Служба І Організація та діяльність (Servizio I Organizzazione e 

funzionamento); 
Служба ІІ Архівна спадщина (Servizio II Patrimonio archivistico); 
Центральний архівний інститут (Istituto centrale per gli archivi) здійснює 

наукові дослідження в галузі архівістики. 
16 архівних та бібліографічних інспекцій (суперінтендантств) 

(soprintendenze archivistiche e bibliografiche) в регіонах Італії здійснюють 
нагляд за архівами місцевих адміністративно-територіальних одиниць 

                                                
39 Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» [Electronic 
resource]. URL: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42. 
40 Direzione Generale Archivi [Electronic resource]. URL: http://www.archivi.beniculturali.it/. 
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(регіонів, провінцій, комун), архівами установ та організацій, приватними 
архівами. До 2014 р. вони мали назву Архівні суперінтендантства 
(soprintendenze archivistiche) (три інспекції зберегли стару назву), від 2014 р. 
сфера діяльності інспекцій поширюється також на бібліотечну спадщину. 
Інспекції є органами Міністерства культурної спадщини та здійснюють свою 
діяльність в рамках генеральних дирекцій архівів та бібліотек. Серед функцій 
інспекцій: виявлення та облік недержавних архівів; визнання особливої 
культурної та історичної цінності архівів приватної власності; надання 
консультацій архівам щодо збереження, експертизи цінності, систематизації 
архівних документів та ін. 

 
3. Підпорядкування 
Генеральна дирекція архівів Італії підпорядкована Міністерству 

культурної спадщини, культурної діяльності та туризму (Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo). В структурі Міністерства діє Департамент 
архівної справи і бібліотек (з функціями визначення бюджету, планування, 
координації діяльності досліджень, міжнародного співробітництва). У складі 
департаменту дві генеральні дирекції: архівів, а також бібліотек і культурних 
установ. 

Центральний державний архів (Archivio Centrale dello Stato) 
підпорядкований Генеральній дирекції архівів Італії. 

Державні архіви (Archivi di Stato) провінцій підпорядковані 
регіональним дирекціям культурної та ландшафтної спадщини (Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici) Міністерства культури, науково-
технічний контроль за їх діяльністю здійснює Генеральна дирекція архівів. 

Комунальні архіви підпорядковані радам комун (Giunta Comunale). 
 
4. Система архівних установ 
В Італії діє централізована модель організації архівної справи з 

тенденцією до децентралізації. 
Центральний державний архів в Римі зберігає документи 

центральних органів державної влади Італії від 1861 р. Архів має 33 
регіональні відділи. Відділи знаходяться в містах, що не є столицями 
провінцій, в яких зберігаються історично сформовані комплекси документів 
місцевого походження. 

Регіональні архіви 
100 державних архівів, які знаходяться в столиці кожної провінції 

Італії. Державні архіви здійснюють нагляд за поточними архівами 
адміністративних та судових державних установ, зберігають документи 
періферійної адміністрації (місцевих підрозділів центральних органів 
державного управління), адміністративних установ, що діяли до об’єднання 
Італії тощо. 

Галузеві державні архіви 
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Власні історичні архіви мають МЗС, Парламент, Палата представників, 
Сенат Італійської Республіки, канцелярія Президента, Конституційний суд. 
Документи Міністерства оборони зберігаються в історичних відомствах 
(Uffici storici) генеральних штабів італійської армії, військово-морських і 
військово-повітряних сил. 

Комунальні (муніципальні) архіви (Archivio comunale) 
В Італії діють близько 8 тисяч комунальних архівів. Архівні служби 

місцевої влади (Servizio archivistico dell’ente locale) управляють документами 
комун від їх створення до надходження на зберігання в історичний архів. 
Система комунальних архівів включає поточні архіви (L’Archivio generale) та 
історичні архіви (L’archivio storico). Історичні архіви зберігають документи з 
історії комун від часів середньовіччя до сьогодення. 

Приватні архіви. 
Приватні власники і державні установи, які не можуть гарантувати 

збереженість своїх архівів та доступ до них, можуть передати їх на тимчасове 
зберігання до державного архіву, не втрачаючи при цьому права власності. 
Приватні власники архівів мають право продати або подарувати їх, 
проінформувавши суперінденданта. Міністерство культурної спадщини, 
культурної діяльності та туризму має пріоритетне право придбати приватний 
архів. 

 
Казахстан (Республіка Казахстан) 
1. Архівне законодавство 
Закон Республіки Казахстан «Про Національний архівний фонд та 

архіви» від 22.12.1998 № 326-І (Закон Республики Казахстан от 22 декабря 
1998 года № 326-I «О Национальном архивном фонде и архівах») (зі змінами 
та доповненнями)41. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Міністерство культури і спорту Республики Казахстан здійснює 

керівництво, міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері 
архівної справи та документації, електронного документообігу та 
електронних архівів. Департамент архівної справи та документації42 
Міністерства культури і спорту є центральним уповноваженим органом 
управління архівною галуззю в Казахстані, до головних завдань якого 
входять реалізація державної політики й здійснення державного контролю у 
сфері ЗМІ, архівної справи й документації. 

 
3. Підпорядкування 

                                                
41 О Национальном архивном фонде и архивах [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Казахстан от 22 дек. 1998 г. № 326-I. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1011878. 
42 Департамент архивного дела и документации Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mks.gov.kz/rus/informery/centralnyi_apparat/departament_arh_dokumentacii/vedom_mks_ru
s/. 
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Національний архів Республіки Казахстан та центральні державні 
архіви підпорядковані безпосередньо Департаменту архівної справи та 
документації Міністерства культури і спорту Республики Казахстан. 
Державні архіви областей, міст республіканського значення, столиці, міст і 
районів підпорядковані виконавчим органам областей, міст 
республіканського значення, столиці Казахстану. 

 
4. Система архівних установ 
У Казахстані діє централізована модель організації архівної справи. 

Система архівних установ Республіки Казахстан включає центральний 
уповноважений орган управління архівною справою та відповідні підрозділи 
місцевих виконавчих органів, Національний архів Республіки Казахстан, 
центральні державні архіви, Бібліотеку Першого Президента Республіки 
Казахстан – Єлбаси, спеціальні державні архіви, державні архіви областей, 
міст республіканського значення, столиці, міст і районів. 

Національний архів Республіки Казахстан 
Центральні державні архіви 
Центральний державний архів 
Центральний державний архів кіно-фотодокументів та звукозаписів 
Центральний державний архів науково-технічної документації 
Національний центр рукописів і рідкісних книг. 
Спеціальні державні архіви 
Спеціальні державні архіви можуть створюватися в Міністерстві 

оборони Республіки Казахстан, Комітеті національної безпеки, 
уповноваженому органі у сфері зовнішньої розвідки, Міністерстві внутрішніх 
справ, Службі державної охорони, Генеральній прокуратурі, Національному 
бюро з протидії корупції Агентства Республіки Казахстан у справах 
державної служби та протидії корупції, Комітеті державних доходів 
Міністерства фінансів Республіки Казахстан. 

До мережі місцевих державних архівів Республіки Казахстан входять 
14 обласних державних архівів з 36 філіями, 166 районних та міських 
державних архівів. Документи НАФ Республіки Казахстан зберігаються 
також у державних бібліотеках та музеях. 

 
Канада 
1. Архівне законодавство 
«Закон про Бібліотеку та Архів Канади» («Loi sur la Bibliothèque et les 

Archives du Canada» / «Library and Archives of Canada Act») 2004 р. (зі 
змінами)43. 

Діяльність провінційних архівів регулюється законодавством 
провінцій. 

 

                                                
43 Library and Archives of Canada Act [Electronic resource]. URL: http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-7.7/. 
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2. Орган управління архівною справою 
Бібліотека та архів Канади (Library and Archives Canada / Bibliothèque et 

Archives Canada)44 – федеральний державний департамент Канади, 
відповідальний за збирання та збереження документальної спадщини цієї 
країни. Установа знаходиться в Оттаві; його директор має ранг заступника 
міністра і носить звання Бібліотекаря та архівіста Канади (Librarian and 
Archivist of Canada). 

Департамент був створений парламентом Канади в 2004 році і об’єднав 
в собі Національний архів Канади та Національну бібліотеку Канади.  

Відповідно до ст. 7 «Закону про Бібліотеку та Архів Канади» серед 
завдань БАК: 

– збирання й зберігання розпорядчих документів уряду, міністерств, а 
також інших державних інститутів, які мають історичну та архівну цінність; 

– надання допомоги державним установам у керуванні інформацією; 
– підтримка розвитку архівів та бібліотек. 
Центрального архівного управління в Канаді не існує, кожен архів 

перебуває на автономному становищі. Бібліотека та архів Канади надає 
архівам консультативну допомогу. 

Координацію діяльності архівних установ в рамках архівної системи 
Канади здійснює Рада архівів Канади. До основних завдань Ради належить: 
розроблення рекомендацій щодо роботи архівної системи Канади та її 
фінансування; розроблення та сприяння реалізації програм архівного 
співробітництва; надання консультацій; сприяння поліпшенню зв’язку між 
різними компонентами канадської архівної системи; донесення потреб 
архівної галузі до осіб, що приймають рішення, дослідників та широкої 
громадськості. Рада архівів Канади включає такі комітети: Комітет 
стандартів (Standards Committee); Канадський комітет архівного описування 
(Canadian Committee on Archival Description); Комітет збереження 
(Preservation Committee); Комітет авторського права (Copyright Committee). 

 
3. Підпорядкування 
Бібліотека та архів Канади підпорядковані Міністру канадської 

спадщини (Minister of Canadian Heritage) Федерального уряду Канади. 
Провінційні архіви підпорядковуються урядам провінцій (як правило, 

це органи управління в галузі культури). 
 
4. Система архівних установ 
Архівна система Канади має децентралізований характер. До її складу 

входить центральний архів, провінційні архіви 12 провінцій, місцеві архіви; 
загальнодержавна Рада архівів Канади, провінційні і територіальні ради 
архівів. 

 

                                                
44 Library and Archives Canada / Bibliothèque et Archives Canada [Electronic resource]. URL: 
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/Pages/home.aspx. 
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Китайська Народна Республіка 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви Китайської Народної Республіки» від 01.01.1988, 

нова редакція – від 05.07.199645. 
«Заходи щодо реалізації Закону про архіви Китайської Народної 

Республіки», затверджені Держрадою КНР 1999 р.46 
 
2. Орган управління архівною справою 
Державна архівна адміністрація КНР (виконує функції Центрального 

архіву)47 здійснює управління архівною справою на національному рівні. 
Архівні управління у складі адміністрацій провінцій та повітів 

відповідають за архівну справу в межах відповідних адміністративних 
одиниць, здійснюють управління та нагляд за діяльністю архівів державних 
органів, установ, підприємств, організацій тощо. 

 
3. Підпорядкування 
Державна архівна адміністрація підпорядкована Головному управлінню 

ЦК Комуністичної партії Китаю (КПК) та Державній раді КНР. 
 
4. Система архівних установ 
Сучасна система архівів КНР є централізованою і складається з 

Державної архівної адміністрації КНР; загальних архівів (центральні, 
провінційні, місцеві та повітові архіви органів державної влади і КПК); 
спеціалізованих архівів окремих галузей або особливих видів документів; 
відомчих архівів окремих установ, підприємств, організацій. 

Мережа центральних архівів Китаю включає п’ять найбільших архівів 
країни: 

1) Перший історичний архів Китаю (м. Пекін), який зберігає документи 
від найдавніших часів до 1911 р.; 

2) Другий історичний архів Китаю (м. Нанкін), який зберігає документи 
періоду Китайської республіки (1912–1949); 

3) Центральний архів КНР (м. Пекін) – зберігає документи новітньої 
історії КНР; 

4) Архів народно-визвольної армії Китаю (м. Пекін); 
5) Центральний архів літератури і мистецтва Китаю (м. Пекін).  
 
Латвія (Латвійська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви» («Arhivu likum») від 03.03.2010, набув чинності 

01.01.2011 (зі змінами)48. 
                                                
45 Archives Law of the People’s Republic of China [Electronic resource]. URL: 
http://www.saac.gov.cn/xxgk/2010-02/05/content_1560.htm. 
46 http://www.saac.gov.cn/xxgk/2010-02/05/content_1541.htm. 
47 The State Archives Administration of the People’s Republic of China [Electronic resource]. URL: 
http://www.saac.gov.cn. 
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2. Орган управління архівною справою 
Міністерство культури Латвії розробляє державну політику в сфері 

керування документаційними процесами та архівами; організовує та 
координує реалізацію «Закону про архіви» та інших нормативних актів у 
сфері керування документаційними процесами та архівами; розробляє 
проекти нормативних актів, забезпечує сертифікацію фахівців у цій сфері 
тощо. Національний архів Латвії (Latvijas Nacionālais Arhīvs)49 здійснює 
державну політику у сфері керування документаційними процесами та 
архівами. Директора Національного архіву Латвії (Latvijas Nacionālā arhīvā 
direktore) призначає на посаду Кабінет Міністрів Латвії за пропозицією 
Міністра культури. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів Латвії підпорядкований Міністерству культури 

Латвії, у складі якого діє Відділ архівів, бібліотек та музеїв (Arhīvu, bibliotēku 
un muzeju nodaļa). При Міністерстві культури діє консультативний орган – 
Архівна рада (Arhīvu padome). До складу Архівної ради входять 5 
представників Національного архіву Латвії, 2 представники Товариства 
архівістів Латвії, представники Державної канцелярії, Міністерства юстиції, 
Міністерства культури, Інституту історії Латвійського університету, Союзу 
самоврядувань Латвії. Архівна рада бере участь у розробленні стратегії та 
політики у сфері архівної справи; дає висновки з питань, що стосуються 
формування, збереження, доступу та використання національної 
документальної спадщини; надає пропозиції щодо проектів нормативних 
актів у сфері керування документаційними процесами та архівами. 

 
4. Система архівних установ 
В Латвії діє централізована модель організації архівної справи. Всі 

державні архівні установи Латвії об’єднані в рамках Національного архіву. 
Національний архів включає такі структурні підрозділи: 

Відділ управління персоналом (Personāla vadības nodaļa); 
Відділ фінансового аналізу та звітності (Finanšu analīzes un pārskatu 

nodaļa); 
Відділ планування розвитку (Attīstības plānošanas nodaļa); 
Відділ довідок та використання (Izziņu un dokumentu izmantošanas 

nodaļa); 
Відділ інформаційних технологій (Informācijas tehnoloģiju nodaļa); 
Відділ технічної підтримки (Tehniskā nodrošinājuma nodaļa); 
Архівна інспекція (Arhīvu inspekcija); 

                                                                                                                                                       
48 Arhīvu likums [Electronic resource]. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=205971; Закон об архивах 
[Электронный ресурс] : Закон ЛР от 03.03.2010. URL: http://latvia.regnews.org/doc/bq/s9.htm. 
49 Latvijas Nacionālais Arhīvs [Electronic resource]. URL: https://www.arhivi.gov.lv. 
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Департамент керування документами та архівами установ (Institūciju 
dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments); 

Департамент превентивної збереженості документів (Dokumentu 
preventīvās saglabāšanas departaments); 

Бібліотека Національного архіву Латвії (Latvijas Nacionālā arhīva 
bibliotēka). 

Функціональні та територіальні структурні одиниці архіву на рівні 
департаменту: 

Державний історичний архів Латвії (Latvijas Valsts vēstures arhīvs); 
Державний архів Латвії (Latvijas Valsts arhīvs); 
Державний архів кінофотофонодокументів Латвії (Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu); 
Державний архів особових документів (Personāla dokumentu valsts 

arhīvs). 
11 державних зональних архівів (Zonālie valsts arhīvi). 
Приватні архіви. Якщо приватний архів відповідає визначеним у 

«Законі про архіви» вимогам щодо забезпечення збереженості, обліку, 
описування та доступу до документів, він може отримати від Національного 
архіву Латвії акредитацію терміном на 5 років. Приватні архіви можуть бути 
передані на депозитарне зберігання до Національного архіву Латвії. 

 
Литва (Литовська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про документи й архіви Литовської Республіки» («Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo») від 30.03.2004, чинний від 
01.01.2005 (зі змінами)50. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Управління архівною справою в Литві здійснюють уряд, Міністерство 

культури та Служба Головного архівіста Литви (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
tarnybą)51. 

Структурні підрозділи Служби: 
Відділ управління та використання документів та архівів (Dokumentų ir 

archyvų valdymo ir naudojimo skyrius); 
Відділ адміністративної та фінансової діяльності (Veiklos 

administravimo ir finansų skyrius). 
Серед функцій Служби: 
– здійснювати правове забезпечення у галузі управління та 

використання документів Литви відповідно до законодавства ЄС; 

                                                
50 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo [Electronic resource]. URL: 
http://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teisesaktai/istatymai.html. 
51 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą [Electronic resource]. URL: 
https://www.archyvai.lt/lt/lvat.html. 
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– узгоджувати прийняття рішень у галузі, дотримуючись попередніх 
планів, правових актів, інших документів щодо політики управління архівами 
та документами державних установ і відомств; 

– формувати єдину практику керування документаційними процесами у 
державних і муніципальних установах, відомствах і підприємствах. 

Керівник архівної галузі – Головний архівіст Литви (Lietuvos 
vyriausiasis archyvaras), якого призначає на посаду уряд Литви. 

При Міністерстві культури діє Архівна рада (Archyvų taryba) – 
експертний консультативний орган, до складу якої входять представники 
державних архівів та Міністерства культури. Склад ради та порядок її 
діяльності затверджує міністр. Рада надає консультації Міністру культури 
щодо державної політики у сфері архівної справи, ефективного використання 
бюджетних коштів та інших питань. 

 
3. Підпорядкування 
Служба Головного архівіста Литви підпорядкована Міністерству 

культури Литви. 
 
4. Система архівних установ 
В Литві діє централізована модель організації архівної справи. Система 

державних архівних установ включає: 
Центральні державні архіви 
Литовський державний історичний архів (Lietuvos valstybės istorijos 

archyvo). 
Литовський центральний державний архів (Lietuvos centrinis valstybės 

archyvas). 
Литовський державний новий архів (Lietuvos valstybės naujasis 

archyvas). 
Литовський спеціальний архів (Lietuvos ypatingasis archyvas). 
Литовський архів літератури та мистецтва (Lietuvos literatūros ir meno 

archyvas). 
Регіональні державні архіви 
Вільнюський регіональний державний архів (Vilniaus regioninis 

valstybės archyvas); 
Відділ в Утені (Utenos filialas). 
Каунаський регіональний державний архів (Kauno regioninis valstybės 

archyvas); 
Відділ в Алітусі (Alytaus filialas); 
Відділ в Маріямполі (Marijampolės filialas). 
Клайпедський регіональний державний архів (Klaipėdos regioninis 

valstybės archyvas); 
Відділ в Таураге (Tauragės filialas); 
Відділ в Тельшяї (Telšių filialas). 
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Шяуляйський регіональний державний архів (Šiaulių regioninis valstybės 
archyvas); 

Відділ в Панявежисі (Panevėžio filialas). 
 
Нідерланди (Королівство Нідерланди) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви 1995 р.» («Archiefwet 1995»), прийнятий 28.04.1995, 

чинний від 01.01.199652. 
 
2. Орган управління архівною справою 
Національний архів Нідерландів (Nationaal Archief)53. Директор архіву є 

Головним державним архівістом (Algemene Rijksarchivaris) та консультує 
міністра освіти, культури та науки з питань архівної політики. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів Нідерландів має статус агентства (agentschap) 

Міністерства освіти, культури та науки (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap). Нагляд за управлінням та збереженням архівів центральних 
державних установ здійснює підпорядкована міністерству Інспекція 
спадщини (Erfgoedinspectie). 

Регіональні історичні центри підпорядковані адміністрації провінцій, 
муніципальні архіви – місцевим радам. 

 
4. Система архівних установ 
В Нідерландах діє централізована модель організації архівної справи з 

тенденцією до децентралізації. 
Нинішня система організації архівної справи у Нідерландах 

сформована у 1998–2005 рр. Загальний державний архів (Algemeen 
Rijksarchief) був реорганізований в Національний архів, який отримав 
повноваження Служби державних архівів (Rijksarchiefdienst) щодо 
управління архівною справою на національному рівні. 

Провінційні державні архіви отримали статус регіональних історичних 
центрів та повноваження щодо управління архівною справою на 
регіональному рівні. 

Національний архів, що знаходиться в Гаазі, зберігає документи 
державних установ національного рівня. 

Регіональні історичні центри (Regionaal Historische Centra) – 
культурно-історичні установи, що зберігають і надають доступ до різних 
історичних джерел, та сприяють дослідженню історії Нідерландів. В деяких 
провінціях статус регіональних історичних центрів отримали провінційні 
архіви, в інших – центри були створені шляхом об’єднання місцевих 
культурних установ (архівів, бібліотек, музеїв та центрів документації). 

                                                
52 Archiefwet 1995 [Electronic resource]. URL: http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2015-07-18. 
53 Nationaal Archief [Electronic resource]. URL: https://www.nationaalarchief.nl. 
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Регіональні історичні центри, що знаходяться в столицях 11 провінцій, 
виконують функції провінційних архівів (крім провінції Південна Голландія, 
для якої провінційним архівом є Національний архів). Центри зберігають 
документи провінційних державних установ та здійснюють управління 
архівною справою на території провінції (контролюють діяльність архівів рад 
з водних ресурсів, муніципальних архівів, архівів установ, громадських 
організацій та приватних осіб). Провінційними архівами керує провінційний 
архівіст, якого призначає та звільняє з посади виконавчий орган провінції. 

Фінансування архівів провінцій та муніципалітетів здійснюється 
адміністрацією провінцій та місцевими муніципалітетами, в окремих 
випадках кошти може надавати Міністерство освіти, культури та науки. 

Архіви громад (або муніципальні архіви) (De gemeentelijke 
archiefbewaarplaats) зберігають документи місцевих органів влади (всього в 
Нідерландах близько 430 громад). Муніципальні архіви здійснюють нагляд 
над роботою з документами в місцевих органах влади з метою передавання їх 
на державне зберігання. За створення архівів відповідальні мер (бургомістр) 
та ради муніципалітетів. Рада громади призначає та звільняє муніципального 
архівіста. Муніципальна архівна інспекція контролює терміни передавання 
документів в архів, приділяє увагу питанням діловодства і управління 
інформацією в муніципальних установах. 

Окремою категорією архівних установ є архіви рад з водних ресурсів 
(Archiefbescheiden van waterschappen) – місцевих органів влади, яким 
доручено управляти гідротехнічними спорудами (всього в Нідерландах діє 24 
ради з водних ресурсів). 

Значна кількість документів зберігається в приватних архівах. Уряд 
дозволяє передавати приватні архіви на депозитарне зберігання до 
Національного або провінційних архівів. 

 
Німеччина (Федеративна Республіка Німеччини) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про збереження федеральних архівних документів й 

користування ними» («Gesetz über die Sicherung und Nutzung von Archivgut 
des Bundes»), прийнятий 06.01.1988, чинний від 15.01.1988, чинна редакція 
від 16.03.201754. 

Діяльність державних архівів земель регулюється архівним 
законодавством земель. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Централізоване управління архівною справою та загальнодержавна 

архівна адміністрація відсутні. Децентралізовану архівну систему складають 
                                                
54 Bundesarchivgesetz. Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes 
(Bundesarchivgesetz – BArchG) vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 410), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2257) geändert worden ist [Electronic resource]. URL: 
http://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Ueber-
uns/Rechtsgrundlagen/Bundesarchivgesetz/bundesarchivgesetz.html. 
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Федеральний архів (Bundesarchiv), його філіали, державні архіви земель, 
місцеві архіви тощо. 

На федеральному рівні функцію реалізації державної політики у сфері 
архівної справи (після її схвалення бундестагом ФРН) виконує центральний 
Федеральний архів – Бундесархів (Bundesarchiv)55, який співпрацює з 
архівами земель на принципах партнерського співробітництва. 

Очільником Бундесархіву є президент (Präsident des Bundesarchivs), у 
разі його тимчасової відсутності – віце-президент (Vizepräsidentin des 
Bundesarchivs). 

Діяльність державних архівів координує Конференція керівників 
архівних адміністрацій федерації та земель (Konferenz der Leiterinnen und 
Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder). Конференція 
проводиться двічі на рік, під час зібрання відбувається вироблення спільних 
позицій та рекомендацій щодо різних проблем архівної галузі. В рамках 
конференції діють сім комітетів і робочі групи, що аналізують проблеми 
архівної галузі та готують пропозиції для рішень і рекомендацій, які 
розглядає конференція. 

 
3. Підпорядкування 
Бундесархів є незалежним державним органом, що перебуває у сфері 

адміністративного та технічного управління міністра культури та засобів 
масової інформації федерального уряду (Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien). 

Державні архіви земель перебувають під юрисдикцією земельних 
органів і підпорядковані у різних землях різним відомствам. В більшості 
випадків державні архіви підпорядковані міністерствам культури своїх 
земель, в окремих випадках – Державній канцелярії (Нижня Саксонія та 
Саарланд) або Міністерству внутрішніх справ (Саксонія та Саксонія-
Ангальт). 

 
4. Система архівних установ 
Державні архіви (Staatliche Archive) 
Федеральний архів. Головний осередок архіву знаходиться в Кобленці, 

вісім філіалів в інших містах Німеччини: Військовий архів у Фрайбурзі 
(Bundesarchiv-Militärarchiv), Кіноархів у Берліні (Filmarchiv des 
Bundesarchivs) та ін. 

Політичний архів Міністерства закордонних справ (Politisches Archiv 
des Auswärtigen Amts); Архів Федерального уповноваженого у справах 
документів Служби державної безпеки колишньої Німецької Демократичної 
Республіки (Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU)); Таємний 
державний архів Прусської культурної спадщини (Das Geheime Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz). 
                                                
55 Das Bundesarchiv [Electronic resource]. URL: http://www.bundesarchiv.de/index.html.de. 
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16 державних архівів земель (Landesarchive) (включають низку 
місцевих відділів). 

Комунальні архіви (Kommunale Archive) 
міські архіви (Stadtarchive); 
районні архіви (Kreisarchive); 
муніципальні архіви (Gemeindearchive). 
Церковні архіви (Kirchliche Archive) : парафій, деканатів, єпископств, 

монастирів, орденів тощо. 
Родові та родинні архіви (Herrschafts- und Familienarchive): архіви 

дворянських родин, які знаходяться в приватній власності, або передані на 
депозитне зберігання в державні чи комунальні архіви. Окремий дворянський 
архів діє в Марбурзі (Deutsche Adelsarchiv). 

Бізнес-архіви (Wirtschaftsarchive): включають кілька регіональних 
архівів (у Кельні, Штутгарті, Дортмунді, Баварський бізнес-архів), архіви 
окремих галузей промисловості (Архів гірничої промисловості в Бохумі 
тощо), а також понад 200 архівів фірм та корпорацій. 

Архіви політичних партій і спілок, парламентські архіви 
(Parlaments-, Partei-, Stiftungs- und Verbandsarchive) – створюються 
регіональними і місцевими органами партій та громадських організацій, 
нагляд над ними здійснюють управління державних архівів земель. 

Архіви мас-медіа (Medienarchive) – архіви преси, радіо-, кіно- і 
телекорпорацій. 

Архіви вищих навчальних закладів та наукових установ (Archive 
der Hochschulen sowie wissenschaftlicher Institutionen). 

Не входять до системи архіви різних установ і організацій. 
 
Норвегія (Королівство Норвегія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон № 126 від 4 грудня 1992 р. про архіви» («Lov 04.12.1992 nr. 126 

om arkiv»), чинний від 01.01.199956. 
 
2. Орган управління архівною справою 
Національна архівна служба Норвегії (Arkivverket)57 є державним 

органом, який відповідає за збереження державних архівів, здійснює 
контроль за роботою архівів областей та муніципалітетів, а також підтримку 
приватних архівів. 

Службу очолює Національний архівіст (Riksarkivar), який одночасно є 
керівником Національного архіву. 

 
3. Підпорядкування 

                                                
56 Lov 04.12.1992 nr. 126 om arkiv [Electronic resource]. URL: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126. 
57 Arkivverket [Electronic resource]. URL: https://www.arkivverket.no/. 
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Національна архівна служба Норвегії підпорядкована Міністерству 
культури (Kulturdepartementet). 

 
4. Система архівних установ 
В Норвегії діє централізована модель організації архівної справи. 

Систему архівних установ Норвегії складають державні архіви (statleg arkiv), 
комунальні (муніципальні) архіви (kommunalt arkiv), приватні архіви (privat 
arkiv). 

Національна архівна служба Норвегії складається з Національного 
архіву (Riksarkivet), восьми регіональних державних архівів (statsarkiv) та 
архіву Саамі (Sámi Arkiiva/Samisk arkiv). Також складовою системи архівних 
установ є Норвезький архів охорони здоров’я (Norsk helsearkiv), який зберігає 
документи пацієнтів, отримані від державних та приватних медичних 
закладів. 

Національний архів розміщений в Осло та зберігає документи 
центрального уряду. Регіональні державні архіви розташовані в Бергені, 
Хамарі, Конгсберзі, Крістіансанді, Осло, Ставангері, Тромсе та Тронхеймі 
(Bergen, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim). 

Регіональні державні архіви відповідають за архівні документи 
місцевих та регіональних адміністрацій і державних установ, а також архіви 
приватних осіб, компаній, установ та організацій. 

Архів Саамі розташований в Каутокейно (Kautokeino) та зберігає 
документи, що стосуються історії та культури народу саамі. 

Комунальні (муніципальні) архіви створює адміністрація областей 
(Fylkeskommune) та комун (муніципалітетів). Національний архівіст може 
прийняти рішення про передавання комунальних архівів до державних 
архівів, якщо це необхідно для їх збереження. Протягом 2014–2020 рр. в 
Норвегії проводиться реформа адміністративного устрою, внаслідок якої 
відбувається об’єднання та зміна меж областей і муніципалітетів, 
припинення діяльності та створення нових комунальних архівів. 

 
Південна Корея (Республіка Корея) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про керування державними документами» («Public records 

management act») 1999 р., повністю змінений Законом № 8025 від 04.10.2006 
(зі змінами)58. 

«Закон про управління президентським архівом» № 8395 від 27.04.2007 
(«Act on the management of presidential archives», No. 8395, Apr. 27, 2007) (зі 
змінами)59. 

 

                                                
58 Public records management act [Electronic resource]. URL: 
https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=33778&type=part&key=4. 
59 Act on the management of presidential archives, No. 8395, Apr. 27, 2007 [Electronic resource]. URL: 
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=20740&type=part&key=4. 
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2. Орган управління архівною справою 
Управління архівною справою здійснює Національний архів Кореї60. 

Під юрисдикцією прем’єр-міністра діє Національний комітет з управління 
архівами. Головні завдання комітету: визначення політики управління 
архівами; схвалення, перегляд та скасування стандартів з управління 
архівами; співробітництво між установами, що управляють архівами; 
управління президентськими архівами; затвердження термінів відкриття 
архівів з обмеженим доступом; створення та ліквідація державних архівів. 
Членів комітету призначає прем’єр-міністр, до його складу входить не більше 
20 осіб, серед них: керівник Національного архіву; посадові особи, 
рекомендовані секретаріатом Національної асамблеї, міністром Національної 
судової адміністрації, Конституційним судом, Національною виборчою 
комісією; особи, які мають значний досвід у сфері управління архівною 
справою. Термін повноваження членів комітету складає три роки. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів має статус урядового агентства Республіки Корея, 

що перебуває у сфері управління Міністра державного управління та 
внутрішніх справ (Ministry of Government Administration and Home Affairs). 
Архів очолює президент, якого призначає Міністр державного управління. 

 
4. Система архівних установ 
У Республіці Корея діє централізована модель організації архівної 

справи. 
Національний архів 
Включає структурні підрозділи: Бюро архівної політики (Archives 

Policy Bureau), Бюро управління архівами (Archives Management Bureau), 
Бюро архівної інформаційної служби (Archives Information Service Bureau). 

Відділи архіву в містах Сеул, Пусан та Теджон. 
Архів Президента Республіки Корея. 
Регіональні архіви 
Адміністрації м. Сеула, 6 міст-метрополій, автономного міста Седжона, 

8 провінцій, 1 автономної провінції мають право створювати установи для 
постійного зберігання та управління архівами, що знаходяться під їх 
юрисдикцією. 

Адміністрації муніципальних органів влади (міст, муніципальних 
районів та повітів) мають право створювати установи для постійного 
зберігання та управління архівами, що знаходяться під їх юрисдикцією. Якщо 
адміністрація не створила власний архів, її документи передають на 
зберігання до провінційних архівів. 

Галузеві державні архіви 

                                                
60 National Archives of Korea [Electronic resource]. URL: http://www.archives.go.kr/english. 
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Національна асамблея, Верховний суд, Конституційний суд та 
Національна виборча комісія мають право створювати архіви для постійного 
зберігання своїх документів. 

Управління освіти м. Сеула, міст-метрополій та провінцій мають право 
створювати архіви для постійного зберігання своїх документів. 

Приватні архіви 
 
Польща (Республіка Польща) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про Національний архівний фонд та архіви» («Ustawa o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach»), прийнятий 14.07.1983, чинна 
редакція від 11.01.201861. 

 
2. Орган управління архівною справою 
В Польщі діє централізована модель організації архівної справи. 

Генеральна дирекція державних архівів Республіки Польща (Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych)62 є центральним органом урядової 
адміністрації у справах державної частини Національного архівного фонду. 
Водночас вона здійснює нагляд і за недержавною частиною НАФ. 
Генеральний директор призначається головою Ради Міністрів за поданням 
міністра культури та національної спадщини на основі відкритого конкурсу. 

Кандидат має відповідати таким вимогам: 1) мати не менше п’яти років 
стажу на керівних посадах у Генеральній дирекції або державних архівах; 2) 
науковий ступінь доктора габілітованого із дисципліни, пов’язаної з 
архівною діяльністю або 3) вчене звання у сфері наук, пов’язаних з 
діяльністю архівів. Тривалість каденції директора складає п’ять років. 

Структура Генеральної дирекції державних архівів: 
– департамент архівістики; 
– департамент формування Національного архівного фонду; 
– департамент організації та доступу; 
– департамент інфраструктури та розвитку архівів; 
– бюро генерального директора. 
При Генеральній дирекції державних архівів діють такі консультативні 

та дорадчі органи: Архівна рада (Rada Archiwalna); Центральна комісія 
експертизи цінності документів (Centralna Komisja Archiwalnej Oceny 
Dokumentacji); Центральна методична комісія (Centralna Komisja 
Metodyczna). 

 
3. Підпорядкування 

                                                
61 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Zasób elektroniczny]. 
URL: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173. 
62 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych [Zasób elektroniczny]. URL: 
https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/naczelna-dyrekcja-archiwów-państwowych. 
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Генеральна дирекція державних архівів підпорядковується 
Міністерству культури та національної спадщини (Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego). 

Державні архіви підпорядковуються Генеральному директору 
державних архівів. 

Галузеві архіви підпорядковуються керівництву власних відомств. 
 
4. Система архівних установ 
Центральні державні архіви 
Головний архів давніх актів (Archiwum Główne Akt Dawnych);  
Архів нових актів (Archiwum Akt Nowych);  
Національний цифровий архів (Narodowe Archiwum Cyfrowe). 
Мережу регіональних державних архівів складають 30 архівів, які 

включають 40 відділів та 5 філіалів. Сфера їх діяльності охоплює одне чи 
кілька воєводств. 

До сфери діяльності державних архівів належить, зокрема: 
1) формування державного архівного фонду; 
2) облік, зберігання, опрацювання, забезпечення збереженості та 

використання інформації документів, які зберігаються в архівах; 
3) здійснення контролю за документами державного архівного фонду в 

архівних підрозділах державних установ, підприємств й організацій, а також 
в інституціях, яким доручено зберігання документів. 

Галузеві «виокремлені архіви» (archiwa wyodrębnione) включають 
архіви Сейму, Сенату та Президента Республіки Польща, Ради міністрів, 
Бюро національної безпеки, архіви міністерств національної оборони, 
внутрішніх та зовнішніх справ, фінансових і податкових органів, органів, що 
відповідальні за боротьбу з відмиванням коштів й фінансуванням тероризму, 
Агентств внутрішньої безпеки й зовнішньої розвідки, Центрального 
антикорупційного бюро, Інституту національної пам’яті. Сфера діяльності 
архівів охоплює територію всієї Польщі, вони комплектуються документами 
структур, при яких створені й функціонують, та підпорядковуються 
центральному керівництву згаданих структур. Після закінчення 50-річного 
терміну від часу створення документів, які в них зберігаються, останні 
повинні бути передані на постійне зберігання до центральних державних 
архівів. 

Архівні підрозділи органів державної влади, державних підприємств, 
установ й організацій, органів місцевого самоврядування (після закінчення 
25-річного терміну від часу створення документів, які в них зберігаються, 
останні повинні бути передані на постійне зберігання до відповідних 
державних архівів). 

«Archiwa z powierzonym zasobem» – установи яким Генеральний 
директор державних архівів доручив постійне або довготривале зберігання 
архівних документів (вищі навчальні заклади, наукові установи, зокрема 
Ягеллонський університет, Варшавський університет, Архів ПАН тощо); 
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державні бібліотеки та музеї, які зберігають документи державного 
архівного фонду. 

 
Португалія (Португальська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Законодавчий декрет № 16/93» від 23 січня 1993 р. [Регулює загальні 

питання діяльності архівів та архівну спадщину] («Decreto-Lei n.o 16/93» de 
23 de Janeiro [Estabelece o regime geral dos arquivos e do patrimonio 
arquivistico])63. 

«Законодавчий декрет голови Ради міністрів № 103/2012 від 16 травня 
2012 р.» [про створення Генеральної дирекції з питань книг, архівів та 
бібліотек] («Presidência do Conselho de Ministros Decreto-Lei n.º 103/2012 de 16 
de maio»)64. 

 
2. Орган управління архівною справою 
В Португалії діє централізована модель організації архівної справи. 

Управління архівною справою здійснює Генеральна дирекція з питань книг, 
архівів та бібліотек (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, 
DGLAB)65. Структурним підрозділом Генеральної дирекції, що відповідає за 
управління архівною справою є Дирекція у справах архівістики та 
стандартизації (Direção de Serviços de Arquivística e Normalização). 

Серед завдань Генеральної дирекції: 
– забезпечення координації діяльності національної архівної системи, 

розроблення та реалізація національної політики у сфері архівної справи; 
– здійснення методичного та нормативного нагляду, аудиту діяльності 

всіх державних архівів, архівів місцевих органів влади та публічних 
компаній; 

– розвиток національної мережі архівів та забезпечення інтегрованого 
доступу до архівної інформації. 

Нинішня система управління архівною галуззю Португалії функціонує 
з 2012 р. У 1997–2006 рр. управління архівною справою здійснював Інститут 
Національного архіву (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo), у 
2006–2012 рр. – Генеральна дирекція архівів (Direcção-Geral de Arquivos). 

 
3. Підпорядкування 
Генеральна дирекція з питань книг, архівів та бібліотек 

підпорядковується Міністерству культури Португалії. Національний архів 
Португалії, Португальський центр фотографій, архів округу Порту (Arquivo 
Distrital do Porto) є структурними підрозділами Генеральної дирекції. 
Регіональні архіви та Заморський історичний архів їй підпорядковані. 
                                                
63 Decreto-Lei n.o 16/93 [Electronic resource]. URL: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/584777/details/normal?p_p_auth=pt0oexWD. 
64 Decreto-Lei n.º 103/2012 de 16 de maio [Electronic resource]. URL: 
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09500/0253502537.pdf. 
65 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas [Electronic resource]. URL: http://dglab.gov.pt. 
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4. Система архівних установ 
Національні архіви 
Національний архів Португалії «Torre do Tombo» в Ліссабоні (також 

виконує функції архіву округу Ліссабон); 
Португальський центр фотографій (Centro Português de Fotografia). 
16 регіональних архівів (архіви округів, Arquivo Distrital). 
Заморський історичний архів (Arquivo Histórico Ultramarino), який 

зберігає документи, що стосуються історії Португалї та пов’язаних з нею 
народів від XVI ст. до 1974–1975 рр. 

Архів округу Брага та університету Коімбра (Arquivos Distritais de 
Braga e da Universidade de Coimbra) підпорядковується університету Мінья та 
Коімбра (Universidades do Minho e de Coimbra). Також за межами мережі 
DGLAB знаходяться регіональний архів Мадейри (Arquivo Regional da 
Madeira) і Регіональна публічна бібліотека та архів Angra do Heroísmo 
(Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo). 

Галузеві архіви (Міністерства фінансів, Міністерства зовнішніх справ 
тощо), архіви муніципалітетів є автономними, професійний контроль за їх 
діяльністю здійснює Генеральна дирекція з питань книг, архівів та бібліотек. 

Приватні архіви (фірм, банків, громадських організацій, фізичних осіб 
тощо). 

 
Росія (Російська Федерація) 
1. Архівне законодавство 
Закон «Про архівну справу в Російській Федерації» («Об архивном деле 

в Росийской Федерации», принят Государственной Думой 1 октября 2004 
года, одобрен Советом Федерации 13 октября 2004 года) (зі змінами)66, інші 
федеральні закони. 

Закони й інші нормативно-правові акти суб’єктів Російської Федерації 
(РФ) (республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних 
утворень). 

Місцевим органам самоврядування (муніципальним органам влади) 
також надано право видавати правові акти про архівну справу. 

Закони й інші нормативні правові акти РФ, закони й інші нормативні 
правові акти суб’єктів РФ, муніципальні правові акти про архівну справу не 
повинні суперечити Федеральному закону «Про архівну справу в Російській 
Федерації». 

 
2. Орган управління архівною справою 
В Росії діє децентралізована модель організації архівної справи. 

Державне управління архівною справою в РФ здійснюють федеральні органи 
державної влади, в тому числі уповноважений федеральний орган виконавчої 

                                                
66 Об архивном деле в Росийской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон 22.10.2004 
№ 125-Ф3. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102089077. 
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влади в сфері архівної справи і діловодства – Федеральне архівне агентство 
(Росархів)67. Росархів здійснює функції з вироблення і реалізації державної 
політики та нормативно-правового регулювання у сфері архівної справи і 
діловодства, а також контролю, надання державних послуг і управління 
федеральним майном в цій сфері. 

Федеральне архівне агентство організовує координацію діяльності 
науково-методичних рад архівних установ федеральних округів, а також має 
право надавати методичну допомогу органам управління архівною справою 
суб’єктів РФ, державним і муніципальним архівам. 

Державне управління архівною справою в суб’єктах РФ здійснюють 
органи державної влади суб’єктів РФ, у тому числі спеціально уповноважені 
органи виконавчої влади суб’єктів РФ в галузі архівної справи (їх назви – 
управління у справах архівів..., архівне агентство..., архівний відділ..., та ін.). 

Управління архівною справою в муніципальних утвореннях 
здійснюють органи місцевого самоврядування. 

 
3. Підпорядкування 
Федеральне архівне агентство знаходиться у підпорядкуванні 

Президента Російської Федерації. 
Федеральні архівні установи підпорядковані Росархіву. 
Державні архівні установи в регіонах підпорядковуються 

адміністраціям своїх суб’єктів федерації. 
 
4. Система архівних установ 
У РФ діють архівні установи (архіви) різних рівнів: федеральні 

державні архіви, державні архіви суб’єктів РФ, муніципальні архіви. 
15 федеральних державних архівів (Державний архів Російської 

Федерації, Російський державний архів давніх актів, Російський державний 
історичний архів, Російський державний військово-історичний архів, 
Російський державний архів військово-морського флоту, Російський 
державний архів економіки, Російський державний архів літератури і 
мистецтва, Російський державний архів фонодокументів, Російський 
державний архів кінофотодокументів та ін.), Всеросійський НДІ 
документознавства та архівної справи. 

19 федеральним органам виконавчої влади та організаціям (в тому 
числі академіям наук РФ, що мають державний статус) надано право 
депозитарного зберігання документів Архівного фонду РФ, які перебувають 
у федеральній власності. 

В РФ діють 199 державних архівів і центрів зберігання документації, 34 
державних архівів документів з особового складу суб’єктів Російської 
Федерації, 2357 муніципальних архівів, а також приблизно 126 тис. архівів 
державних та недержавних організацій. 

                                                
67 Федеральное архивное агентство (Росархив) [Электронный ресурс] URL: http://archives.ru/; 
Архивы России [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusarchives.ru/. 
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Румунія 
1. Архівне законодавство 
««Закон про Національний архів» («Legea Arhivelor Naţionale nr. 

16/1996»), прийнятий 09.04.1996, чинна редакція від 21.04.201468. 
 
2. Орган управління архівною справою 
В Румунії діє централізована модель організації архівної справи. 

Центральним органом управління архівною справою є Національний архів 
Румунії (НАР) (Arhivele Naţionale ale României)69, очолюваний директором. 
До повноважень НАР входить управління Національним архівним фондом 
Румунії, відповідальність за збереження документальної спадщини, надання 
спеціалізованої допомоги власникам архівних документів, розроблення 
стандартів та методичних документів в архівній справі, створення та 
керівництво центральною електронною базою даних документів НАР, 
міжнародне співробітництво з профільними організаціями та установами, 
забезпечення виконання чинного законодавства в галузі захисту документів 
та ін. 

Структура Національного архіву включає спеціалізовані підрозділи: 
– Служба контролю, аналізу, синтезу та публічної політики (Serviciul 

Control, Analiză, Sinteză şi Politici Publice); 
– Бюро кадрового забезпечення (Biroul Resurse Umane); 
– Бюро фінансів та бухгалтерського обліку (Biroul Financiar-

Contabilitate); 
– Бюро публікацій та наукової діяльності (Biroul Documentare, Publicaţii 

şi Activit ăţi Ştiinţifice); 
– Секретаріат міжнародних зв’язків та відносин (Biroul Secretariat, 

Comunicare şi Relaţii Internaţionale); 
– Служба зв’язків із громадськістю (Biroul Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei); 
– Юридичний відділ (Compartimentul Juridic); 
– Служба охорони та Відділ планування реакцій у екстрених ситуаціях 

(Compartimentul Planificare Reacţii pentru Situaţii de Urgenţă). 
Окремою одиницею в структурі НАР, яка має свої підрозділи, є Служба 

логістики, страхового мікрофільмування, консервації та реставрації 
документів (Serviciul Logistică, Microfilmare de asigurare, Conservarea şi 
Restaurarea Documentelor). 

Складовою Національного архіву Румунії є п’ять бюро, які 
відповідають за виявлення, комплектування, облік, збереження та 
використання профільних архівних документів загальнодержавного 
значення, що мають значну історичну та культурну цінність, а саме: Бюро 

                                                
68 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 [Electronic resource]. URL: 
https://lege5.ro/Gratuit/ge3deobv/legea-arhivelor-nationale-nr-16-1996. 
69 Arhivele Naţionale ale României [Electronic resource]. URL: http://arhivelenationale.ro/site. 
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середньовічних, особових архівів та колекцій (Biroul Arhive Medievale, 
Fonduri Personale şi Colecţii); Бюро архівів адміністрацій та культури (Biroul 
Arhive Administrative şi Culturale); Бюро економічних архівів (Biroul Arhive 
Economice); Бюро сучасних архівів (Biroul Arhive Contemporane). З 
аудіовізуальними, електронними архівами та науково-технічною 
документацією працює Бюро технічних архівів та технічної документації 
(Biroul Arhive Tehnice şi de Înregistrare). 

В Національному архіві діє наукова рада, до складу якої входять 
фахівці Національного архіву, науковці, співробітники профільного 
міністерства, які вносять пропозиції щодо питань, пов’язаних з розвитком 
архівної справи, нормативно-методичними документами, публікаційною 
діяльністю архіву. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів Румунії підпорядкований Міністерству внутрішніх 

справ (Ministerul Afacerilor Interne). 
 
4. Система архівних установ 
Національний архів Румунії. 
42 регіональних філіали Національного архіву знаходяться в кожному 

повіті Румунії та у м. Бухарест. Регіональні філіали зберігають документи 
місцевих адміністрацій, органів самоврядування, освітніх та церковних 
організацій, громадських об’єднань, місцевих підприємств, фонди особового 
походження тощо. 

 
Словаччина (Словацька Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон № 395/2002 про архіви й реєстратури та про внесення змін до 

деяких законів» («Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov»), прийнятий 17.05.2002, чинний від 01.01.2003 (зі 
змінами)70. 

 
2. Орган управління архівною справою 
У Словаччині діє централізована модель організації архівної справи. 

Державне управління й контроль в архівній галузі Словаччини здійснює 
Відділ архівів та реєстратур Міністерства внутрішніх справ Словацької 
Республіки (Odbor archívov a registratúr Ministerstvo Vnútra Slovenskej 
Republiky)71. При відділі функціонує спеціальний дорадчий орган – Наукова 
архівна рада (Vedecká archívna rada). Компетенція центрального 
уповноваженого органу державної влади в архівній галузі поширюється на 

                                                
70 Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov [Electronic resource]. 
URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/395/20160701.html. 
71 Archívnictvo, správa registratúry a heraldika [Electronic resource]. URL: 
https://www.minv.sk/?archivnictvo-a-heraldika. 



53 
 

національні, центральні та регіональні державні архіви Словаччини, 
спеціальні державні архіви, муніципальні архіви, архіви державних і 
недержавних установ, підприємств, організацій тощо. 

 
3. Підпорядкування 
Державні архіви підпорядковані Міністерству внутрішніх справ 

Словацької Республіки. 
 
4. Система архівних установ 
Згідно з Законом про архіви й реєстратури систему архівних установ 

Словаччини складають публічні та приватні архіви. 
Центральним державним архівом Словацької Республіки є 

Словацький національний архів (Slovenský národný archív). 
Спеціалізованим підрозділом Національного архіву є Словацький горний 
архів в Банській Штявниці (Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici) який 
зберігає архівні документи установ, підприємств та організацій 
гірничовидобувної і металургійної промисловості, які діяли на території 
Словаччини. 

Регіональні державні архіви: Державний архів в Братиславі (Štátny 
archív v Bratislave); Державний архів в Кошице (Štátny archív v Košiciach); 
Державний архів в Нітрі (Štátny archív v Nitre); Державний архів в Прешові 
(Štátny archív v Prešove); Державний архів в Тренчині (Štátny archív v 
Trenčíne); Державний архів в Трнаві (Štátny archív v Trnave); Державний архів 
в Жиліні з осередком в Битчі (Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči). 
Регіональні державні архіви включають 29 філій. 

Спеціалізовані архіви органів державної влади, державних 
бюджетних організацій та архіви юридичних осіб, створені відповідно до 
законодавства: вищих і центральних органів влади та управління Словаччини 
(архів Канцелярії Президента, архіви Національної Ради, МЗС, Міністерства 
оборони, Національного банку), наукових, навчальних і культурно-
просвітницьких установ (Центральний архів Словацької АН, архіви 
Університету ім. Коменського, технічних та економічних університетів, 
Театрального інституту, Словацької національної бібліотеки, Словацького 
національного музею, Музею Словацького національного повстання, 
Словацької національної галереї, Матиці Словацької, Інституту національної 
пам’яті тощо). 

Міські архіви та архіви самоврядних регіонів. 
Архіви юридичних та фізичних осіб, які є органами державної влади. 
Приватні архіви (архіви юридичних та фізичних осіб). 
 
Словенія (Республіка Словенія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про захист документальних і архівних фондів та архівів» 

(«Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) 
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(Url. l. RS, št. 30/2006)») прийнятий 06.03.2006, чинний від 07.04.2006 (зі 
змінами)72. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Управління архівною справою здійснює Міністерство культури 

Республіки Словенія (Ministerstvo za kulturo), у складі якого діє сектор музеїв 
архівів та бібліотек (Sektor za muzeje, arhive in knjižnice) дирекції культурної 
спадщини (Direktorat za kulturno dediščino)73. Професійний нагляд за 
діяльністю публічних архівів здійснює Архів Республіки Словенія (Arhiv 
Republike Slovenije)74. 

При міністрі культури діють дорадчі органи: Архівна рада (Arhivski 
svet) до складу якої входять експерти в галузі архівної справи; Рада 
директорів публічних архівів (Svet direktorjev javnih arhivov) завданням якої є 
координація діяльності архівних установ Словенії. Уряд Республіки Словенія 
також може створювати архівну комісію для визначення термінів доступу до 
архівних документів. 

 
3. Підпорядкування 
Архів Республіки Словенія та регіональні архіви підпорядковані 

Міністерству культури. 
 
4. Система архівних установ 
У Словенії діє централізована модель організації архівної справи. 

Систему архівних установ Словенії складають: 
Архів Республіки Словенія. Структурним підрозділом (сектором) 

архіву є Словенський кіноархів (Slovenski filmski arhiv). 
Регіональні архіви: Історичний архів Любляни (Zgodovinski arhiv 

Ljubljana), Регіональний архів Марибору (Pokrajinski arhiv Maribor), 
Історичний архів Целє (Zgodovinski arhiv Celje), Історичний архів в Птуї 
(Zgodovinski arhiv na Ptuju), Регіональний архів Коперу (Pokrajinski arhiv 
Koper), Регіональний архів в Новій Гориці (Pokrajinski arhiv v Novi Gorici). 
Регіональні архіви включають також низку місцевих відділів. 

Архіви самоврядних місцевих громад. Самоврядні місцеві громади 
мають право створювати архіви для зберігання своїх документів (кілька 
громад можуть створити спільний архів). Умови створення таких архівів 
визначаються міністром культури за погодженням з органом місцевого 
самоврядування (має бути забезпечено наявність відповідного приміщення, 

                                                
72 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Url. l. RS, št. 30/2006) 
[Electronic resource]. URL: 
http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Predpisi/Zakonodaja_in_dokume
ntacija__ZVDAGA_2014/ZVDAGA_2014_-_cistopis.pdf. 
73 Arhivska dejavnost in varstvo arhivskega gradiva [Electronic resource]. URL: 
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kulturno_dediscino/arhivska_dejavnost_in_vars
tvo_arhivskega_gradiva/. 
74 Arhiv Republike Slovenije [Electronic resource]. URL: http://www.arhiv.gov.si/. 
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обладнання, персоналу та фінансування архіву). Якщо самоврядна громада не 
створила власний архів, її документи зберігаються в регіональному архіві. На 
сьогодні архіви самоврядних місцевих громад в Словенії не створені. 

Архіви установ, які мають право постійного зберігання документів: 
Історичний архів та музей Люблянського університету (Zgodovinski arhiv 
Univerze v Ljubljani)), ZRC SAZU – Glasbeno narodopisni inštitut (Інститут 
етномузикології Словенської академії наук та мистецтв), RTV Slovenija 
(«Радіотелебачення Словенія»). 

Архіви католицької церкви: архів Люблянської архидієцезії 
(Nadškofijski arhiv Ljubljana), архів Мариборської архидієцезії (Nadškofijski 
arhiv Maribor), архів Коперської дієцезії (Škofijski arhiv Koper). Архіви 
католицької церкви становлять важливу частину культурної спадщини 
Словенії, тому держава співфінансує їх діяльність. 

 
Сполучені Штати Америки 
1. Архівне законодавство 
Єдиний загальнодержавний закон у сфері архівної справи відсутній. 

Питання архівної справи врегульовано законами кількох рівнів 
(федерального, рівня штату, місцевої влади). Серед загальнонаціональних: 
«Закон про федеральні документи» 1950 р. («Federal Records Act»)75, «Закон 
про президентські документи» 1978 р. («Presidential Records Act»)76, «Закон 
про збереження президентських документів та матеріалів» 1974 р. 
(«Presidential Recordings and Materials Preservation Act»)77, «Закон про 
Адміністрацію національного архіву та документації США» («National 
Archives and Records Administration Act»)78, «Закон про свободу інформації» 
1966 р. («Freedom of Information Act»)79 та багато інших. 

На рівні штатів та міст архівна справа врегульовується місцевим 
законодавством. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Централізованого управління архівною справою в країні немає. 
Адміністрація національного архіву та документації США (The U.S. 

National Archives and Records Administration, NARA)80 є незалежним 
виконавчим органом, на який покладено керування архівами та 
документаційними процесами тільки в системі федерального уряду США. 

                                                
75 Federal Records Act [Electronic resource]. URL: http://legisworks.org/congress/81/publaw-754.pdf. 
76 Presidential Records Act [Electronic resource]. URL: https://www.archives.gov/presidential-
libraries/laws/1978-act.html.  
77 Presidential Recordings and Materials Preservation Act [Electronic resource]. URL: 
https://www.archives.gov/presidential-libraries/laws/1974-act.html. 
78 National Archives and Records Administration [Electronic resource]. URL: 
https://www.archives.gov/about/laws/nara.html#def. 
79 Freedom of Information Act [Electronic resource]. URL: https://www.archives.gov/foia. 
80 National Archives and Records Administration [Electronic resource]. URL: https://www.archives.gov. 
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NARA очолює Архівіст США (Archivist of the United States), який має 
заступника (Deputy Archivist of the United States), що виконує його обов’язки 
у разі відсутності. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів США є незалежним агентством під юрисдикцією 

федерального уряду США. 
Архіви штатів підпорядковуються урядам штатів. 
 
4. Система архівних установ 
Національний архів США у Вашингтоні. 
Федеральні центри, які виконують функцію регіональних архівів у 

системі Національного архіву. 
Президентські бібліотеки, які NARA включив до свого складу на 

підставі підписаних письмових угод, укладених між Національним архівом та 
конкретною архівною установою, є центрами зберігання документів 
президентів США. 

До складу NARA входить Національний центр документації з 
особового складу у Сент-Луїсі (найбільший у світі архів документів з 
особового складу). 

Архіви штатів, міст (існують автономно, мають різний статус та 
структуру, у 22 штатах існують як окремі інституції, в інших – об’єднані з 
бібліотеками та музеями). 

Бізнес-архіви 
Приватні архівні центри (19 архівів у 9 регіонах країни). 
 
Туреччина (Турецька Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон, що вносить зміни в Указ про знищення документів і матеріалів, 

які не потребують зберігання» («Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 
Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun») № 3473 від 28.09.198881. 

«Положення про державні архівні служби від 16.05.1988» («16/05/1988 
tarihli Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik»)82. 

«Указ Президента Турецької Республіки № 11 про Управління 
державних архівів» («Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
11 Numaralı Kararnamesi») від 16.07.201883. 

                                                
81 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun No 3473 [Electronic resource]. URL: 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3473.pdf. 
82 Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik [Electronic resource]. URL: 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9189&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0. 
83 Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 11 Numaralı Kararnamesi [Electronic 
resource]. URL: https://www.memurlar.net/haber/762596/devlet-arsivleri-baskanligi-hakkinda-
cumhurbaskanligi-kararnamesi.html. 
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2. Орган управління архівною справою 
Управління державних архівів (Devlet Arşivleri Başkanlığı)84, створене 

указом Президента Турецької Республіки від 16.07.2018 р. замість 
Генеральної дирекції державних архівів Туреччини (Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü). 

До завдань Управління державних архівів належить, зокрема: 
– визначення принципів діяльності державних архівів, контроль за їх 

реалізацією; 
– визначення принципів та процедури доступу до архівів; 
– створення та координація державної архівної мережі та державного 

архівного центру даних з метою використання інформації документів, 
доступних для дослідження; 

– проведення досліджень у сфері керування документаційними 
процесами та архівістики. 

Головні структурні підрозділи Управління державних архівів: 
Департамент канцелярії Президентського архіву (Cumhurbaşkanlığı 

Arşivi Dairesi Başkanlığı); 
Департамент ідентифікації та оцінки документів (Belge Tespit ve 

Değerlendirme Dairesi Başkanlığı); 
Департамент класифікації та дослідницьких послуг (Tasnif ve Araştırma 

Hizmetleri Dairesi Başkanlığı); 
Департамент комп’ютеризації та електронних архівів (Bilgi İşlem ve 

Elektronik Arşiv Dairesi Başkanlığı); 
Департамент стратегічного розвитку (Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı) та ін. 
Управління державних архівів очолює голова, який несе 

відповідальність за його роботу перед Президентом Турецької Республіки, 
керує Управлінням відповідно до цілей, політики та стратегії, визначеної 
президентом, забезпечує координацію роботи Управління з державними та 
недержавними установами і організаціями. 

 
3. Підпорядкування 
Управління державних архівів підпорядковане Президенту Турецької 

Республіки (Генеральна дирекція державних архівів підпорядковувалась 
прем’єр-міністру країни). 

 
4. Система архівних установ 
У Туреччині діє централізована модель організації архівної справи. 

Систему архівних установ Туреччини складають:  
Національні архіви 
Османський архів (Osmanlı Arşivi) в якому зберігається основний масив 

документів з історії Османської держави (1299–1923). 
                                                
84 Devlet Arşivleri Başkanlığı [Electronic resource]. URL: https://www.devletarsivleri.gov.tr. 
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Республіканський архів в Анкарі (Cumhuriyet Arşivi), що зберігає 
документи органів влади та управління, різних державних інституцій за 
період після проголошення Турецької Республіки у 1923 р. 

До 2018 р. Османський та Республіканський архіви були структурними 
підрозділами Генеральної дирекції державних архівів. 

Муніципальні архіви (belediye arşivleri). 
Відомчі архіви (Kurum arşivi). 
Приватні архіви (Özel arşivler). 
 
Угорщина 
1. Архівне законодавство 
Правові засади та принципи організації архівної справи визначає 

«Закон про архівні документи державних установ, державні архіви та захист 
приватних архівів» прийнятий 1995 р. (Az 1995. évi LXVI. Törvény a 
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmé) (зі змінами)85. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Національний архів Угорщини (Magyar Nemzeti Levéltár)86. 

Професійним органом у сфері архівної справи Угорщини є також Архівна 
колегія (A Levéltári Kollégium), що складається з 9 висококваліфікованих 
осіб, зі значним досвідом управління державними архівами. Колегію очолює 
генеральний директор Національного архіву Угорщини. Трьох членів колегії 
призначає міністр, який відповідає за сферу культури, п’ять членів колегії 
призначають за поданням професійних організацій. Колегія розробляє 
нормативно-методичні документи, здійснює контроль за діяльністю архівних 
установ, контролює фінансування архівних установ. На основі пропозицій 
Архівної колегії міністр призначає Головного інспектора та інспекторів, які 
контролюють діяльність державних архівів. Порядок роботи Архівної колегії 
та діяльності архівних інспекторів визначені у «Постанові про Архівну 
колегію та архівних інспекторів»87. 

 
3. Підпорядкування 
Відомчий контроль за діяльністю архівів та збереженням архівної 

спадщини здійснює міністр, який відповідає за сферу культури. Нині ці 
функції здійснює Державний секретаріат у справах культури (Kultúráért 
Felelős Államtitkárság) у складі Міністерства людських ресурсів (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma). Міністр здійснює контроль та нагляд за 
діяльністю Національного архіву Угорщини. 

                                                
85 Az 1995. évi LXVI. Törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmé 
[Electronic resource]. Mode of access: http://mnl.gov.hu/download/file/fid/18015; Act LXVI on Public 
Records, Public Archives, and the Protection of Private Archives (1995 as amended 1997) [Electronic 
resource]. URL: http://www.legislationline.org/documents/id/6756. 
86 Magyar Nemzeti Levéltár [Electronic resource]. URL: http://mnl.gov.hu. 
87 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről [Electronic 
resource]. URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200007.NKM. 
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4. Система архівних установ 
В Угорщині діє централізована модель організації архівної справи. Від 

1 жовтня 2012 р. Національний архів та регіональні державні архіви 
Угорщини об’єднані в єдину структуру під назвою Національний архів 
Угорщини (Magyar Nemzeti Levéltár). До його складу входить Національний 
архів (Országos Levéltár), що знаходиться в Будапешті та 20 регіональних 
архівів, сфера діяльності яких охоплює територію відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць Угорщини (медьє). 

Спеціальні державні архіви (галузеві) 
Військово-історичний архів; Архів охорони навколишнього 

середовища та водних ресурсів; Історичний архів Служби державної безпеки 
Угорщини; Архів Центрального управління статистики; архіви вищих 
навчальних закладів, наукових установ, закладів культури тощо. 

Муніципальні архіви 
Архіви громадських установ та організацій (архіви церков та 

політичних партій). 
 
Фінляндія (Фінляндська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви» («Arkistolaki» (Swedish: Arkivlag)), прийнятий 

23.09.1994, чинний від 01.10.1994 (зі змінами)88. 
«Закон про Національний архів» («Laki Kansallisarkistosta») від 

16.12.2016 (зі змінами)89. 
Діяльність парафіяльних архівів євангельсько-лютеранської церкви 

регулюється «Законом про церкву» («Kirkkolaki») від 26.11.199390. 
 
2. Орган управління архівною справою 
Функції Національної архівної служби (Arkistolaitos) здійснює 

Національний архів Фінляндії (Kansallisarkisto)91. Національну архівну 
службу очолює генеральний директор Національного архіву, який має статус 
державного архівіста (valtionarkistonhoitaja). Генерального директора 
призначає уряд. Помічниками генерального директора є радники і 
адміністративний директор. При Національному архіві діють дорадчі органи: 
Консультативна рада (Kansallisarkiston neuvottelukunnan), Консультативна 
рада з питань приватних архівів (yksityisarkistojen neuvottelukunta), 
Геральдична рада. Членів консультативних рад призначає Міністр освіти та 
культури Фінляндії. 

                                                
88 Arkistolaki 23.9.1994/831 [Electronic resource]. URL: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831. 
89 Laki Kansallisarkistosta 1145/2016 [Electronic resource]. URL: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161145. 
90 Kirkkolaki 26.11.1993/1054 [Electronic resource]. URL: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054. 
91 Kansallisarkisto [Electronic resource]. URL: https://www.arkisto.fi/. 
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3. Підпорядкування 
Національна архівна служба підпорядковується Міністерству освіти та 

культури Фінляндії (Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö). 
 
4. Система архівних установ 
У Фінляндії діє централізована модель організації архівної справи. 

Національна архівна служба Фінляндії включає Національний архів 
Фінляндії у м. Хельсінкі та його філіали у містах: Хямеенлінна, Йоенсуу, 
Ювяскюля, Міккелі, Оулу, Турку, Вааса, Інарі (Саамський архів). До 
структури архіву входять відділ класифікації і зберігання документів, 
науково-довідковий відділ, відділ наукових досліджень і розробок та відділ 
забезпечення діяльності. 

Основними завданнями Національного архіву Фінляндії є керівництво 
документообігом органів державного управління, забезпечення збереження 
архівних документів, що надійшли на постійне зберігання від органів 
державної влади і приватних осіб, участь в наукових дослідженнях в галузі 
архівної справи. 

Муніципальні архіви. 
Церковні архіви (Архіви православної та євангельсько-лютеранської 

церкви). 
Приватні архіви. 
 
Франція (Французька Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви № 2008-696 від 15 липня 2008» («Loi n° 2008-696 du 

15 juillet 2008 relative aux archives»)92, чинний від 01.01.2009, він є складовою 
Кодексу національної спадщини Франції93. 

«Указ № 2012-479 від 12 квітня 2012 про міжвідомчого делегата в 
архівах Франції та Міжвідомчий комітет архівів Франції» («Décret n° 2012-
479 du 12 avril 2012 relatif au délégué interministériel aux Archives de France et 
au comité interministériel aux Archives de France»)94. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Міжвідомчий делегат в архівах Франції (délégué interministériel aux 

Archives de France) та Міжвідомчий комітет архівів Франції (Comité 
interministériel des Archives de France) розробляють стратегічні напрями 

                                                
92 Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives [Electronic resource]. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529&dateTexte. 
93 Code du patrimoine [Electronic resource]. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C3C1789E37DBCFC24FD61D206CD709E9.tp
lgfr44s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20180902. 
94 Décret n° 2012-479 du 12 avril 2012 relatif au délégué interministériel aux Archives de France et au 
comité interministériel aux Archives de France [Electronic resource]. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025687645. 
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державної політики у сфері архівної справи та вносять пропозиції прем’єр-
міністру щодо її реалізації. Міжвідомчий комітет архівів Франції 
підпорядкований прем’єр-міністру, його очолює міжвідомчий делегат в 
архівах Франції, функції якого виконує генеральний директор у справах 
спадщини. До складу комітету входять: директор Міжвідомчої служби 
архівів Франції (секретар комітету), керівники відомств, які відповідають за 
економіку, місцеве самоврядування, інформацію та комунікацію, 
модернізацію державного управління, керівники архівів Міністерства 
закордонних справ та Міністерства збройних сил Франції. Засідання комітету 
відбуваються не меньше двох разів на рік. Діяльність комітету спрямована на 
координацію державної політики в архівній сфері між Міжвідомчою 
службою архівів Франції та архівними управліннями МЗС і Міністерства 
збройних сил. 

Міжвідомча служба архівів Франції (Service interministériel des Archives 
de France) є однією із служб Генеральної дирекції у справах спадщини (La 
direction générale des Patrimoines) Міністерства культури (Ministère de la 
Culture). У 1897–2009 рр. органом управління архівною справою була 
Дирекція архівів Франції (direction des Archives de France) або Генеральна 
дирекція архівів Франції (direction générale des Archives de France). Зміни в 
системі управління архівною справою відбулися в рамках загальної політики 
модернізації державного управління та були спрямовані на посилення 
міжвідомчої координації, модернізацію управління державними архівами та 
забезпечення доступу до культурної спадщини. 

Міжвідомчу службу архівів Франції очолює директор (directeur chargé 
des Archives de France), якого призначає на посаду Президент Франції за 
поданням прем’єр-міністра та міністра культури. 

Міжвідомча служба архівів здійснює науково-технічний контроль 
держави над державними архівами, за винятком архівів Міністерства 
збройних сил та Міністерства закордонних справ; координує мережу архівів 
центральних органів державної влади; розробляє нормативні документи та 
забезпечує уніфікацію наукової роботи архівів; керує національними 
архівами; надає допомогу місцевій та регіональній владі в управлінні 
департаментськими архівами; здійснює освітні та наукові проекти в галузі 
історії та гуманітарних наук, сприяє формуванню та реалізації політики 
пам’яті. 

Науковий та технічний контроль над архівами органів центральної 
адміністрації здійснюють місії Міжвідомчої служби архівів Франції. Місії 
визначають та здійснюють політику архівування у міністерствах та 
відомствах, беруть участь у проведенні експертизи цінності документів, 
забезпечують передавання архівів відомств на зберігання до Національного 
архіву. Координацію діяльності місій здійснює Бюро місій. 

Міжвідомча служба включає такі структурні підрозділи: 
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Департамент міжвідомчої та територіальної політики для традиційних 
та цифрових архівів (la sous-direction de la politique interministérielle et 
territoriale pour les archives traditionnelles et numérique) 

Бюро управління, відбору та комплектування (bureau de la gestion, de 
la sélection et de la collecte) 
Бюро забезпечення збереженості та консервації (bureau des traitements 
et de la conservation) 
Бюро місій (bureau des missions) 

Департамент доступу до архівів та координації мережі (la sous-direction 
de l’accès aux archives et de la coordination du réseau) 

Бюро доступу до архівів (bureau de l’accès aux archives) 
Бюро мережі (bureau du réseau) 
Національний центр мікрофільмування та оцифровування (Centre 
national du microfilm et de la numérisation). 

Вища рада архівів (Le Conseil supérieur des archives) є консультативним 
органом при міністрі культури з питань політики щодо державних та 
приватних архівів. Зокрема, Вища рада архівів розглядає звіт про діяльність 
архівів Франції. До складу ради входить президент та віце-президент, яких 
призначає міністр у справах культури терміном на три роки, 22 члени за 
посадою (представники органів управління у сфері культури та національної 
спадщини, архівної та бібліотечної галузі, органів державної влади та 
місцевого самоврядування), 15 членів призначає міністр у справах культури. 
Засідання ради відбуваються мінімум 1 раз на рік. Рада має право створювати 
спеціалізовані комітети для вирішення питань, що відносяться до її 
компетенції. 

 
3. Підпорядкування 
Національні архіви підпорядковані Міжвідомчій службі архівів 

Франції95. 
Регіональні дирекції у справах культури (Direction régionale des Affaires 

culturelles) підпорядковані регіональним префектам та відповідають за 
реалізацію на регіональному рівні пріоритетів, визначених Міністерством 
культури (в тому числі в сфері архівної справи). 

 
4. Система архівних установ 
У Франції діє централізована модель організації архівної справи з 

тенденцією до децентралізації. 
Національні архіви 
Національний архів Франції (Archives nationales)96, включає відділи в 

Парижі, Фонтенбло, П’єрфіт-сюр-Сені. 

                                                
95 Organisation du réseau des Archives en France [Electronic resource]. URL: 
https://francearchives.fr/fr/section/87098469. 
96 Archives Nationales [Electronic resource]. URL: http://www.archives-
nationales.culture.gouv.fr/en/web/guest/missions-et-organisation. 
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Національний архів заморських територій (Archives nationales d’outre-
mer, м. Екс-ан-Прованс) зберігає архіви міністерств колишніх французьких 
колоній. 

Національний трудовий архів (Archives nationales du monde du travail, 
м. Рубе, округ м. Ліль) зберігає архіви компаній, банків, синдикатів, 
товариств. 

Галузеві державні архіви 
Дирекція архівів Міністерства Європи та закордонних справ (Direction 

des archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) та Історична 
служба (Service historique de la défense) у складі Дирекції історичної пам’яті, 
національної спадщини та архівів (Direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives du ministère de la Défense) Міністерства збройних сил Франції 
(Ministère des Armées) відповідають за управління та збереження поточних 
(оперативних), проміжних та історичних архівів своїх відомств. Функції цих 
галузевих архівів та їх право постійного зберігання документів визначені в 
Кодексі національної спадщини Франції. 

Як виняток, іншим відомствам також може бути надано право 
постійного зберігання своїх архівів за умови забезпечення їх збереженості та 
доступу. Нині це право мають Міністерство економіки та фінансів, 
Префектура поліції, Комісія з атомної енергетики, Національний інститут 
промислової власності. 

Регіональні архіви (Archives régionales) або служби регіональних 
архівів (Services d’archives régionales) 

Відповідно до «Закону № 83-663 від 22 липня 1983 р. про розподіл 
повноважень між коммунами, департаментами, регіонами та державою»97 
регіони є власниками своїх архівів. Вони або зберігають їх самостійно, або 
передають на збереження в департаментський архів, який знаходиться в 
столиці регіону. Регіональні архіви зберігають архівні документи, створені 
службами регіональних рад, державними установами та організаціями 
регіонального рівня, приватні архіви. 

26 регіональних архівів підпорядковані регіональним радам (Conseil 
régional). 2016 р. у Франції відбулась реформа адміністративного устрою, 
внаслідок якої кількість регіонів була скорочена з 26 до 18, проте архівні 
служби колишніх регіонів були збережені. 

Департаментські архіви (архівні служби департаментів) (Archives 
départementales (services départementaux d’archives)) 

У Франції діє 101 департаментський архів (архівна служба 
департаментів). Згідно з Законом № 83-663 від 22 липня 1983 р., 
департаментські архіви підпорядковані Генеральній раді департаменту 
(conseils généraux). Науково-технічний контроль за їх діяльністю здійснює 
Міжвідомча служба архівів Франції. Директори архіву мають статус 

                                                
97 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat [Electronic resource]. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320195. 
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хранителя спадщини (conservateurs du patrimoine) державної служби, їх 
посади фінансуються Міністерством культури. Архівні служби 
департаментів управляють архівною справою на території департаменту, 
здійснюють контроль за діяльністю муніципальних та комунальних архівів та 
архівів державних установ, які не мають архівної служби. Контроль 
стосується архіву поточного діловодства і документів тимчасового 
зберігання, тому що ці документи після експертизи передаються в архівні 
служби департаментів. Департаментські архіви зберігають документи 
місцевого походження, архіви деконцентрованих державних служб, які 
знаходяться на території департамента, мають право отримувати архіви від 
комун і державних установ, які розташовані на території департамента. 

Комунальні та міжкомунальні архівні служби (Les services 
d’archives communales et intercommunales) 

Архівні служби створені в 590 комунах. Відповідальність за їх роботу 
покладається на мера; водночас вони перебувають під постійним контролем 
директора департаментського архіву. У великих комунах архівами завідує 
особа, що отримала спеціальну підготовку. 

Муніципалітети є власниками своїх архівів та відповідають за їх 
збереження. Архівні документи, що створені понад 100 років тому, які 
належать громадам чисельністю меньше 2 тис. осіб, передають на депозитне 
зберігання до департаментських архівів. В архівах комун зберігаються 
документи місцевого походження: записи актів громадянського стану, описи 
земельних володінь, документи органів місцевого самоврядування. 

Регіональні, комунальні і відомчі архіви повністю фінансуються 
відповідними територіальними одиницями або державними установами. 
Національний архів фінансується державою. Архівні служби департаментів 
фінасуються частково державою (заробітна плата керівного складу, 
будівництво приміщень), частково – департаментом (витрати на службовців 
архіву, експлуатаційні витрати). 

Госпітальні архіви (Archives hospitalières) майже не відрізняються за 
своїм юридичним статусом від комунальних архівів. Архіви зберігаються у 
лікарні, або їх передають на зберігання до департаментських чи комунальних 
архівів. У Парижі, Ліоні та Нанті функціонують спеціальні служби 
госпітальних архівів. 

Важливим елементом організації архівної справи у Франції є проміжне 
зберігання документів (préarchivage). В проміжних архівах зберігають 
документи, що вийшли з «адміністративного віку» (період використання 
документів в установі, де він створений), але ще не стали «історичними» 
(починаючи з часу надходження на постійне зберігання). Проміжні архіви 
зберігаються у спеціальних «проміжних архівосховищах» під наглядом 
особи, яка відповідає за науково-технічний контроль держави над архівами. 
Відповідно до статті R 212-11 Кодексу національної спадщини Франції в 
установах центральної адміністрації та інших державних установах за 
управління проміжними архівами повинна відповідати спеціальна служба або 
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особа, яка чітко визначена в організаційній структурі та має відповідну 
компетенцію. 

Основні завдання проміжних архівосховищ: концентрація документів, 
які активно не використовуються; організація використання документів 
адміністративної установи – фондоутворювача; проведення експертизи 
цінності; об’єднання в одному фонді різних документів одного походження; 
підготовка фонда до передавання в історичний архів на постійне зберігання. 

У міністерствах та відомствах (за винятком міністерств збройних сил та 
закордонних справ) попереднє архівування здійснюють місії Міжвідомчої 
служби архівів Франції. Якщо проміжні архівосховища відсутні, то 
збереження проміжних архівів забезпечують за місцем розташування служби, 
установи і організації, які створили документи, під контролем місії 
Міжвідомчої служби архівів Франції, або у відповідних архівосховищах, що 
знаходяться у віданні Міжвідомчої служби архівів. 

Приватні архіви 
Відповідальність за приватні архіви несе їх власник. Приватні архіви, 

що мають історичну цінність, можуть отримати статус історичних та 
підлягають постійному зберіганню, приватна особа залишається їх 
власником. 

 
Хорватія (Республіка Хорватія) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архівний фонд та архіви» («Zakon o arhivskom gradivu i 

arhivima»), прийнятий 1997 р., чинна редакція від 19.07.201898. 
 
2. Орган управління архівною справою 
В Хорватії діє централізована модель організації архівної справи. 

Хорватський державний архів (Hrvatski državni arhiv)99 є провідним органом 
архівної системи Хорватії та координує її діяльність. Архів здійснює такі 
функції: 

– надає методичну та професійну допомогу державним архівним 
установам; надає допомогу щодо збереження, захисту та управління 
публічними документальними і архівними матеріалами поза межами 
державної архівної системи; 

– висловлює думку щодо програм роботи державних архівів; 
– здійснює підготовку та координує реалізацію спільних програм 

діяльності та інших форм співпраці державних архівних установ; 
– проводить навчання і професійну підготовку у сфері архівної справи 

та керування документаційними процесами; 
– виявляє за кордоном архівні документи, що мають важливе значення 

для Республіки Хорватія; 

                                                
98 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 61/18 na snazi od 19.07.2018 [Electronic resource]. URL: 
https://www.zakon.hr/z/373/Zakon-o-arhivskom-gradivu-i-arhivima. 
99 Hrvatski državni arhiv [Electronic resource]. URL: http://www.arhiv.hr/hr-hr. 
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– створює та управляє інформаційною системою, що забезпечує 
постійний доступ та використання оцифрованих архівних документів. 

Структурні підрозділи Хорватського державного архіву: 
– Хорватський кіноархів (Hrvatski filmski arhiv) (національний 

кіноархів); 
– Центральна фотолабораторія (Središnji fotolaboratorij); 
– Центральна лабораторія консервації та реставрації (Središnji 

laboratorij za konzervaciju i restauraciju); 
– Відділ захисту та опрацювання архівних фондів (Odjel za zaštitu i 

obradu arhivskog gradiva); 
– Відділ інформації та комунікації (Odjel za informacije i komunikaciju); 
– Відділ інформаційних технологій (Odjel za informatičke tehnologije) 

тощо. 
Хорватський державний архів очолює директор, якого призначає та 

звільняє уряд за поданням міністра культури. Директорів регіональних 
державних архівів призначає та звільняє міністр культури. Керівників архівів 
призначають на основі відкритого конкурсу терміном на чотири роки, вони 
можуть бути призначені повторно. 

Хорватська архівна рада (Hrvatsko arhivsko vijeće) є дорадчим органом 
міністра культури, що здійснює професійну та консультативну діяльність в 
архівній галузі. Архівна рада здійснює такі функції: 

– обговорює загальні питання розвитку архівної галузі, надає 
рекомендації та пропозиції щодо діяльності архівних установ; 

– сприяє удосконаленню норм та правил, що мають важливе значення 
для діяльності архівів; 

– розглядає програми розвитку архівної галузі та річні звіти державних 
архівів; 

– вносить пропозиції щодо необхідності та умов створення нових 
архівів; 

– вносить пропозиції міністру культури шодо присвоєння працівникам 
архівних установ відповідних професійних звань. 

До складу Хорватської архівної ради входить сім членів, яких 
призначає міністр культури терміном на чотири роки за пропозицією 
державних архівів, професійних асоціацій архівістів та інших осіб, 
пов’язаних з архівною діяльністю. 

 
3. Підпорядкування 
Міністерство культури Хорватії, до складу якого входить Відділ 

архівної діяльності (Odjel za arhivsku djelatnost) здійснює адміністративний 
нагляд за діяльністю державних архівів та професійний нагляд за діяльністю 
Хорватського державного архіву. 

Адміністративний нагляд за діяльністю інших архівів здійснюють 
управління, що відповідають за сферу культури в державній адміністрації 
органів регіонального самоврядування (жупаній). 
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Професійний нагляд за діяльністю регіональних державних архівів та 
архівів, заснованих органами місцевого і регіонального самоврядування 
здійснює Хорватський державний архів. Професійний нагляд за діяльністю 
приватних та спеціалізованих архівів здійснює компетентний державний 
архів. 

 
4. Система архівних установ 
До публічної архівної служби відносяться Хорватський державний 

архів, регіональні державні архіви, архіви органів місцевого та регіонального 
самоврядування. 

Хорватський державний архів несе відповідальність за документи 
фондоутворювачів які діяли чи діють на всій території Хорватії або її 
частині, що мають значення для Хорватії в цілому. 

Регіональні державні архіви (područni državni arhiva) – 18 державних 
архівів у містах Б’єловар, Дубровник, Госпич, Карловац, Крижевці, Осієк, 
Пазин, Рієка, Сісак, Славонські Брод, Спліт, Шибеник, Вараждин, 
Вировитиця, Вуковар, Задар, Загреб, державний архів для Меджимур’я; 
Хорватський меморіально-документаційний центр Вітчизняної війни 
(Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata). Регіональні 
державні архіви несуть відповідальність за документи фондоутворювачів, які 
діяли або діють на території однієї чи кількох локальних та регіональних 
одиниць, що мають значення передусім для цього регіону. Державні архіви 
здійснюють професійний нагляд за керуванням документаційними 
процесами та архівами державних органів і приватними архівами, надають їм 
методичну допомогу. 

Архіви органів місцевого та регіонального самоврядування (Arhivi 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) несуть відповідальність за 
документи органів місцевого та регіонального самоврядування, публічних 
установ, інших юридичних осіб. Кілька установ місцевого самоврядування 
можуть створити спільний архів. Якщо органи місцевого та регіонального 
самоврядування не створили власний архів, його функції виконує 
регіональний державний архів. 

Приватні та спеціалізовані архіви (архіви університетів, економічні 
архіви, архіви релігійних громад, архіви банків тощо). Спеціалізовані архіви, 
які зберігають та забезпечують використання публічних архівних документів, 
а також приватні архіви можуть бути створені за погодженням з міністром 
культури. 

 
Чехія (Чеська Республіка) 
1. Архівне законодавство 
«Закон № 499/2004 Про архівну справу та керування документацією і 

про внесення змін до деяких інших законів» («Zakon č. 499/2004 Sb., o 
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archivnictvi a spisove službě a změně některych zakonů ve zněni pozdějšich 
předpisů»), прийнятий 23.09.2004, чинний від 01.01.2005 (зі змінами)100. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Відділ архівів та керування документацією (Odbor archivní správy a 

spisové služby) Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки 
(Ministerstvo Vnitra ČR)101 здійснює державне управління у сфері архівної 
справи, контроль за діяльністю та методичне забезпечення мережі архівних 
установ Чехії. 

Відділ, зокрема, здійснює такі завдання: 
– розробляє концепцію розвитку архівної галузі; 
– розглядає рішення у сфері адміністративного управління, прийняті 

Національним архівом, державними обласними архівами, архівами служб 
безпеки; 

– керує професійною діяльністю Національного архіву, державних 
обласних архівів, архівів служб безпеки; здійснює методичне регулювання 
діяльності інших архівів; 

– приймає рішення щодо акредитації архівів; 
– веде облік архівів, культурних і наукових установ, які зберігають 

архівні документи, облік адміністративних архівів тощо. 
При Міністерстві внутрішніх справ діє консультативний орган з 

наукових та професійних питань у сфері архівної справи – Наукова архівна 
рада (Vědecká archivní rada). 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів та державні обласні архіви безпосередньо 

підпорядковані Міністерству внутрішніх справ і Відділу архівів та керування 
документацією. Відбір та призначення на посаду директорів Національного 
архіву та державних обласних архівів регулюється Законом про цивільну 
службу. 

 
4. Система архівних установ 
У Чехії діє централізована модель організації архівної справи. Мережу 

архівних установ складають публічні та приватні архіви. 
Національний архів (Národní archiv). Здійснює контроль за службами 

діловодства та архівами державних установ, організацій та юридичних осіб, 
що діють на національному рівні. 

Державні обласні архіви (státní oblastní archivy) в Празі, Тршебоні, 
Пльзені, Літомержіце, Замрську, Моравський земський архів в Брно, 
Земський архів в Опаві. Структурними одиницями обласних архівів є 62 

                                                
100 Zakon č. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisove službě a změně některych zakonů ve zněni pozdějšich 
předpisů [Electronic resource]. URL: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499. 
101 Odbor archivní správy a spisové služby [Electronic resource]. URL: http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-
archivni-spravy-a-spisove-sluzby.aspx. 
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державних окружних архіва (Státní okresní archiv). Державні обласні архіви 
здійснюють контроль за службами діловодства та архівами установ, що 
знаходяться у сфері їх діяльності. 

Спеціалізовані архіви (specializované archivy) – 20 архівів, серед яких 
Військово-історичний архів, архіви Канцелярії президента, Празького Граду, 
Палати депутатів, Сенату, Національного музею, Національного технічного 
музею, Академії наук Чеської Республіки, Національної галереї, Карлового 
університету, університету Масарика в Брно, Чеського технічного 
університету в Празі, Чеського телебачення, Чеського радіо тощо. 

Архів служб безпеки (Archiv bezpečnostních složek). 
Архіви безпеки (bezpečnostní archivy) – архіви Міністерства оборони, 

МЗС, Управління національної безпеки, Корпусу безпеки та розвідувальних 
служб Чеської Республіки. 

Архіви територіальних самоврядних одиниць (Archivy územních 
samosprávných celků). 

Приватні архіви (Soukromé archivy). 
 
Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) 
1. Архівне законодавство 
«Федеральний Закон про архівну справу» від 26 червня 1998 р. 

(«Bundesgesetz über die Archivierung» (Archivierungsgesetz, BGA) vom 26. Juni 
1998 (Stand am 1. Mai 2013)102 регулює діяльність Федерального архіву 
Швейцарії та відомчих архівів органів управління Швейцарської 
Конфедерації. 

В усіх кантонах Швейцарії (крім кантону Тічіно) прийняті законодавчі 
акти, що регулюють діяльність кантональних архівів103. Закони про архіви 
кантонів, розроблені після 1998 р., частково враховують норми федерального 
архівного законодавства. 

В багатьох кантонах комунальні архіви створюються на основі 
кантональних законів про комуни. В деяких комунах та містах Швейцарії 
розроблені власні нормативні акти, які регулюють діяльність місцевих 
архівів. Ці документи не повинні суперечити законодавству кантонів та 
федеральному архівному законодавству. 

 
2. Орган управління архівною справою 
Централізоване управління архівною справою та загальнодержавна 

архівна адміністрація відсутні. 

                                                
102 Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsgesetz, BGA) vom 26. Juni 1998 (Stand am 1. Mai 
2013) [Electronic resource]. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19994756/index.html. 
103 Див.: Archivrecht (Schweiz) [Electronic resource]. URL: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Archivrecht_(Schweiz). 
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На федеральному рівні функцію реалізації державної політики у сфері 
архівної справи виконує Федеральний архів Швейцарії (Schweizerisches 
Bundesarchiv)104. 

 
3. Підпорядкування 
Федеральний архів Швейцарії підпорядкований Федеральному 

департаменту внутрішніх справ (Eidgenössischen Departement des Innern). 
Кантональні архіви підпорядковані відповідним підрозділам в 

адміністрації кантонів (як правило, це органи управління в галузі культури, 
юстиції або внутрішніх справ) або мають статус окремого підрозділу в 
адміністрації (наприклад, архів кантону Золотурн). 

Законодавством Швейцарії не передбачено втручання органів 
національного управління у керування кантональними архівами, та 
передавання будь-яких документів звідти до Федерального архіву. 
Кантональні архіви надають консультативну допомогу міським та 
комунальним архівам. 

 
4. Система архівних установ 
Система архівних установ Швейцарії є децентралізованою та 

побудована відповідно до її державного устрою: Федеральний архів 
Швейцарії; кантональні архіви; міські архіви; архіви комун. 

Федеральний архів Швейцарії знаходиться у Берні і зберігає 
документацію органів та установ центральної влади від 1798 р., а також 
документи особового походження політичних та громадських діячів. 
Національний банк Швейцарії та автономні установи, визначені 
Федеральною радою (Bundesrat) самі несуть відповідальність за архівне 
зберігання своїх документів відповідно до положень «Закону про архіви». 

Кантональні державні архіви (Швейцарія складається з 26 кантонів) 
комплектуються документами органів законодавчої, виконавчої та судової 
влади даного кантону. В архівах кантонів зберігаються документи колишніх 
державних утворень та органів влади, що існували на території даного 
кантону. 

У міських та муніципальних (комунальних) архівах (всього в 
Швейцарії понад 2 тис. комун) зберігаються переважно урядові та 
адміністративні документи місцевих органів влади. В деяких кантонах між 
кантональними та комунальними архівами існує проміжна ланка: окружний 
архів (archives de districts). Декілька комун можуть створювати спільний 
архів. 

Власні архіви мають також більшість швейцарських сіл. В сільських 
архівах як правило відсутня посада архівіста, за архів відповідає працівник 
місцевого самоврядування. Контроль за його діяльністю обмежений у зв’язку 
з автономією швейцарських муніципальних об’єднань. 

                                                
104 Schweizerisches Bundesarchiv [Electronic resource]. URL: 
https://www.bar.admin.ch/bar/de/home.html. 
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Важливою складовою архівної системи Швейцарії є численні приватні 
архіви: особисті, сімейні, архіви підприємств і фірм; архіви церковних 
установ, громадських організацій. Власники архівів можуть передавати їх на 
зберігання до публічних архівів. 

 
Швеція (Королівство Швеція) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про архіви» («Arkivlag» (1990:782)), прийнятий 07.07.1990, 

чинний від 01.07.1991, чинна редакція від 01.01.2016105. 
 
2. Орган управління архівною справою 
Національний архів Швеції (Riksarkivet)106 здійснює адміністративне і 

організаційно-технічне управління архівною галуззю, реалізує всі функції, 
пов’язані з формуванням архівів та архівною діяльністю в країні, розробляє її 
методику, а також науково-теоретичні проблеми архівознавства. 

Архів очолює національний архівіст (riksarkivarie), якого призначає на 
посаду голова уряду Швеції. 

При Національному архіві діють дорадчі органи, найважливішими з 
них є консультативна рада та група управління. Консультативна рада 
(Insynsråd), яку призначає уряд країни, забезпечує прозорість діяльності 
Національного архіву та надає консультації національному архівісту. «Група 
управління» (Ledningsgrupp) займається стратегічними питаннями діяльності 
Національного архіву. До складу групи входять керівники структурних 
підрозділів архіву, її очолює національний архівіст. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів є державним адміністративним органом при 

Міністерстві культури Швеції (Kulturdepartementet). 
Національний архів здійснює нагляд за діяльністю громадських, 

спеціалізованих архівів (економічні, наукові, патентні, культурні), 
комунальних та церковних архівів. 

Комунальні архіви підпорядковуються місцевій адміністрації. 
 
4. Система архівних установ 
У Швеції діє централізована модель організації архівної справи. 

Система архівних установ включає Національний архів, регіональні, 
відомчі, міські, комунальні архіви. У 2010 р. державні архіви Швеції 
(Національний архів, регіональні архіви, військовий архів) були об’єднані в 
єдину структуру – Національний архів. 

Структура Національного архіву: 

                                                
105 Arkivlag (1990:782) [Electronic resource]. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782. 
106 Riksarkivet [Electronic resource]. URL: https://riksarkivet.se/start. 



72 
 

Регіональний департамент (Regionala avdelningen), включає сім 
регіональних архівів – в Уппсалі (Landsarkivet i Uppsala), Вадстені 
(Landsarkivet i Vadstena), Висбю (Landsarkivet i Visby), Лунді (Landsarkivet i 
Lund), Гьотеборзі (Landsarkivet i Göteborg), Херньосанді (Landsarkivet i 
Härnösand) та Естерсунді (Landsarkivet i Östersund); 

Національний департамент (Nationella avdelningen) включає відділи 
архіву в Марієберзі (Marieberg), Arninge, Військовий архів (Krigsarkivet) 
(центральний архів для всіх військових організацій – джерел його постійного 
комплектування), Геральдичниій відділ (Heraldiska enheten), Шведський 
дипломатаріум (Svenskt Diplomatarium) (відповідає за публікацію 
середньовічних документів з історії Швеції), Шведський біографічний 
словник (Svenskt biografiskt lexikon); 

Департамент збереження та електронної інфраструктури (Avdelningen 
för bevarande och digital infrastruktur) включає підрозділ ІТ, Центр конверсії 
медіа (Mediakonverteringscentrum), відділ архівних інформаційних систем 
(Enheten för arkivinformationssystem), відділ збереження та консервації 
(Enheten för bevarandeteknik och konservering), відділ аудіо, фото, відео та 
електронних архівів (Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv), шведську 
архівну інформаційну систему (SVAR) (здійснює мікрофільмування, 
сканування та оцифровування документів архівів Швеції та забезпечує 
доступ до копій); 

Адміністративний департамент (Administrativa avdelningen) включає 
відділи економіки, персоналу, права та обслуговування; 

Департамент управління публічною інформацією (Avdelningen för 
offentlig informationshantering). 

Поза межами структури Національного архіву знаходяться три архіви, 
що мають статус регіональних: міський архів Стокгольма (Stockholms 
stadsarkiv), міський архів Мальме (Malmö stadsarkiv), архів у Вермланді 
(Värmlandsarkiv). 

 
Японія (Японська держава) 
1. Архівне законодавство 
«Закон про Національний архів» («National Archives Act» No. 79 of June 

23, 1999) від 23.06.1999107. 
«Закон про державні документи та управління архівами» («Public 

Records and Archives Management Act» No. 66 of July 1, 2009) від 
01.07.2009108. 

«Закон про державні архіви» («Public Archives Act» No. 115 of 
December 15, 1987) від 15.12.1987 (останні зміни: Закон № 161 від 
22.12.1999)109. 

                                                
107 National Archives Act № 79 of June 23, 1999 [Electronic resource]. URL: 
http://www.archives.go.jp/english/basic_laws/national_archives.html. 
108 Public Records and Archives Management Act No. 66 of July 1, 2009 [Electronic resource]. URL: 
http://www.archives.go.jp/english/basic_laws/prama.html. 
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2. Орган управління архівною справою 
Національний архів Японії – незалежна установа в структурі 

японського уряду110. Створений 1971 р., від 2001 р. має статус об’єднаного 
адміністративного агентства (incorporated administrative agency). 

Головні завдання Національного архіву: збереження та створення 
належних умов для публічного використання урядових документів, які мають 
історичне значення; збирання, класифікація та надання інформації про 
урядові та історичні документи, які перебувають на зберіганні в 
Національному архіві та державних установах; надання професійної та 
технічної допомоги щодо організації зберігання та використання урядової 
документації та історичних пам’яток; проведення наукових досліджень у 
галузі збереження та використання історичних документів; сприяння 
розвитку професійної освіти. 

 
3. Підпорядкування 
Національний архів Японії підпорядковується Кабінету міністрів. 
 
4. Система архівних установ 
В Японії діє централізована модель організації архівної справи. 

Система архівних установ включає: 
Національний архів Японії; Японський центр документів з історії Азії. 
Відомчі архіви: Управління дипломатичними документами 

Міністерства закордонних справ Японії; Архівно-музейне управління 
імператорського дому, Військовий архів Національного інституту оборонних 
досліджень Японського агентства оборони та ін. 

Мережу регіональних архівів складають 71 архів префектур та 
муніципалітетів. 

 

                                                                                                                                                       
109 Public Archives Act No. 115 of December 15, 1987 [Electronic resource]. URL: 
http://www.archives.go.jp/english/basic_laws/public_archives.html. 
110 National Archives of Japan [Electronic resource]. URL: http://www.archives.go.jp/english/. 
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ІІ. ПРОБЛЕМИ АРХІВОЗНАВСТВА 
ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: ІНФОРМАЦІЯ ТА АНОНСИ 

 
1. ОГЛЯД НОВИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА 

КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
Подано інформацію про стандарти з архівної справи та керування 

документаційними процесами, розроблені у 2015–2017 рр. Міжнародною 
організацією зі стандартизації (ІСО), Міжнародною радою архівів (МРА), а 
також національні стандарти України. Міжнародний досвід у справі 
стандартизації в галузі архівної справи та керування документаційними 
процесами, напрями гармонізації міжнародних стандартів у цій сфері в 
Україні висвітлені в інформаційно-аналітичному огляді «Розвиток 
стандартизації у сфері архівної справи та керування документаційними 
процесами: міжнародний досвід та українські реалії», опублікованому в 
«Бюлетені ГЦНТІ» (вип. 1 (23) за 2015 р.)111. 

Відповідно до «Програми робіт з національної стандартизації на 2018 
рік» заплановано прийняття в Україні низки державних стандартів «методом 
підтвердження» відповідних стандартів IСO у незмінному вигляді (зокрема, 
ISO 11799:2015, ISO 15489-1:2016, ISO 17068:2017, ISO/TR 19814:2017, ISO 
23081-1:2017, ISO 30302:2015, ISO 13008:2012, ISO/TR 18128-2014)112. 
 

Стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО) 
 
ISO 11799:2015 Information and documentation – Document storage 

requirements for archive and library materials (Інформація та 
документація. Вимоги до зберігання архівних та бібліотечних 
матеріалів)113 

Стандарт розроблено на заміну ISO 11799:2003. Стандарт установлює 
характеристики сховищ, що використовуються для тривалого зберігання 
архівних та бібліотечних матеріалів. Він охоплює питання вибору місця 
розташування і будівництва будівлі та встановлення всередині будівлі і 
навколо нього відповідного обладнання. 

Вимоги стандарту застосовують щодо будь-яких архівних та 
бібліотечних матеріалів, які зберігаються в сховищах, у яких різні носії 
інформації можуть зберігатися разом із традиційними документами з 
паперовими носіями. Це не виключає можливості створення виокремлених 

                                                
111 Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та 
документознавства [Електронний ресурс]. Вип. 1 (23) / Держ. арх. служба України, УНДІАСД, 
Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, 
Г. І. Калінічева, В. І. Кугай, Р. В. Романовський, А. І. Титаренко. Київ, 2015. 94 с. URL: 
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/GSNTI_23.pdf. 
112 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/nakaz-154-_06-06-2018_Dodatok-1_Program-2018.pdf; 
http://www.uintei.kiev.ua/images/files/tk_144_2018-08.pdf. 
113 https://www.iso.org/standard/63810.html. 



84 
 

зон або відсіків сховища з мікрокліматом для зберігання конкретних видів 
архівних матеріалів. 

Національні та місцеві будівельні норми можуть регулювати питання 
щодо зведення, безпеки та захищеності громадських будівель і будівель, що 
використовуються для зберігання цінних об’єктів (в т. ч. запроваджувати 
заходи пожежної безпеки, вимоги до наявності аварійних виходів, до 
сейсмостійкості, до захисту від крадіжок, терористичних актів тощо), а також 
використання професійних послуг та обладнання. Даний стандарт не 
встановлює детальні правила і норми в цій сфері, за винятком низки 
рекомендацій, які можуть доповнювати подібні вимоги. 

Зміст: 
Передмова. 
Вступ. 
1 Сфера застосування. 
2 Терміни та визначення. 
3 Управління ризиками. 
4 Будівництво будівлі. 
4.1 Безпека. 
4.2 Внутрішня стабільність клімату. 
4.3 Вимоги до внутрішньої структури та навантаження. 
5 Установка та обладнання. 
5.1 Сервіси. 
5.2 Попередження пожежи. 
5.3 Виявлення пожежи. 
5.4 Пожежогасіння. 
5.5 Середовище зберігання. 
5.6 Меблі та обладнання. 
6 Обслуговування. 
Додаток A Системи протипожежної безпеки. 
Додаток B Системи пожежогасіння. 
Додаток C Рекомендовані кліматичні умови для тривалого зберігання 

архівних та бібліотечних матеріалів. 
Додаток D Керівництво щодо забруднювачів повітря. 
Бібліографія. 
 
ISO 15489-1:2016 Information and documentation – Records 

management – Part 1: Concepts and principles (Інформація та 
документація – керування документаційними процесами. Ч. 1 : Поняття 
та принципи)114 

Даний міжнародний стандарт визначає поняття і принципи, на основі 
яких розробляються підходи до створення документів, їх захоплення і 
керування ними. Стандарт містить концепції і принципи, що стосуються: 

а) документів, їх метаданих та документних систем; 
                                                
114 https://www.iso.org/standard/62542.html. 
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b) політик, розподілу обов’язків, а також моніторингу та навчання, що 
підтримують ефективне керування документами; 

c) регулярного аналізу умов ділової діяльності та ідентифікації вимог 
до документів; 

d) заходів та засобів контролю та керування документами; 
e) процесів створення, захоплення та керування документами. 
Стандарт ISO 15489-1:2016 поширюється на створення, захоплення та 

керування документами в часі, незалежно від їх структури або форми, в усіх 
видах ділової діяльності та технологічних середовищ. 

 
ISO/TS 18344:2016 Effectiveness of paper deacidification processes 

(Ефективність процесу розкислення паперу)115 
В технічних специфікаціях описано методи тестування та мінімальні 

вимоги до процесів розкислення (нейтралізації) паперу щодо їх ефективності 
та узгодженості. 

Специфікації можуть бути застосовані для всіх великомасштабних 
процесів, які передбачають розкислення друкованих та рукописних 
документів з висококислотного паперу. У документі спеціально не 
розглядаються можливі негативні побічні ефекти для оброблюваних об’єктів, 
викликані процесами нейтралізації. У додатку А подано загальні 
рекомендації щодо подолання негативних побічних ефектів нейтралізації. 

Специфікації також не містять відомостей про те, які типи паперових 
об’єктів можна обробляти з використанням методів розкислення у великих 
масштабах. Під час використання будь-якого з нині відомих методів 
розкислення деякі об’єкти доводиться виключати з обробки, щоб уникнути 
механічних пошкоджень паперу і палітурки, а також інших небажаних 
побічних ефектів. Постачальник послуг з розкислення повинен інформувати 
своїх клієнтів про обмеження, пов’язані з обраним методом. 

Зміст: 
Передмова. 
Вступ. 
1 Сфера застосування. 
2 Нормативні посилання. 
3 Терміни та визначення. 
4 Принципи. 
5 Вимоги. 
5.1 Загальні. 
5.2 Вибіркові. 
5.3 Процес валідації. 
5.4 Поточний моніторинг. 
6 Звіт. 
Додаток А Негативні побічні ефекти та недостатнє розкислення. 
Додаток B Зразки форм документів. 

                                                
115 https://www.iso.org/standard/62225.html. 
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B. 1 Зразок форми документів – Протокол процесу валідації. 
B. 2 Зразок форми документів – Протокол поточного моніторингу. 
Бібліографія. 
 
ISO 17068:2017 Information and documentation – Trusted third party 

repository for digital records (Інформація та документація – Сховище 
електронних документів довіренної третьої сторони)116 

Стандарт розроблено технічним підкомітетом ІСО TC46/SC11 
«Архіви/керування документаційними процесами» на основі технічного звіту 
ІСО ISO/TR 17068:2012 Information and documentation – Trusted third party 
repository for digital records. 

Стандарт ISO 17068:2017 встановлює вимоги до сховища довіреної 
третьої сторони в інтересах підтримки діяльності уповноваженої служби 
довіреного зберігання, для того, щоб служба могла забезпечити доказову 
цілісність і автентичність електронних документів клієнтів та бути джерелом 
надійних доказів. 

Стандарт ISO 17068:2017 може бути застосований для послуг 
зберігання протягом встановлених термінів електронних документів, що 
використовуються в якості доказів (та, відповідно, для послуг сховища), для 
організацій як приватного, так і державного секторів. 

Зміст: 
Передмова. 
Вступ. 
1 Сфера застосування. 
2 Нормативні посилання. 
3 Терміни та визначення. 
4 Загальне уявлення про TTPR-сховище довіреної третьої сторони. 
5 Послуги TTPR. 
6 Технологічні вимоги. 
7 Оперативні вимоги. 
Бібліографія. 
 
ISO/TR 19263-1:2017 Photography – Archiving systems – Part 1: Best 

practices for digital image capture of cultural heritage material 
(Фотографія – Системи архівування - Частина 1: Передовий досвід 
фіксації електронних графічних образів матеріалів культурної 
спадщини)117 

Технічний звіт, підготовлений технічним комітетом ІСО ТС 42 
«Фотографія», містить опис проведення аналізу якості пристроїв і систем 
створення електронних графічних образів (наприклад, сканери, цифрові 
фотокамери), що використовуються для оцифровування непрозорих 
двовимірних оригіналів (книг, текстових документів, малюнків, креслень, 

                                                
116 https://www.iso.org/standard/66760.html. 
117 https://www.iso.org/standard/64220.html. 
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гравюр, фотографій та картин). У вступі зазначено, що технічний звіт 
призначений для установ, які займаються збереженням культурно-історичної 
спадщини. У технічному звіті визначено методику аналізу пристроїв та 
систем створення електронних графічних образів і управління ними.  

Є три основних напрямки застосування ISO / TR 19263-1: 
• оцінка характеристик систем створення графічних образів 

(бенчмаркінг). У цьому випадку документ використовується під час 
розроблення та вибору систем; 

• оптимізація характеристик систем створення графічних образів – 
застосування для оптимізації системи виконання конкретного завдання; 

• моніторинг якості роботи системи створення графічних образів – 
застосування контролю стабільності у часі якості системи та її відповідності 
специфікаціям. 

Мета даного документа – дати практичні рекомендації щодо 
оцифровування двовимірних оригінальних матеріалів, що відносяться до 
культурної спадщини. До складу документа входять рекомендації з 
проведення аналізу якості електронних графічних образів, технічних 
цільових показників та рекомендації з налаштування/оптимізації параметрів 
систем створення графічних образів тощо. 

 
ISO/TS 19264-1:2017 Photography – Archiving systems – Image quality 

analysis – Part 1: Reflective originals (Фотографія – Системи архівування – 
Аналіз якості зображення – Частина 1: Непрозорі оригінали)118 

Технічні специфікації підготовлені технічним комітетом ТС 42 
«Фотографія». Специфікації описують метод аналізу якості систем створення 
електронних графічних образів у сфері оцифровування культурної спадщини. 
У специфікаціях зазначено, які характеристики яким чином вимірюються та 
як мають бути представлені результати аналізу. Специфікації ISO/TS 19264-
1:2017 застосовують для сканерів та цифрових фотокамер, використовуваних 
для оцифровування культурної спадщини. 

 
ISO/TR 19814:2017 Information and documentation – Collections 

management for archives and libraries (Інформація та документація – 
Управління колекціями в архівах та бібліотеках)119 

Технічний звіт підготовлений технічним підкомітетом ІСО TC46/SC10 
«Вимоги до зберігання документів та до умов для забезпечення їх 
збереженості» (Requirements for document storage and conditions for 
preservation). 

ISO/TR 19814:2017 містить вказівки і рекомендації щодо планування, 
впровадження, підтримання та вдосконалення діяльності в галузі 
забезпечення збереженості архівних та бібліотечних колекцій, в тому числі: 

                                                
118 https://www.iso.org/standard/64221.html. 
119 https://www.iso.org/standard/66263.html. 
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– вказівки та рекомендації щодо поточного управління фізичними 
колекціями в архівах і бібліотеках та планування діяльності, пов’язаної із 
забезпеченням довготривалого збереження; 

– процедури управління колекціями в сховищах, читальних залах та 
приміщеннях для дослідників, в реставраційно-консерваційних лабораторіях, 
а також на виставках та під час транспортування; 

– вказівки та рекомендації щодо належного пакування і контейнерів 
для архівних та бібліотечних колекцій. 

Даний технічний звіт може бути застосований у діяльності щодо 
забезпечення довготривалого збереження фізичних архівних та бібліотечних 
колекцій установ, незалежно від їх обсягу. Він поширюється на всі колекції, 
що зберігає установа – як на власні колекції, так і на документи інших 
установ, прийняті на депозитарне зберігання або взяті в оренду. Для довідки 
включені також певні відомості про забезпечення збереження електронних 
колекцій, що включають створені в електронному вигляді та оцифровані 
документи. ISO/TR 19814:2017 також застосовують щодо колекцій, якими 
управляють державні органи та установи. Документ призначений для 
управління колекціями, які зберігають для довготривалого використання. 

У технічному звіті приділено окрему увагу операціям, необхідним для 
управління середовищем зберігання колекцій, що відносяться до політики та 
плану установи щодо забезпечення довготривалого збереження документів 
(моніторинг стабільності мікроклімату, контроль за впливом світла, 
профілактичні заходи щодо підтримки чистоти та прибирання сховищ). 

У технічному звіті не розглядаються питання консервації / реставрації 
окремих предметів та об’єктів, що входять до складу колекцій. 

Зміст: 
Передмова. 
Вступ. 
1 Сфера застосування. 
2 Нормативні посилання. 
3 Терміни та визначення. 
4 Забезпечення збереження в рамках управління колекціями. 
5 Умови середовища зберігання колекцій. 
6 Розміщення архівних та бібліотечних колекцій на стелажах. 
7 Підтримка колекцій. 
8 Види оброблення та конверсія в інші формати. 
Додаток A: Паковання та пакувальні матеріали. 
Додаток В: Демонстрація архівних та бібліотечних колекцій на 

виставках. 
Бібліографія. 
 
ISO 23081-1:2017 Information and documentation – Records 

management processes – Metadata for records – Part 1: Principles 
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(Інформація та документація – Процеси керування документами – 
Метадані для документів – Частина 1: Принципи)120 

Стандарт підготовлено на заміну стандарту ISO 23081-1:2006. 
Information and documentation – Records management processes – Metadata for 
records – Part 1: Pinciples (Інформація та документація – Процеси керування 
документами – Метадані для документів – Частина 1: Принципи). В стандарті 
ISO 23081-1 сформульована концепція створення, керування і використання 
метаданих для керування документами та роз’яснюються основні принципи 
керування метаданими. 

Даний документ містить рекомендації, які сприятимуть розумінню, 
впровадженню та використанню метаданих в рамках застосування основного 
стандарту з керування документаційними процесами ISO 15489. У ньому 
йдеться про значення «діловодних» метаданих для ділових процесів; про 
різні ролі, які виконують метадані; про різні типи метаданих, що 
підтримують процеси основної ділової діяльності та керування документами. 
У стандарті також пропонується концепція керування цими метаданими.  

Стандарт ISO 23081-1:2017 встановлює принципи, що лежать в основі 
та визначають порядок керування діловодними метаданими. Ці принципи 
можуть бути застосовані: до документів та їх метаданих; до всіх процесів, які 
їх стосуються; до всіх систем, в яких вони розташовані; до всіх організацій, 
які несуть відповідальність за керування ними. 

Зміст: 
Передмова. 
Вступ. 
1 Сфера застосування. 
2 Нормативні посилання. 
3 Терміни та визначення. 
4 Метадані для керування документами. 
5 Призначення метаданих для керування документами і перспективи їх 

використання. 
6 Ролі та обов’язки. 
7 Взаємозв’язок метаданих для керування документами і метаданих, які 

використовують для інших цілей. 
8 Керування метаданими. 
9 Типи метаданих, необхідні для реалізації положень стандарту ISO 

15489-1. 
Бібліографія. 
 
ISO 5127:2017 Information and documentation – Foundation and 

vocabulary (Інформація та документація – Основні положення та 
словник)121 

                                                
120 https://www.iso.org/standard/73172.html. 
121 https://www.iso.org/standard/59743.html. 
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Стандарт підготовлений робочою групою WG4 «Термінологія в галузі 
інформації і документації» технічного комітету ІСО TC46 «Інформація та 
документація» на заміну ISO 5127:2001 «Інформація та документація – 
Словник» (Information and documentation – Vocabulary). 

У стандарті описано понятійну систему та подано загальну лексику, що 
стосується пов’язаних з документами питань в рамках всього простору 
інформаційних технологій. У стандарті представлено основні напрямки 
діяльності, такі як керування документами, бібліотечна справа, архівна 
справа, засоби масової інформації, музейна справа, забезпечення 
збереженості документів, а також правові аспекти, пов’язані з інформацією 
та документами. 

Зміст: 
Передмова. 
Вступ. 
1 Сфера застосування. 
2 Нормативні посилання. 
3 Терміни та визначення. 
3.1 Базові та рамкові поняття. 
3.2 Базові поняття, що стосуються інформації та документації. 
3.3 Об’єкти, носії даних, документи. 
3.4 Документи. 
3.5 Третинні документи. 
3.6 Фонди установ, що зберігають документи та інформацію. 
3.7 Аналіз, уявлення та описування контенту документів і даних. 
3.8 Аналіз контенту та описування контенту. 
3.9 Зберігання. 
3.10 Пошук та витяг. 
3.11 Використання інформації та документів. 
3.12 Забезпечення довготривалого збереження документів. 
3.13 Правові аспекти, пов’язані з інформацією та документами. 
Додаток A (інформаційний): SKOS-опис стандарту ISO 5127. 
Алфавітний індекс. 
 
Стандарти Міжнародної ради архівів 
 
Проект стандарту архівного описування «Документи в контекстах» 

(Records in Contexts, RiC)122 
Підготока проекту стандарту проводилась експертною групою МРА з 

архівного описування (Experts Group on Archival Description, EGAD) у 2012–
2016 рр. Стандарт має складатися з двох частин: концептуальної моделі (RiC-
CM) та формальної онтології (RiC-O). Стандарт повинен узгодити та 
інтегрувати зміст чотирьох чинних стандартів МРА: Загального 
міжнародного стандарту описування архівних документів (General 
                                                
122 https://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model. 
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International Standard Archival Description, ISAD (G)); Міжнародного 
стандарту архівних авторитетних записів для інституцій, приватних осіб і 
родин (фондоутворювачів) (International Standard Archival Authority Record 
for Corporate Bodies, Persons and Families, ISAAR (CPF)); Міжнародного 
стандарту описування ділових функцій і адміністративної діяльності 
фондоутворювачів (International Standard for Describing Functions, ISDF); 
Міжнародного стандарту описування установ, що зберігають архівні фонди 
(фондоутримувачів) (International Standard for Describing Institutions with 
Archival Holdings, ISDIAH). 

Проект першої частини стандарту був оприлюднений у вересні 2016 р., 
його публічне обговорення тривало до січня 2017 р. Заплановано винесення 
на обговорення другої частини проекту стандарту. 

У першій частині стандарту визначено ключові високорівневі поняття 
архівного описування – об’єкти (14), їх властивості й атрибути (загалом – 67 і 
2 атрибути взаємозв’язків) та основні взаємозв’язки між ними (загалом – 792 
позиції). Об’єктами, що описуються у проекті визначено документ; складову 
частину документа; групу документів (фонд, справу, колекцію, додаткове 
надходження); агента (ним може бути фізична чи юридична особа або група 
осіб); професію (заняття); посаду (становище); функцію (узагальнено); 
діяльність; повноваження; документальну форму; дату; місце; поняття 
(подію, явище). Серед властивостей та атрибутів об’єктів, що описуються, 
виокремлено чотири, що є спільними для всіх об’єктів: глобальний постійний 
ідентифікатор; місцевий ідентифікатор; назва; загальні примітки. На відміну 
від ISAD (G), що встановлює однакову схему описування для документа та 
групи документів як одиниці описування, RiC розглядає документ і групу 
документів як окремі явища, створені у різний час і з різною метою та 
пропонує різні способи їх описування. Новий стандарт вводить 
багатовимірне описування об’єктів, за якого описання, замість ієрархії, може 
бути представлене у формі графіка чи мережі. Документи, групи документів, 
взаємозв’язки між ними, їхні взаємозв’язки з функціями, подіями, місцями та 
іншими об’єктами описування представлені як мережа, всередині якої 
розміщені окремі фонди. Проект нового стандарту орієнтований на 
описування не лише документів з паперовими носіями, але й електронних123. 

Зміст першої частини проекту стандарту: 
1 Вступ. 
2 Об’єкти. 
3 Властивості об’єктів. 
4 Зв’язки. 
Додаток I: Приклад архівного описування, що відповідає стандарту 

RiC-CM. 
Додаток ІІ: Члени експертної групи з архівного описування. 

                                                
123 Глушан О. Розвиток міжнародної стандартизації архівного описування: проект стандарту 
«Документи в контекстах» (RiC) // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : 
зб. наук. пр. 2017. Вип. 10. С. 95–101. 
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Додаток ІІІ: Бібліографія. 
 
Національні стандарти України 
 
Інформація та документація. Системи керування документами. 

Основні положення і словник термінів (ISO 30300:2011, IDT) : ДСТУ ISO 
30300:2015. – Чинний від 2017-01-01. – Київ : УкрНДНЦ, 2017. – V, 13 с. : 
рис. – (Національний стандарт України) 

Стандарт є повним перекладом ISO 30300:2011 Information and 
documentation – Management systems for records – Fundamentals and vocabulary 
(Інформація та документація. Реєстраційні системи керування документами. 
Основні положення і словник термінів).  

Стандарт містить терміни та визначення, що застосовують до 
стандартів системи керування документами (СКД), підготовані ISO TC 46/SC 
11. Він також установлює цілі використання СКД, містить принципи СКД, 
описує процесний підхід і розподіляє функції вищого керівництва. Цей 
стандарт може бути застосовано до організації будь-якого типу, яка прагне: 

а) встановити, впровадити, зберігати і покращувати СКД для 
забезпечення своєї ділової активності; 

b) забезпечити відповідність установленій документній політиці; 
c) продемонструвати відповідність цьому міжнародному стандарту: 
1) виконанням зобов’язань за оцінкою та декларуванням відповідності 

самою організацією, або 2) підтвердженням декларування, здійсненого 
організацією, у сторонньої організації, або 3) сертифікацією СКД 
сторонньою організацією. 

Зміст: 
1 Сфера застосування. 
2 Основні положення СКД. 
2.1 Взаємозв’язок СКД та системи керування. 
2.2 Організаційне середовище. 
2.3 Потреба в СКД. 
2.4 Принципи СКД. 
2.5 Процесний підхід до СКД. 
2.6 Роль вищого керівництва. 
2.7 Взаємозв’язок з іншими системами керування. 
3 Терміни та визначення понять. 
3.1 Терміни, які стосуються документів. 
3.2 Терміни, які стосуються керування. 
3.3 Терміни, які стосуються процесів керування документами. 
3.4 Терміни, які стосуються СКД. 
Додаток А Методологія, використана під час розроблення словника. 
Бібліографія. 
Абетковий покажчик. 
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2. АРХІВОЗНАВСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА У СВІТІ: 

МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ 
У матеріалах до бібліографії подано інформацію про публікації з 

проблем архівознавства та архівної справи у світі, що вийшли у 2017 – 
першій половині 2018 р. Представлено бібліографічні описи статей, 
опублікованих у провідних зарубіжних архівознавчих часописах («Comma», 
«Archives and Records», «Archeion», «Archiwista Polski», «Archival Science», 
«The American Archivist», «Archivaria», «Archives and Manuscripts», «Atlanti», 
«Restaurator» тощо), монографічні дослідження, які репрезентують 
актуальний зарубіжний досвід у галузі архівознавства та архівної справи 
(проблеми архівної освіти, архівного права, архівного описування, доступу 
до архівів, забезпечення збереженості архівних документів, електронних 
документів та архівів тощо). Бібліографія систематизована за тематичними 
розділами. Всередині розділів бібліографічні записи розташовано за 
алфавітом авторів та назв видань. 

 
1. Загальні проблеми архівознавства та архівної справи 

1. Биографии университетских архивов : [монография] / [Елена 
Вишленкова, Вадим Парсамов, Наталья Алмазова] ; под ред. 
Е. А. Вишленковой [и др.] ; [пер. с фр. П. Ю. Уварова, пер. с итал. 
Ю. В. Ивановой, пер. с польск. Д. А. Добровольского] ; Высш. шк. 
экономики нац. исследовательский ун-т, Ин-т гуманитарных историко-
теоретических исследований им. А. В. Полетаева. – Москва : Изд. дом 
Высш. шк. экономики, 2017. – 297, [1] с. табл. – Содерж.: Вишленкова Е. 
Архив как исследовательская проблема для историка университетской 
культуры / Елена Вишленкова, Вадим Парсамов. – С. 5–22; Алмазова Н. 
Дело о «наилучшей» организации архива императорского университета в 
Казани / Наталья Алмазова. – С. 23–34; Алмазова Н. Судьба архива 
императорского университета в Варшаве / Наталья Алмазова. – С. 35–47; 
Амалу Т. Первые архивные каталоги Парижского университета в XVII 
веке: симптом кризиса или ресурс новой историографии? / Тьерри 
Амалу. – С. 48–82; Вишленкова Е. Архив как средство управления 
российскими университетами / Елена Вишленкова, Кира Ильина. – С. 83–
101; Гатина З. Где искать диссертационные дела русских врачей, или 
Особенности архивирования делопроизводства медицинских факультетов 
/ Зарина Гатина. – С. 102–113; Жуковская Т. Архив Педагогического 
института в Санкт-Петербурге (1804–1819): специфика отражения 
университетской повседневности / Татьяна Жуковская. – С. 114–164; 
Ильина К. Архивы попечителей учебных округов в Российской империи / 
Кира Ильина. – С. 165–184; Поманте Л. Университетские архивы Италии 
между традицией и инновацией / Луиджиаврелио Поманте. – С. 185–205; 
Руднева Я. «Большой архив женского университета»: возможности 
реконструкции / Яна Руднева. – С. 206–219; Русанов А. Архив 
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Португальского университета в XIV – начале XVI века / Александр 
Русанов. – С. 220–233; Сафронов П. Оглядываясь на будущее: устройство 
архива, судьба университетов и задачи высшего образования / Петр 
Сафронов. – С. 234–245; Трифонова А. Университетские архивы в 
Болгарии / Александра Трифонова. – С. 246–264; Шиллер-Валицка И. 
Архив Польской Академии наук как хранилище профессорского наследия 
/ Иоанна Шиллер-Валицка. – С. 265–292. 

Монографія присвячена університетським архівам як явищу 
культури. Міжнародний авторський колектив, до складу якого входять 
відомі фахівці з історії університетів з Росії, Болгарії, Італії, Польщі та 
Франції, представляє розповіді про долі архівів європейських 
університетів від Середньовіччя до нашого часу. Попри всю 
різноманітність дослідницьких методик, представлених в книзі, авторів 
об’єднує погляд на архів не як на пасивне сховище ділової документації, а 
як на складний механізм, який породжує власні смисли і відкриває нові 
грані у вивченні університетської культури. 

2. Блоуин Ф. Происхождение прошлого: «подлинность» для 
историков и архивистов / Френсис Блоуин, Уильям Розенберг ; [пер. с 
англ. Ю. Князькиной, Е. Шраги] ; Европейский ун-т в Санкт-Петербурге. – 
Санкт-Петербург, 2017. – 375 с. – Пер. изд.: Blouin F. Processing the Past : 
Contesting Authority in History and the Archives / F. X. Blouin, W. 
Rosenberg. – New York : Oxford University Press, 2011. – 257 p. – Содерж.: 
История и архивное дело: точки пересечения : введение; Истоки 
профессионального размежевания (archival divide) : часть 1; Авторитетная 
история и авторитетные архивы; Отход от исторических авторитетов в 
архивной науке; Архивные авторитеты и новые технологии; Отход от 
архивных авторитетов в исторической науке; Архивный эссенциализм и 
профессиональное размежевание; Осмысление прошлого : часть 2; 
Проблема социальной памяти; Оспариваемые архивы и оспариваемые 
источники; Архивист как активное действующее лицо в производстве 
(исторического) знания; Переосмысление архивной политики : доверие, 
правда и закон; Архивы и киберинфраструктура; История и архивы : 
можно ли преодолеть профессиональное размежевание? 

У книзі досліджуються зміни, що відбувалися в розумінні історії та 
в архівній справі, а відповідно, і в стосунках між істориками і 
архівістами. Написана істориком і архівістом, книга розповідає, 
враховуючи погляди обох сторін, як ці відносини трансформувалися в 
рамках нових історичних теорій і нових архівних концепцій; як на ці 
відносини вплинула зміна точки зору на історичний авторитет, 
нововведення в архівних практиках і розвиток інформаційних технологій. 
Автори описують і аналізують історію цих трансформацій як процес 
освоєння одного і того ж концептуального і методологічного простору. 
Поступово історики почали задавати питання, на які в традиційних 
документах не було простих відповідей, а архівісти зіткнулися з 
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некерованим зростанням кількості оброблюваного матеріалу і 
проблемами, які прийшли з настанням епохи нових інформаційних 
технологій. В результаті між істориками і архівістами відбулося 
професійне розмежування, яке аналізується в огляді сучасних історичних 
концепцій і архівних практик. У книзі пропонуються шляхи подолання 
цього розмежування, викладені мовою, зрозумілою цим двом дуже різним 
аудиторіям, а також широкому колу читачів. 

3. Козлов В. П. Документальная память в архивоведческом знании / 
В. П. Козлов ; Российская академия наук, Архивный совет при 
Президиуме Российской академии наук. – Москва : Древлехранилище : 
Архив РАН, 2017. – 329, [1] с. 

Книга доктора історичних наук, заслуженого професора РДГУ, 
члена-кореспондента РАН В. П. Козлова є підсумком його багаторічної 
практичної роботи як історика-архівіста і колишнього керівника архівної 
служби Росії. У ній запропоновано оригінальний погляд на документальну 
пам’ять в системі архівознавчого знання та на архівознавство як наукову 
дисципліну, що розробляє теоретичні питання збереження, поповнення 
та трансляції документальної історичної пам’яті через один з її 
депозитаріїв – архіви. Книга містить нові поняття та ідеї про роль 
документа як регулятора людської життєдіяльності і його 
трансформації в документальній історичній пам’яті, а також види, 
форми та особливості її трансляції в минулому і сучасному світі. 

4. A Guide to Commonly Used U.S. National and International Records 
and Information Management Standards, Guidelines and Technical Reports 
[Electronic resource] / ARMA International Educational Foundation. – 2017. – 
68 p. – Mode of access: http://armaedfoundation.org/wp-
content/uploads/2017/08/170701_RIM-STANDARDS_UPDATE-2017.pdf. – 
Керівництво з широко використовуваних національних та міжнародних 
стандартів, керівництв та технічних звітів щодо керування 
документаційними процесами та інформацією. – 2017. – 68 с. 

Посібник є збірником коротких описів основних міжнародних і 
американських національних стандартів, інструкцій та технічних звітів, 
доступних для використання американськими фахівцями-практиками 
керування документаційними процесами та інформацією. Керівництво не 
включає стандарти, рекомендації та технічні звіти для специфічних 
галузей, таких як юриспруденція, продаж нерухомості або банківська 
справа; також не включені стандарти контролю якості для систем 
управління графічними образами документів. Включені до документу 
стандарти, керівництва та технічні звіти були відібрані на основі їх 
універсальної корисності для всіх або більшості програм керування 
документами та інформацією в США. Мета видання – запропонувати 
систематизований список відповідних нормативних документів, що 
допомагає вибрати ті з них, які відповідають потребам організації. 
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5. Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo różne doświadczenia = 
Polish and European archives / red. naukowy Alicja Kulecka. – Warszawa : 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 334 s. – Spis treśći: 
Archiwum Europy i projekty europejskie . Kulecka A. Napoleon Bonaparte i 
Archiwum Europy / Alicja Kulecka. – S. 11–22; Laszuk A. Europejski Portal 
Archiwalny – efekt współpracy i działania opartego na standardach 
międzynarodowych / Anna Laszuk. – S. 23–34; Krochmal A. Archiwa 
zjednoczonej Europy w świetle projektu APEx / Anna Krochmal. – S. 35–43; 
Urbaniak V. Archiwa zagraniczne jako przedmiot zainteresowania 
«Archeionu». Refleksje wstępne / Violetta Urbaniak. – S. 44–51; Prinke A. 
ARENA i AREA – dwa projekty europejskie (program CULTURE 2000) 
poświęcone archiwaliom archeologicznym. Z doświadczeń polskiego 
uczestnika / Andrzej Prinke. – S. 52–70; Archiwistyka w cieniu 
totalitaryzmów . Chmielewski Z. Dojrzewanie tożsamości naukowej 
archiwistyki w systemach totalitarnych międzywojennej Europy / Zdzisław 
Chmielewski. – S. 73–99; Łosowski J. Treści ideologiczne w sowieckich 
podręcznikach archiwistyki / Janusz Łosowski. – S. 100–125; Stravinskienė V. 
Władza sowiecka i archiwa Wilna: trudny okres (1939–1941, 1944–1945) / 
Vitalija Stravinskienė. – S. 126–136; Koller S. Wykaz akt oraz zarządzenia, 
wytyczne i decyzje kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 
procesie brakowania i niszczenia akt operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w 
latach 1956–1989. Analiza porównawcza / Stanisław Koller. – S. 137–194; 
Społeczne funkcje archiwów polskich – gromadzenie, opracowanie, 
udostępnianie. Mamczak-Gadkowska I. Rozwój szkolnictwa archiwalnego w 
Polsce w XX wieku / Irena Mamczak-Gadkowska. – S. 197–212; 
Kwiatkowska W. Tradycyjny opis polskich archiwaliów a standardy 
międzynarodowe / Wiesława Kwiatkowska. – S. 213–226; Roman W. K. 
System informacji archiwalnej wobec współczesnego użytkownika / Wanda 
Krystyna Roman. – S. 227–243; Mielnik M. Archiwalia Ministerium Policji 
Księstwa Warszawskiego / Marcin Mielnik. – S. 244–257; Słojkowska K. 
«Spalenizna Przeździeckich». Kilka słów o Archiwum Przeździeckich / 
Katarzyna Słojkowska. – S. 258–264; Zmudziński M. Opracowanie akt 
parafialnych i dekanalnych na przykładzie Archiwum Akt Dawnych Diecezji 
Toruńskiej / Mateusz Zmudziński. – S. 265–279; Karolewski Ł. Crowdsourcing 
w opracowaniu fotografii – zarys zastosowania / Łukasz Karolewski. – S. 280–
290; Ciechanowski H. Rejestry publiczne w archiwach. Problemy gromadzenia 
i opracowania zespołów wytworzonych przez Urzędy Stanu Cywilnego / 
Hadrian Ciechanowski. – S. 291–300; Wajs A. Pamiętniki, wspomnienia i 
relacje – zagadnienia z zakresu gromadzenia w latach powojennych i 
opracowania w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w 
Warszawie / Anna Wajs. – S. 301–308; Archiwa krajów Europy.  Heruday-
Kiełczewska M. Archiwum idealne? Archiwum Narodowe w Pierrefitte-sur-
Seine / Magdalena Heruday-Kiełczewska. 
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У виданні представлено огляд архівознавчої проблематики у 
широкому контексті процесів формування європейських архівів, співпраці 
між ними та ролі, яку архіви відіграють у суспільстві. Публікації у 
збірнику систематизовані за тематичними блоками. Перша частина 
містить статті, присвячені спробам створення Наполеоном 
Бонапартом великого європейського архіву, проектам співпраці між 
архівами об’єднаної Європи (Європейський архівний портал, проекти 
ARENA, AREA тощо). У другій частині розглядаються проблеми 
формування архівістики як науки та розвитку архівів в країнах з 
тоталітарними політичними режимами (нацистська Німеччина, СРСР, 
ПНР). Третя частина містить публікації про діяльність архівів Польщі. В 
четвертій частині подано статтю про Національний архів Франції в 
Пьєрфіт-сюр-Сена як приклад сучасного архіву. 

6. Archives in liquid times / ed. by F. Smit, A. Glaudemansnoud, 
R. Jonker. – ’s-Gravenhage : Stichting Archiefpublicaties, 2017. – 326 p. – 
(Stichting Archiefpublicaties ; Jaarboek 17). – From contents: Bussel van G.-J. 
The Theoretical Framework for the «Archive-As-Is». An Organization Oriented 
View on Archives / Geert-Jan van Bussel. – Part I. Setting the Stage: Enterprise 
Information Management and Archival Theories. – P. 16–41, Part II. An 
Exploration of the «Archive-As-Is» Framework. – P. 42–71; Jonker R. A 
perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information / Rienk 
Jonker. – P. 72–91; Yeo G. Information, records, and the philosophy of speech 
acts / Geoffrey Yeo. – P. 92–118; Glaudemans A. The Archival Transition from 
Analogue to Digital: Jacco Verburgt Revisiting Derrida and Flusser / Arnoud 
Glaudemans, Jacco Verburgt. – P. 121–136; Ernst W. Technologies of 
Tradition: Between Symbolic and Material (Micro-) Transmission / Wolfgang 
Ernst. – P. 139–158; Ernst W. Order by Fluctuation? Classical Archives and 
Their Audiovisual Counterparts; Technomathematical And Epistemological 
Options in Navigating Trans-Alphabetical Archives / Wolfgang Ernst. – P. 161–
174; Foscarini F. Intertextuality in the Archives / Fiorella Foscarini, Juan 
Ilerbaig. – P. 177–194; Jeurgens Ch. Threats of the data-flood. An 
accountability perspective in the era of ubiquitous computing / Charles 
Jeurgens. – P. 197–210; Gilliland A. J. «The Wink that’s Worth a Thousand 
Words»: A Contemplation on the Nature of Metadata and Metadata Practices in 
the Archival World / Anne J. Gilliland. – P. 213–227; Michetti G. Provenance 
in the Archives: The Challenge of the Digital Environment / Giovanni 
Michetti. – P. 228–246; Smit F. Records, Hyperobjects and Authenticity / Frans 
Smit. – P. 249–265; Otterlo van M. From Intended Archivists to Intentional 
Algivists. Ethical codes for humans and machines in the archives / Martijn van 
Otterlo. – P. 267–292; Beyond the traditional boundaries of archival theory: An 
Interview with Eric Ketelaar / Arnoud Glaudemans, Rienk Jonker and Frans 
Smit. – P. 295–305; Documents, Archives and Hyperhistorical Societies: An 
interview with Luciano Floridi / Arnoud Glaudemans, Rienk Jonker and Frans 
Smit. – P. 307–320. 



98 
 

Електронну версію видання див.: 
http://www.oapen.org/search?identifier=641001;keyword=Archives. 

7. Bastian J. A. Archives in Libraries : What Librarians and Archivists 
Need to Know to Work Together / Jeannette A Bastian, Megan Sniffin-
Marinoff, Donna Webber. – Chicago : Society of American Archivists : ALA 
Editions, 2018. – vi, 137 p. – From contents: Finding common ground: mission, 
professional roots, identity, and values; Finding common ground: language; 
Educating archivists and librarians; What archivists do, part I : Collecting, 
records management, and appraisal; What archivists do, part II : Processing, 
preservation, access, reference, and outreach; When a library starts an archives: 
establishing, planning, and managing; Archival ethics; Issues in common: 
information literacy, digital access, and digital preservation; Convergences and 
divergences; Appendix I: Standards. 

8. Better Off Forgetting? : Essays on Archives, Public Policy and 
Collective Memory / ed. by Cheryl Avery, Mona Holmlund. – Toronto : 
University of Toronto Press, 2017. – 240 p. – From contents: Part One: The 
History of Funding; 1 Pennies from Heaven: The History of Public Funding for 
Canadian Archives; 2 Lady Sings the Blues: The Public Funding of Archives, 
Libraries, and Museums in Canada; Part Two: Access and Privacy; 3 Access-to-
Information Legislation: A Critical Analysis; 4 Privacy: A Look at the 
Disenfranchised; 5 The Laurier Promise: Securing Public Access to Historic 
Census Materials in Canada; Part Three: The Digital Age; 6 Search vs. 
Research: Full-Text Repositories, Granularity, and the Concept of ‘Source’ in 
the Digital Environment; 7 Preserving Digital History: Costs and 
Consequences; Part Four: Accountability and the Public Sphere; 8 Archives, 
Democratic Accountability, and Truth; 9 Archivists and Public Affairs: 
Towards a New Archival Public Programming; Part Five: Resource for the 
Present; 10 Reconciliation in Regions Affected by Armed Conflict: The Role of 
Archives; 11 Bridging Us to Us: An Argument for the Importance of Archivists 
in Current Politics and Journalism. 

Електронну версію видання див.: 
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/486526. 

9. Bountouri L. Archives in the digital age : standards, policies and tools 
/ Lina Bountouri. – Cambridge, MA : Chandos Publishing, 2017. – 109 p. – 
From contents: 1. Archival description; 2. Archival management software; 3. 
Digitization; 4. Digital preservation; 5. Promoting archival material in the 
Social Web; 6. Archival integration and dissemination: The trends; 7. Archival 
information sources: A survival’s kit. 

10. Currents of Archival Thinking / ed.: Heather MacNeil, Terry 
Eastwood. – Second edition. – Santa Barbara, California ; Denver, Colorado : 
Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, [2017]. – xiii, 398 p. – 
From content: Introduction / Heather MacNeil, Terry Eastwood; Contested 
realm: the nature of archives and the orientation of archival science / Terry 
Eastwood; Origins and beyond: the ongoing evolution of archival ideas about 



99 
 

provenance / Jennifer Douglas; Archives as a place / Adrian Cunningham; 
Functions. Managing records in current record keeping environments / Gillian 
Oliver; Archival appraisal in four paradigms / Fiorella Foscarini; Digital 
preservation: from possible to practical / Glenn Dingwall; Continuing debates 
about description / Geoffrey Yeo; Archival interaction / Wendy Duff, Eizabeth 
Yakel; Archival public programming / Sigrid McCausland; Frameworks. Right 
to information / Elizabeth Shepherd; Archives and social justice / David A. 
Wallace; Participatory archives / Alexandra Eveleigh; GLAMs, LAMs, and 
archival perspectives / Jennette A. Bastian; Community archives / Rebecca 
Sheffield. 

Електронну версію видання див.: 
https://www.worldcat.org/title/currents-of-archival-
thinking/oclc/961923754/viewport. 

11. Displaced archives / ed. by James Lowry. – London ; New York : 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. – 227 p. – From contents: 
Ketelaar E. Forward / Eric Ketelaar; Lowry J. Introduction: Displaced Archives 
/ James Lowry; 1. Kecskeméti C. Archives Seizures: The Evolution of 
International Law / Charles Kecskeméti; 2. Shepard T. Making Sovereignty and 
Affirming Modernity in the Archives of Decolonisation: The Algeria-France 
«Dispute» between the Post-Decolonisation French and Algerian Republics, 
1962–2015 / Todd Shepard; 3. Banton M. Displaced Archives in The National 
Archives of the United Kingdom / Mandy Banton; 4. Karabinos M. Indonesian 
National Revolution Records in the National Archives of the Netherlands / 
Michael Karabinos; 5. Hiribarren V. Hiding the European Colonial Past: A 
Comparison of Archival Policies / Vincent Hiribarren; 6. Lovering T. Revisiting 
Expatriate Archives / Timothy Lovering; 7. Mnjama N. A Proposal for Action 
on African Archives in Europe / Nathan Mnjama and James Lowry; 8. Auer L. 
Displaced Archives in the Wake of Wars / Leopold Auer; 9. Kennedy 
Grimsted P. Pan-European Displaced Archives in the Russian Federation: Still 
Prisoners of War on the 70th Anniversary of V-E Day / Patricia Kennedy 
Grimsted; 10. Montgomery B. Iraq and Kuwait: The Seizure and Destruction of 
Historical Patrimony / Bruce Montgomery; 11. Gilliland A. J. Networking 
Records in Their Diaspora: A Reconceptualisation of Displaced Records in a 
Postnational World / Anne J. Gilliland; 12. Cox D. Revisiting the Law and 
Politics of Compromise / Douglas Cox. 

12. Engaging with archives and records: Histories and theories / ed. by 
Fiorella Foscarini. – London : Facet Publishing, 2017. – 312 p. – From contents: 
Part 1: Rethinking Histories and Theories 1. Bastian J. Moving the Margins to 
the Middle: Reconciling «the Archive» with the Archives / Jeannette Bastian; 2. 
Ilerbaig J. Organisms, Skeletons, and the Archivist as Paleontologist: 
Metaphors of Archival Order and Reconstruction in Context / Juan Ilerbaig; 3. 
Furner J. «Records in Context» in Context: A Brief History of Data Modeling 
for Archival Description / Jonathan Furner; 4. Manoff M. Mapping Archival 
Silence: Technology and the Historical Record / Marlene Manoff; 5. 



100 
 

Shepherd E. Hidden Voices in the Archives: Pioneering Women Archivists in 
Early 20th Century England / Elizabeth Shepherd; Part 2: Engaging Records 
and Archives 6. Gardini S. The Use and Reuse of Documents by Chancellors, 
Archivists and Government Members in an Early Modern Republican State: 
Genoa’s Giunta dei Confini and Its Archives / Stefano Gardini; 7. Jeurgens Ch. 
The Bumpy Road to Transparency: Access and Secrecy in 19th-Century 
Records in the Dutch East Indies / Charles Jeurgens; 8. Delva M. «Archival 
Ethics and Indigenous Justice: Conflict or Coexistence?» / Melanie Delva and 
Melissa Adams; 9. Lihoma P. History and Development of Information and 
Recordkeeping in Malawi / Paul Lihoma; 10. Wisniewska M. History of 
Community Archiving in Poland / Magdalena Wisniewska; 11. Vaughan S. 
Reflecting on Practice: Artists’ Experiences in the Archives / Sian Vaughan. 

13. Evidence and the archive: ethics, aesthetics and emotion / ed. By 
Katherine Biber, Trish Luker. – London ; New York : Routledge, 2017. – x, 
168 p. – (Australian Feminist Law Journal ; vol. 40, issue 1 (June 2014)). – 
From contents: 1. Affecting Evidence: Edith Thompson’s Epistolary Archive / 
Rosanne Kennedy; 2. Unsettled Explorations of Law’s Archives: The Allure 
and Anxiety of Solomon Islands’ Court Records / Rebecca Monson; 3. But I 
Want to Speak Out: Making Art from Women’s Testimonies / Olivera Simic; 4. 
Rotten Prettiness? The Forensic Aesthetic and Crime as Art / Rebecca Scott 
Bray; 5. Plots and Artefacts: Courts and Criminal Evidence in the Production of 
True Crime Writing / Kate Rossmanith; 6. On Viewing Crime Photographs: The 
Sleep of Reason / Juliet Darling; 7. Archiving The Northern Territory 
Intervention in Law and in the Literary Counter-Imaginary / Honni van 
Rijswijk; 8. Stained Evidence; Blood, Semen and Matter on the Clothes of 
Kennedy, Lewinsky, and Margiela / Peta Allen Shera; 9. Telling a History of 
Australian Women Judges Through Courts’ Ceremonial Archives / Heather 
Roberts. 

14. Meta/morphoses: les archives, bouillons de culture numérique : Forum 
des archivistes 30–31 mars et 1er avril 2016. – Paris : Association des 
Archivistes Français, 2017. – 299 p. – (Gazette des archives ; 245). – 
Sommaire: Auguié K. Avant-propos / Katell Auguié, Céline Guyon; 
Meta/morphoses en quatre thèmes; Bachimont B. L’archive et la massification 
des données: une nouvelle raison numérique / Bruno Bachimont; Archivage 
numérique. Meissonnier A. Le règlement eIDAS: un cadre européen de 
l’archivage électronique? / Antoine Meissonnier, Hervé Streiff; Bernigaud F. 
Panorama de la collecte d’archives électroniques dans les collectivités / 
Florence Bernigaud, Céline Sename; Banat-Berger F. La traduction 
d’InterPARES 2: un nouvel outil conceptuel pour l’archivistique et la 
diplomatique numériques / Françoise Banat-Berger, Christine Nougaret; 
Archiviste: un métier, des métiers? Maurel D. La valeur ajoutée de 
l’archiviste: nouveaux rôles et nouvelles responsabilités au sein de la 
gouvernance de l’information / Dominique Maurel, Christine Dufour, Natasha 
Zwarich; Dejob A. Métamorphoses des archives, constance de l’archiviste? / 



101 
 

Agnès Dejob, Chloé Moser; Consulter, communiquer, diffuser, réutiliser les 
archives. Clavert F. Histoire et humanités numériques: nouveaux terrains de 
dialogue entre les archives et la recherche / Frédéric Clavert, Johanna Daniel, 
Hélène Fleckinger, Martin Grandjean, Fatiha Idmhand; Ricard B. La 
réutilisation des informations du secteur public: quel est l’état du droit? / Bruno 
Ricard; Ranquet M. Faut-il euthanasier les archives?: tension entre mémoire et 
oubli dans la société française contemporaine / Marie Ranquet, Aude Rœlly; 
Identifier, décrire, partager les données. Angjeli A. Représenter en RDF, 
interconnecter et visualiser en graphe des jeux de métadonnées archivistiques de 
provenances multiples: un projet de prototype / Anila Angjeli, Florence 
Clavaud, Stéphanie Roussel; Bénel A. Archives numériques et construction du 
sens ou «Comment échapper au Web sémantique?» / Aurélien Bénel; 
Nouveaux objets archivistiques. Georges M. Têtes chercheuses et archives à 
l’ère de l’informatique / Margot Georges, Magalie Moysan; Musiani F. Les 
archives du Web: gouvernance et identités / Francesca Musiani, Valérie Schafe; 
Nouveaux usage(r)s. Collin C. Des archives à l’écran, numérique et médiation: 
analyse rétrospective / Catherine Collin; Courant H. Les archives sur les 
réseaux sociaux: parce que vous le valez bien / Hugues Courant, Jérémie Halais, 
Chantal Rio, Julie Scheffer; Moufflet J.-F. Les archives à la carte: potentialités 
de la cartographie numérique pour les archives / Jean-François Moufflet; 
Blaise-Groult M. Archives et pratiques collaboratives en ligne, l’âge mûr? / 
Marie Blaise-Groult, Christelle Bruant, Jean-Yves Le Clerc, Pierrick Lelievre, 
Emmanuelle Roy; Wenz R. Quel rôle pour les por-tails dans le «nouveau 
monde» du Web? / Romain Wenz. 

15. Millar L. A. Archives : Principles and Practices / Laura A Millar. – 
London : Facet Publishing, 2017. – 352 p. – From contents: PART I. Archival 
principles; Chapter 1: What are archives?; Chapter 2: The nature of archives; 
Chapter 3: Archival history and theory; Chapter 4: The uses of archives; 
Chapter 5: Types of archival institution; Chapter 6: The principles of archival 
service; Chapter 7: Balancing access and privacy; PART II Archival practices; 
Chapter 8: Managing the institution; Chapter 9: Preserving archives; Chapter 
10: Acquiring archives. Chapter 11: Arranging and describing archivesChapter 
12: Making archives available; Conclusion; To learn more; Additional readings. 

16. Nowożycki B. Teoria i praktyka archiwistyki USA / Bartosz 
Nowożycki; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Warszawa, 2017. – 
285 s. – Новожицький Б. Теорія та практика архівістики США / Бартош 
Новожицький ; Ген. дирекція держ. архівів. – Варшава, 2017. – 285 с. – 
Spis treśći: Rozdział I. Archiwum Narodowe w latach 1934–2009. 1. Instytucje 
archiwalne przechowujące dokumenty rządu federalnego USA do 1934 r. – 
S. 21–27; 2. Organizacja i działalność Archiwum Narodowego. – S. 27–51; 3. 
Personel Archiwum Narodowego. – S. 52–65; 4. Zasób Archiwum 
Narodowego. – S. 57–73; 5. Narastający zasób archiwalny. – S. 74–82; 6. 
Kształcenie amerykańskich archiwistów. – S. 83–95; Rozdział II. Podstawowe 
instytucje amerykańskiego prawa archiwalnego. 1. Archiwum Narodowe i 



102 
 

Archiwista USA. – S. 97–103; 2. Biblioteki prezydenckie. – S. 103–106; 3. 
Fundusz powierniczy Archiwum Narodowego. – S. 106–107; 4. Narodowa 
Komisja Publikacji Historycznych i Dokumentacji. – S. 107–108; 5. Rejestr 
Federalny i Kodeks Prawa Federalnego. – S. 109–111; 6. Regulacje prawne 
dotyczące agencji federalnych. – S. 111–114; 7. Brakowanie dokumentacji. – 
S. 114–116; 8. Polityka informacyjna rządu federalnego i e-administracja. – 
S. 116–117; Rozdział III. Dzieje amerykańskiej teorii archiwalnej. – S. 119–
145; Rozdział IV. Amerykańska metodyka archiwalna. 1. Selekcja 
archiwalna. – S. 147–163; 2. Porządkowanie i opracowanie akt. – S. 163–176; 
3. Udostępnianie materiałów archiwalnych. – S. 176–188; 4. Konserwacja. – 
S. 188–194; 5. Dokumentacja elektroniczna. – S. 194–198; Zakończenie. – 
S. 199–207; Aneksy. Aneks I. Archiwiści kierujący Archiwum Narodowym w 
latach 1934–2009. – S. 209; Aneks II. Wykaz archiwów federalnych i 
stanowych. – S. 210–218; Aneks III. Słownik amerykańskich terminów 
archiwalnych i kancelaryjnych. – S. 219–246; Aneks IV. Wykaz schematów, 
tabel i wykresów. – S. 247–248; Bibliografia. – S. 249–282. 

Видання присвячено проблемам американської архівістики в ХХ – на 
поч. ХХІ ст., та охоплює період від 1934 р., коли американська 
архівістиіка стала незалежною від бібліотекознавства, до 2009 р. Автор 
висвітлює обставини створення та розвитку американської архівної 
теорії, функціонування Національного архіву в правовій та 
адміністративній системі США, а також представляє методику роботи 
в американських архівах. Він також порівнює моделі функціонування 
мережі архівів у Сполучених Штатах та Польщі, вказуючи на відмінні та 
подібні аспекти методологічних рішень. Монографія містить додатки 
(зокрема, Словник американських архівних та діловодних термінів) та 
грунтовну бібліографію. 

Електронну версію видання див.: 
https://www.archiwa.gov.pl/files/Problemy_archiwistyki.pdf. 

17. Science in the archives : pasts, presents, futures / ed. by Lorraine 
Daston. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, [2017]. – viii, 
397 p. – Introduction: third nature / Lorraine Daston; Nature’s own canon: 
archives of the historical sciences. Astronomy after the deluge / Florence Hsia; 
The earth as archive: contingency, narrative, and the history of life / David 
Sepkoski; Empiricism in the library: medicine’s case histories / Andrew 
Mendelsohn; Spanning the centuries: archives from ancient to modern. 
Archiving scientific ideas in Greco-Roman antiquity / Liba Taub; Ancient 
history in the age of archival research / Suzanne Marchand; The immortal 
archive: nineteenth-century science imagines the future / Lorraine Daston; 
Problems and politics: controversies in the global archive. The «data deluge»: 
turning private data into public archives / Bruno J. Strasser; Evolutionary 
genetics and the politics of the human archive / Cathy Gere; Montage and 
metamorphosis: climatological data archiving and the U.S. National Climate 
Program / Vladimir Janković; The future of data: archives of the new 



103 
 

millennium. Archives-of-self: the vicissitudes of time and self in a 
technologically determinist future / Rebecca Lemov; An archive of words / 
Daniel Rosenberg; Querying the archive: data mining from Apriori to Pagerank 
/ Matthew L. Jones; Epilogue: the time of the archive / Lorraine Daston. 

18. Values in transition: perspectives on the past, present and future of the 
archival profession / ed. by Hildo van Engen. – Den Haag : 
KoninklijkeVereniging van Archivarissen in Nederland, Stichting 
Archiefpublicaties, 2017. – 151 p. 

*** 
19. Battley B. Co-producing archival research with communication, 

reflexivity and friendship: crossing the three-wire bridge / Belinda Battley // 
Archival Science. – 2017. –Vol. 17, Issue 4. – P. 371–391. 

20. Bologna M. Historical Sedimentation of Archival Materials: 
Reinterpreting a Foundational Concept in the Italian Archival Tradition / Marco 
Bologna // Archivaria. – 2017 (Fall). – № 83. – P. 35–57. 

21. Brennan B. Being in the archive: affect and scholarly distance / 
Bernadette Brennan // Archives and Manuscripts. – 2018. – Vol. 46, № 1. – 
P. 3–17. 

22. Brown S. Books as archival objects / Sarah Brown // Archives and 
Manuscripts. – 2018. – Vol. 46, № 1. – P. 49–58. 

23. Caravaca M. The concept of archival «sedimentation»: its meaning 
and use in the Italian context / María Mata Caravaca // Archival Science. – 
2017. – Vol. 17, Issue 2. – P. 113–124. 

24. Carbone K. M. Artists and records: moving history and memory / 
Kathy Michelle Carbone // Archives and Records. – 2017. – Vol. 28, № 1. – 
P. 100–118. 

25. Chandler K. S. Investigating original order with cybernetics and 
community detection algorithms / K. S. Chandler // Archival Science. – 2017. – 
Vol. 17, Issue 3. – P. 267–283. 

26. Cooban G. Should archivists edit Wikipedia, and if so how? / George 
Cooban // Archives and Records. – 2017. – Vol. 28, № 2. – P. 257–272. 

27. Csendes P. Der Verband Österreichischer Archivarinnen und 
Archivare und die Entwicklung der Archivwissenschaft in Österreich / Peter 
Csendes // Scrinium. – 2017. – Bd. 71. – S. 114–123. 

28. Czajka E. The role of archives in creating national identity and 
harmony in post-communist society / Elzbieta Czajka // Comma. – 2018. – 
Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 35–40. 

29. Douglas J. A call to rethink archival creation: exploring types of 
creation in personal archives / Jennifer Douglas // Archival Science. – 2018. –
Vol. 18, Issue 1. – P. 29–49. 

30. England E. The Archive of Place and Land Art as Archive: A Case 
Study of Spiral Jetty / Elizabeth England // The American Archivist. – 2017 
(Fall/Winter). – Vol. 80, № 2. – P. 336–354. 



104 
 

31. Farrugia C. J. Lone Rangers no more: archival cooperation in 
transition / Charles J. Farrugia // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – 
P. 115–124. 

32. Feng H. Identity and archives: return and expansion of the social 
value of archives / Huiling Feng // Archival Science. – 2017. – Vol. 17, 
Issue 2. – P. 97–112. 

33. Findlay C. Participatory cultures, trust technologies and 
decentralisation: innovation opportunities for recordkeeping / Cassie Findlay // 
Archives and Manuscripts. – 2017, Vol. 45, № 3. – P. 176–190. 

34. Foley G. The sanctity of evidence? A journey into past retention and 
disposal decisions / Gerard Foley // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – 
P. 55–62. 

35. Gänser G. Archive, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen / Georg 
Gänser // Scrinium. – 2017. – Bd. 71. – S. 102–113. 

36. Gauld C. Democratising or privileging: the democratisation of 
knowledge and the role of the archivist / Craig Gauld // Archival Science. – 
2017. –Vol. 17, Issue 3. – P. 227–245. 

37. Gilliland A. Migrating memories: transdisciplinary pedagogical 
approaches to teaching about diasporic memory, identity and human rights in 
archival studies / Anne J. Gilliland, Hariz Halilovich // Archival Science. – 
2017. –Vol. 17, Issue 1. – P. 79–96. 

38. Guberek T. On or off the record? Detecting patterns of silence about 
death in Guatemala’s National Police Archive / Tamy Guberek, Margaret 
Hedstrom // Archival Science. – 2017. –Vol. 17, Issue 1. – P. 27–54. 

39. Hasegawa T. Recent projects and initiatives at Toyota Archives / 
Takeshi Hasegawa // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 149–154. 

40. Henttonen P. Privacy as an archival problem and a solution / Pekka 
Henttonen // Archival Science. – 2017. –Vol. 17, Issue 3. – P. 285–303. 

41. Hocking J. Out of the box, into the world: the contribution of archives 
and archivists to today’s world / John Hocking, Chiara Biagioni // Comma. – 
2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 15–24. 

42. Hoyle V. Editorial: archives and public history / Victoria Hoyle // 
Archives and Records. – 2017. – Vol. 28, № 1. – P. 1–4. 

43. Jarvie K. Why «radical recordkeeping»? / Katherine Jarvie, Greg 
Rolan, Heather Soyka // Archives and Manuscripts. – 2017. – Vol. 45, № 3. – 
P. 173–175. 

44. Jones M. From personal to public: field books, museums, and the 
opening of the archives / Michael Jones // Archives and Records. – 2017. – 
Vol. 28, № 2. – P. 212–227. 

45. Ketelaar E. Archiving technologies / Eric Ketelaar // Comma. – 
2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 25–34. 

46. Konarski K. On the Issues of Modern Polish Archival Science / 
Kazimierz Konarski and Translated and Edited by Bartosz Nowożycki // The 
American Archivist. – 2017 (Spring/Summer). – Vol. 80, № 1. – P. 213–229. 



105 
 

47. Koster L. FAIR Principles for Library, Archive and Museum 
Collections : a proposal for standards for reusable collections [Electronic 
resource] / Lukas Koster, Saskia Woutersen-Windhouwer // Code{4}lib 
Journal. – 2018. – Issue 40. – Mode of access: 
http://journal.code4lib.org/articles/13427. 

48. Larsen H. Archives, libraries and museums in the Nordic model of the 
public sphere / Håkon Larsen // Journal of Documentation. – 2018. – Vol. 74, 
Issue 1. – P. 187–194. 

49. Long P. A labour of love: the affective archives of popular music 
culture / Paul Long, Sarah Baker, Lauren Istvandity, Jez Collins // Archives and 
Records. – 2017. – Vol. 28, № 1. – P. 61–79. 

50. MacNeil H. «If there are no records, there is no narrative»: the social 
justice impact of records of Scottish care-leavers / Heather MacNeil, Wendy 
Duff, Alicia Dotiwalla, Karolina Zuchniak // Archival Science. – 2018. – 
Vol. 18, Issue 1. – P. 1–28. 

51. Marshall J. Converged and professional: the model of archive, library 
and museum services at the University of Edinburgh’s Centre for Research 
Collections / Joseph Marshall // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – 
P. 125–134. 

52. McCann L. The Whole Story: News Agency Photographs in 
Newspaper Photo Morgue Collections / Laura McCann // The American 
Archivist. – 2017 (Spring/Summer). – Vol. 80, № 1. – P. 163–188. 

53. Millar L.  On the crest of a wave: transforming the archival future / 
Laura Millar // Archives and Manuscripts. – 2017. – Vol. 45, № 2. – P. 59–76. 

54. Ngoepe M. Archives in the trenches: repatriation of African National 
Congress liberation archives in diaspora to South Africa / Mpho Ngoepe, 
Sidney Netshakhuma // Archival Science. – 2018. – Vol. 18, Issue 1. – P. 51–
71. 

55. Ognyanov Ivanov A. Practice theory: a new approach for archival and 
recordkeeping research / Asen Ognyanov Ivanov // Records Management 
Journal. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 104–124. 

56. Oke A. Keeping time in dance archives: moving towards the 
phenomenological archive space / Arike Oke // Archives and Records. – 2017. – 
Vol. 28, № 2. – P. 197–211. 

57. Pairault L.-G. Les archives d’un crime de masse: comment «traiter» 
les archives de la traite négrière française ? / Louis-Gilles Pairault // Comma. – 
2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 93–104. 

58. Poole A. H. Pinkett’s Charges: Recruiting, Retaining, and Mentoring 
Archivists of Color in the Twenty-First Century / Alex H. Poole // The 
American Archivist. – 2017 (Spring/Summer). – Vol. 80, № 1. – P. 103–134. 

59. Procter M. Protecting rights, asserting professional identity / Margaret 
Procter // Archives and Records. – 2017. – Vol. 28, № 2. – P. 296–309. 
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60. Rettig P. J. Collecting Water: An Analysis of a Multidisciplinary 
Special-Subject Archives / Patricia J. Rettig // The American Archivist. – 2017 
(Spring/Summer). – Vol. 80, № 1. – P. 82–102. 

61. Riggs C. The body in the box: archiving the Egyptian mummy / 
Christina Riggs // Archival Science. – 2017. – Vol. 17, Issue 2. – P. 125–150. 

62. Robinson-Sweet A. Truth and Reconciliation: Archivists as 
Reparations Activists / Anna Robinson-Sweet // The American Archivist. – 
2018 (Spring/Summer). – Vol. 81, № 1. – P. 23–37. 

63. Rolan G. Agency in the archive: a model for participatory 
recordkeeping / Gregory Rolan // Archival Science. – 2017. – Vol. 17, Issue 3. – 
P. 195–225. 

64. Rosser D. Administration records: a largely untapped source of 
information for people who were in out-of-home care as children / Debra 
Rosser // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 63–74. 

65. Ruschiensky C. Meaning-Making and Memory-Making in the 
Archives: Oral History Interviews with Archives Donors / Carmen Ruschiensky 
// Archivaria. – 2017 (Fall). – № 84. – P. 103–125. 

66. Saber D. «I will not leave, my freedom is more precious than my 
blood». From affect to precarity: crowd-sourced citizen archives as memories of 
the Syrian war / Dima Saber, Paul Long // Archives and Records. – 2017. – 
Vol. 28, № 1. – P. 80–99. 

67. Schellnack-Kelly I. Role of public archivists in post-apartheid South 
Africa: passive custodians or proactive narrators / Isabel Schellnack-Kelly // 
Archives and Records. – 2017. – Vol. 28, № 2. – P. 273–295. 

68. Stewart M. Exploring encounters between families, their histories and 
archived oral histories / Mary Stewart, Cynthia Brown // Archives and 
Records. – 2017. – Vol. 28, № 2. – P. 228–243. 

69. Taylor C. Getting Our House in Order: Moving from Diversity to 
Inclusion / Chris Taylor // The American Archivist. – 2017 (Spring/Summer). – 
Vol. 80, № 1. – P. 19–29. 

70. Veale L. «Instead of fetching flowers, the youths brought in flakes of 
snow»: exploring extreme weather history through English parish registers / 
Lucy Veale, James P. Bowen, Georgina H. Endfield // Archives and Records. – 
2017. – Vol. 28, № 1. – P. 119–142. 

71. Villiers A. Volunteers in Australian archives / Annelie de Villiers, 
Nicola Laurent, Christopher Stueven // Archives and Manuscripts. – 2017. – 
Vol. 45, № 2. – P. 118–135. 

72. Vukliš V. Writing social history of socialist Yugoslavia: the archival 
perspective / Vladan Vukliš // Archival Science. – 2017. – Vol. 17, Issue 1. – 
P. 55–77. 

73. Watts G. Applying radical empathy to Women’s March 
documentation efforts: a reflection exercise / Gina Watts // Archives and 
Manuscripts. – 2017. – Vol. 45, № 3. – P. 191–201. 
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74. Wolnicki P. Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za 
narodowy zasób archiwalny z archiwami polonijnymi – formą zaspokajania 
informacyjnych potrzeb społeczeństwa / Paweł Wolnicki // Archeion. – 2017. – 
T. 118. – S. 9–21. 

 
2. Історія архівної справи 

75. Прозорова В. Б. Архивы – национальное достояние Франции 
XVIII–XX веков / В. Б. Прозорова. – СПб. : Алетейя, 2017. – 382, [6] с. ил., 
табл. – (Алетейя. Историческая книга). 

Представлено історію розвитку архівів і архівної науки Франції в 
XVIII–XX ст. у контексті формування концепції «національного 
надбання» – сукупності наукових та управлінських принципів, що 
визначають державну політику Франції у сфері архівної, музейної, 
бібліотечної справи та захисту пам’яток архітектури і археології. 

76. Chmielewski Z. Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i 
opracowanie dokumentacji 1918–1991 / Zdzisław Chmielewski ; Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Warszawa, 2017. – 355 s. – 
Хмелевський З. Проблеми архівістики поділеної Європи. Експертиза 
цінності та опрацювання документів 1918–1991 / Здзіслав Хмелевський ; 
Ген. дирекція державних архівів. – Варшава, 2017. – 355 с. – Spis treśći: 
Rozdział I. Przykłady uwspółcześniania procesu archiwizacji akt w systemach 
totalitarnych międzywojennej Europy. – S. 13–38; Rozdział II. Między 
kontynuacją a stalinowskim rygorem: archiwistyka Europy Środkowo-
Wschodniej w latach 1945–1955. – S. 39–69; Rozdział III. Problem selekcji 
dokumentacji w Europie Zachodniej w latach 1956–1970: anglosaski 
pragmatyzm z odsieczą kontynentalnej archiwistyce. – S. 71–101; Rozdział IV. 
Problem selekcji dokumentacji w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 
1956–1970. – S. 103–131; Rozdział V. Zagadnienie opracowania zasobu w 
Europie Zachodniej w latach 1956–1970: czas intensywnych prób 
reinterpretacyjnych i problemów z ich finalizacją. – S. 133–158; Rozdział VI. 
Zagadnienie opracowania akt w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1956–
1970: od kompleksu dokumentów do klasyfikatorów dziesiętnych. – S. 159–
195; Rozdział VII. Problem selekcji dokumentacji w Europie Zachodniej w 
latach 1971–1991: anglosaska aktywność i kontynentalna praca od podstaw. – 
S. 197–226; Rozdział VIII. Problem selekcji dokumentacji w Europie 
Środkowo-Wschodniej w latach 1971–1991: świadome współuczestnictwo i 
konieczność nieustannych poszukiwań. – S. 227–263; Rozdział IX. Problemy z 
zespołem archiwalnym w Europie Zachodniej w latach 1971–1991. – S. 265–
287; Rozdział X. Archiwistyka Europy Środkowo-Wschodniej: informacyjne 
doskonalenie tradycyjnych zasad opracowania i pomocy ewidencyjnych w 
latach 1971–1991. – S. 289–319. 

У виданні подано огляд розвитку європейської архівної думки у 
1918–1991 рр. Автор – проф. Здзіслав Хмелевський, історик, архівіст, 
колишній ректор Щецінського університету – висвітлює розвиток 
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архівістики Центрально-Східної Європи, враховуючи особливості 
конкретних історичних періодів та географічних регіонів. 

Електронну версію видання див.: 
https://www.archiwa.gov.pl/files/Problemy_archiwistyki.pdf. 

77. Friedrich M. The birth of the archive a history of knowledge / Markus 
Friedrich ; translated by John Noёl Dillon. – Ann Arbor : University of 
Michigan Press, 2018. – 284 р. – (Cultures of knowledge in the early modern 
world.). – From contents: Stories and histories of archives: an introduction; 
Documents: filling archives: a prologue; Founding: archives become institutions 
and spread; Projections: archives in early modern thought; People: archives and 
those who used them; Places: archives as spatial structures and documents as 
movable objects; Power (lessness): archives as resources, symbols, and objects 
of power; Sources: archives in historiography and genealogy; Epilogue: the 
premodern and modern archive. 

78. Identity and loss of historical memory: the destruction of archives / 
Igor Filippov, Flocel Sabaté (eds.). – Bern ; Bruxelles ; Frankfurt am Main ; 
New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang, 2017. – 351 p. – From 
contents: Filippov I. S. Destruction of archives and historical science / Igor 
Sviatoslavovich Filippov; Sabaté F. Historical archives: function and 
destruction / Flocel Sabaté; Hildesheimer F. La gestion archivistique de la 
Révolution française / Françoise Hildesheimer; Delmas B. Bouleversements 
administratifs et transmittion des archives: un aspect de la Révolution française 
/ Bruno Delmas; Santoni P. la Révolution française, les archives et la «théorie 
mimétique» / Pierre Santoni; Aberdam S. A propos des origines de la sous-série 
B II des Archives nationales: votes populaires, constitutions de 1793 et 1795 / 
Serge Aberdam; Filippov I. S. Through the veil of revolutionary fires: what can 
we say about medieval France despite the mass destruction of archives during 
the Revolution of 1789? / Igor Sviatoslavovich Filippov; Fiorini S. The survival 
of the Maltese inquisition archives during the French occupation: 1798–1800 / 
Stanley Fiorini; Grafinger C. M. Le transport des manuscrits vaticans et 
l’exportation des archives à Paris sous Napoléon / Christine Maria Grafinger; 
Sabaté F. Medieval documentation and archives in Catalonia after the 19th 
century upheavals / Flocel Sabaté; Starostine E. V. Revolution and archives: the 
experience of the French Revolution ot the late 18th century and the Russian 
Revolution of 1917 / Evgueni Vassilievitch Starostine; Peregoodova Z. I. Secret 
police and the Romanov family archives during the Revolutionary days 1917–
1920 / Zinaida Ivanovna Peregoodova; Matiash I. Archives during the 
Ukrainian Revolution of 1917–1929 / Iryna Matiash; Clarke H. B. Making up 
for lost time: the impact of the destriuction in 1922 of the Irish public record 
office / Howard B. Clarke; Borodkin L. I. Economic dimensions of GULAG: 
evidence of the «archival revolution» / Leonid Iosifovich Borodkin; Rychlík J. 
The split of the state and archives: the case of Czechoslovakia / Jan Rychlík; 
Rosenberg W. G. Revolutionary archives and the «archival turn» / William G. 
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Rosenberg; Higgs E. Archives in a peaceable land : another case of English 
exceptionalism? / Edward Higgs. 

79. Manuscripts and archives comparative views on record-keeping / ed. 
by Alessandro Bausi [and others]. – Berlin : De Gruyter, 2018. – 462 p. – 
(Studies in manuscript cultures ; vol. 11). – From contents: Prologue: 
Contemporary Practices of Archiving. Schenk D. How to Distinguish 
between Manuscripts and Archival Records: A Study in Archival Theory / 
Dietmar Schenk. – P. 3–18; Ramble C. Archives from Tibet and the Himalayan 
Borderlands: Notes on Form and Content / Charles Ramble. – P. 19–40; The 
Ancient World up to Late Antiquity.  Michel C. Constitution, Contents, Filing 
and Use of Private Archives: The Case of Old Assyrian Archives (nineteenth 
century BCE) / Cécile Michel. – P. 43–70; Hagen F. Archives in Ancient 
Egypt, 2500–1000 BCE / Fredrik Hagen, Daniel Soliman. – P. 71–170; 
Fournet J.-L. Archives and Libraries in Greco-Roman Egypt / Jean-Luc 
Fournet. – P. 171–200; Fölster M. J. Libraries and Archives in the Former Han 
Dynasty (206 BCE–9 CE): Arguing for a Distinction / Max Jakob Fölster. – 
P. 201–230; Camplani A. Setting a Bishopric / Arranging an Archive: Traces of 
Archival Activity in the Bishopric of Alexandria and Antioch / Alberto 
Camplani. – P. 231–272; Graumann T. Documents, Acts and Archival Habits in 
Early Christian Church Councils: A Case Study / Thomas Graumann. – P. 273–
294; The Middle Ages. Adolphson M. S. Weighing in on Evidence: Documents 
and Literary Manuscripts in Early Medieval Japan / Mikael S. Adolphson. – 
P. 297–318; Grünbart M. Securing and Preserving Written Documents in 
Byzantium / Michael Grünbart. – P. 319–338; Paul J. Archival Practices in the 
Muslim World prior to 1500 / Jürgen Paul. – P. 339–360; Müller C. The Power 
of the Pen: Cadis and their Archives / Christian Müller. – P. 361–386; 
Francis E. Indian Copper-Plate Grants: Inscriptions or Documents? / Emmanuel 
Francis. – P. 387–418; Epilogue: Why and how to compare. Friedrich M. 
Epilogue: Archives and Archiving across Cultures – Towards a Matrix of 
Analysis / Markus Friedrich. – P. 421–445. 

Електронну версію видання див.: 
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/488155. 

*** 
80. Buchholz M. The Archive of Oppressed Literature in the German 

Democratic Republic / Matthias Buchholz // Comma. – 2018. – Vol. 2016, 
Issue 1/2. – P. 41–54. 

81. MacNeil H. Catalogues and the Collecting and Ordering of 
Knowledge (II): Debates about Cataloguing Practices in the British Museum 
and the Forebears of the Public Record Office of Great Britain, ca. 1750–1850 / 
Heather MacNeil // Archivaria. – 2017 (Fall). – № 84. – P. 1–35. 

82. Pawełczyk-Dura K. Kształtowanie sowieckiej sieci archiwalnej na 
poziomie centralnym (1917−1991) / Kamila Pawełczyk-Dura // Archeion. – 
2017. – T. 118. – S. 385–400. 
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83. Stoykovich E. C. Public Records in War: Toward an Archival History 
of the American Civil War / Eric C. Stoykovich // The American Archivist. – 
2017 (Spring/Summer). – Vol. 80, № 1. – P. 135–162. 

84. Trace C. B. Sweeping out the Capitol: The State Archives and the 
Politics of Administration in Georgia, 1921–1923 / Ciaran B. Trace // The 
American Archivist. – 2017 (Fall/Winter). – Vol. 80, № 2. – P. 373–406. 

Див. також № 5, 11, 12. 
 

3. Архівна освіта 
85. Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk 

edukacyjnych / pod red. Violetty Urbaniak. – Warszawa, 2017. – 316 s. – 
Educare necesse est – але як і навіщо? Приклади передового досвіду у сфері 
освіти / під. ред. В. Урбаняк. – Варшава, 2017. – 316 с. 

Видання присвячено діяльності у сфері освіти, яку здійснюють 
архіви. Збірник складається з 34 статей у трьох розділах («Архівні 
джерела в шкільній освіті», «Досвід архівів в освітній та 
популяризаторській діяльності», «Освітня і популяризаторська 
діяльність архівів та суспільство»). Авторами є співробітники 
державних архівів, Інституту національної пам’яті, вищих навчальних 
закладів та викладачі шкіл всіх типів. Тексти є результатом узагальнення 
авторами їх практичного досвіду. В епоху постійно змінюваних 
політичних, соціальних та економічних реалій, які впливають на роботу 
архівів, це видання є своєрідним довідником про добру освітню практику, 
корисну не тільки для архівістів. 

Електронну версію видання див.: 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41257,Publikacja-pokonferencyjna-Educare-
necesse-est-ale-jak-i-dlaczego-Przyklady-dobr.html. 

*** 
86. Al Hinai A. Training of archivist in the 21st Century / Abdulmohsin 

Al Hinai // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 139–148. 
87. Ambira C. Nurturing professional talent in records and archives 

management in Kenya / Cleophas Ambira // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – 
P. 107–116. 

88. Anderberg L. Teaching the Teacher: Primary Source Instruction in 
American and Canadian Archives Graduate Programs / Lindsay Anderberg, 
Robin M. Katz, Shaun Hayes, Alison Stankrauff, Morgen MacIntosh Hodgetts, 
Josué Hurtado, Abigail Nye, Ashley Todd-Diaz // The American Archivist. – 
2018 (Spring/Summer). – Vol. 81, № 1. – P. 188–215. 

89. Bianchi C. Swiss competency model for the archivists of the 21st 
Century / Cristina Bianchi // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 33–41. 

90. Buchanan S. Surveying Archivists and Their Work toward Advocacy 
and Management, or «Enterprise Archiving» / Sarah Buchanan, Jane Gruning, 
Ayse Gursoy, Lecia Barker // The American Archivist. – 2017 (Fall/Winter). – 
Vol. 80, № 2. – P. 268–295. 
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91. Cagigas Ocejo Y. Los Máster Universitarios oficiales sobre 
Archivística y Gestión de Documentos en España curso 2017/18 / Yolanda 
Cagigas Ocejo // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 63–78. 

92. Carbone F. Dove si creano gli archivisti: dalla pergamena al bit / 
Flavio Carbone, Francesca Nemore // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 43–
51. 

93. Diaconu A.-F. Training of archivists in Romania: challenges, limits 
and perspectives / Ana-Felicia Diaconu // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – 
P. 79–86. 

94. Dmitrus Ž. O studiju moderne arhivistike u Hrvatskoj / Željka Dmitrus 
// Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 87–95. 

95. Doknić B. Arhivisti i XXI vek: koliko su arhivisti spremni na 
dostignuća XXI veka / Branka Doknić // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – 
P. 133–138. 

96. Hanus J. Education and research: an inevitable requirement for 
heritage preservation in cultural memory institutions / J. Hanus, K. Vizárová, 
R. Tiňo [et al.] // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 155–160. 

97. Feng Y. A review of digital curation professional competencies: 
theory and current practices / Yuanyuan Feng, Lorraine Richards // Records 
Management Journal. – 2018. – Vol. 28, Issue 1. – P. 62–78. 

98. Kemp Haraldsdottir R. The missing link in information and records 
management: personal knowledge registration / Ragna Kemp Haraldsdottir, 
Johanna Gunnlaugsdottir // Records Management Journal. – 2018. – Vol. 28, 
Issue 1. – P. 79–98. 

99. Klasinc P. P. Compatibility between archival processing of born 
digital records and the training of archivists in the 21st century / Peter Pavel 
Klasinc // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 45–49. 

100. Kouda A. E-administration au Burkina-Faso: quelle formation pour les 
gestionnaires des données? / Alizata Kouda // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – 
P. 171–180. 

101. Kožar A. Nova edukacijska paradigma arhivskih djelatnika u 
zemljama tranzicije / Azem Kožar // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 217–
230. 

102. Livingston C. B. Imagined Spaces, Preserved Places: A Case Study of 
Historic Preservation through Applied Learning Environments and Service-
Learning / Christopher B. Livingston // The American Archivist. – 2018 
(Spring/Summer). – Vol. 81, № 1. – P. 216–230. 

103. Marosz M. Professional competence of an archivist: changes that can 
be expected / Magdalena Marosz // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 149–
153. 

104. Mazur H. Z problematyki badań nad działalnością oświatową 
archiwów / Hubert Mazur // Archeion. – 2017. – T. 118. – S. 22–47. 

105. Melik J. Arhivist: poklic ali profesija / Jelka Melik, Mateja Jeraj // 
Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 125–131. 
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106. Paliienko M. Archival studies in Ukraine: between tradition and 
challenges of information era / Maryna Paliienko // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, 
№ 2. – P. 181–188. 

107. Penz H. Erinnerungen an zehn Jahre Grundkurs für Archivarinnen und 
Archivare [VÖA] / Helga Penz // Scrinium. – 2017. – Bd. 71. – S. 124–130. 

108. Perović Ivović S. Zahtevi savremenog arhiva u Srbiji i obuka 
stručnjaka u oblasti zaštite i prezentacije kulturne baštine / Svetlana Perović 
Ivović // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 189–197. 

109. Popović J. P. Arhivski kadrovi i njihovo školovanje sa osvrtom na 
uredenje i primenu u Republici Srbiji / Jovan P. Popović // Atlanti. – 2017. – 
Vol. 27, № 2. – P. 235–246. 

110. Reisz T. C. Education of archivists in Hungary at the beginning of the 
21st Century / Tibor Csaba Reisz // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 199–
208. 

111. Rhys-Lewis J. Teaching preservation to students archivists at 
University College London / Jonathan Rhys-Lewis // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, 
№ 2. – P. 209–214. 

112. Romanova E. Professional training and retraining of archivists in the 
All-Russian Scientific and Research Institute for Documentation and Archives 
(VNIIDAD) / Elena Romanova // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 117–123. 

113. Ryantová M. Training of archivists in the 21st Century: some 
reflections / Marie Ryantová // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 225–233. 

114. Šabotić I. Stručni arhivistički ispit i stručna zvanja u funkciji 
osposobljavanja arhivskih kadrova / Izet Šabotić // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, 
№ 2. – P. 161–169. 

115. Schöggl-Ernst E. Die außeruniversitäre Ausbildung für 
Archivbedienstete in Österreich / Elisabeth Schöggl-Ernst // Atlanti. – 2017. – 
Vol. 27, № 2. – P. 53–61. 

116. Škoro Babić A. Sodobni pristopi pedagoških procesov v arhivski 
znanosti v luči elektronskega arhiviranja / Aida Škoro Babić // Atlanti. – 
2017. – Vol. 27, № 1. – P. 245–251. 

117. Tatò G. Quale manuale per il XXI secolo? / Grazia Tatò // Atlanti. – 
2017. – Vol. 27, 2 P. 15–21. 

118. Vaal-Senekal P. de The art of facilitating archiving workshops in 
South Africa, in order to develop skills in the archival profession 
accommodating unique challenges / Pétria de Vaal-Senekal // Atlanti. – 2017. – 
Vol. 27, № 2. – P. 23–31. 

119. Varlamova L. N. Educational and practical aspects of training 
archivists on the modern stage / Liudmila N. Varlamova // Atlanti. – 2017. – 
Vol. 27, № 2. – P. 247–251. 

120. Vassilakaki E. Beyond preservation: investigating the roles of 
archivist / Evgenia Vassilakaki, Valentini Moniarou-Papaconstantinou // 
Library review. – 2017. – Vol. 66, Issue 3. – P. 110–126. 
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121. Waggener L. Milestone, Not Millstone: Archivists Teaching First-
Year Seminars / Leslie Waggener // The American Archivist. – 2018 
(Spring/Summer). – Vol. 81, № 1. – P. 165–187. 

122. Zulić O. Značaj stručnog osposobljavanja arhivskih kadrova: Iskustva 
Arhiva Tuzlanskog kantona / Omer Zulić // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – 
P. 215–224. 

Див. також № 5, 163. 
 
4. Архівне право 

123. Carvalhêdo S. One small step (a law) for information, a giant leap for 
democracy: Brazilian archival legislation and its capacity to strengthen 
transitional justice / Shirley Carvalhêdo, Franco Georgete, Medleg Rodrigues // 
Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 75–92. 

124. Doan Thi Hoa. The current legal provisions on electronic records and 
electronic archives in Vietnam / Thi Hoa Doan // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, 
№ 1. – P. 99–105. 

125. Dryden J. The Meaning of Publication in Canadian Copyright Law: 
An Archival Perspective / Jean Dryden // Archivaria. – Fall 2017. – № 83. – 
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126. Witowicz B. Rosyjskie a polskie prawo archiwalne. Próba porównania 
/ Bożena Witowicz // Archeion. – 2017. – T. 118. – S. 401–413. 

 
5. Організація та діяльність архівних установ 

127. Carter E. «Setting the record straight»: the creation and curation of 
archives by activist communities. A case study of activist responses to the 
regeneration of Elephant and Castle, South London / Elena Carter // Archives 
and Records. – 2017. – Vol. 28, № 1. – P. 27–44. 

128. Caswell M. «To Be Able to Imagine Otherwise»: community archives 
and the importance of representation / Michelle Caswell, Alda Allina Migoni, 
Noah Geraci, Marika Cifor // Archives and Records. – 2017. – Vol. 28, № 1. – 
P. 5–26. 

129. Caswell M. Imagining transformative spaces: the personal–political 
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Gracen Brilmyer // Archival Science. – 2018. –Vol. 18, Issue 1. – P. 73–93. 
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archives and the production of public histories / Fiona Cosson // Archives and 
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Allina Migoni, Michelle Caswell, Noah Geraci, Marika Cifor // Archives and 
Manuscripts. – 2017. – Vol. 45, № 3. – P. 202–215. 
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6. Організація архівних документів. Архівне описування 
132. Organization, representation and description through the digital age: 

information in libraries, archives and museums [Electronic books] / Christine 
M. Angel, Caroline Fuchs (eds.). – Berlin : De Gruyter Saur, 2018. – 303 p. – 
(Current topics in library and information practice). – 1 online resource. – From 
contents: Part I: Cataloging Technologies and its Influence on the Organization 
and Description of Information. 1. Handis M. W. The Historical Use of Catalogs 
in the Arrangement of Knowledge in Libraries, Archives, and Museums: A 
Survey / Handis Michael W. – P. 13–38; Part II: The Transition from Analog to 
Digital. Web 1.0. 2. Levy M. Analog to Digital: The Growing Pains of a 
Religious Archive Migrating its Administrative Collections / Levy Michelle, 
Orozco Christina. – P. 41–49; 3. Starcher C. The Theory was Sound: A Case 
Study in the Lifecycle of a Library Streaming Sound Collection / Starcher 
Christopher, Perrin Joy, Barba Shelley. – P. 50–61; 4. Lohnes-Davies D. Digital 
Access Enhancement Initiative at the National Music Museum / Lohnes-Davies 
Dara. – P. 62–74; 5. Colwell T. Cataloging and Description Practices Informed 
by Rationale in a Small LAM Environment / Colwell Tess. – P. 75–86; Part III: 
Finding Structure. Making Connections. Web 2.0. 6. Zhang J. Digital Archival 
Representation: Approaches and Challenges / Zhang Jane. – P. 89–101; 7. 
Jones M. Linking Items, Connecting Content: The Donald Thomson Collection 
/ Jones Mike. – P. 102–116; 8. Choi J. Information Management Systems at the 
Metropolitan Museum of Art / Choi Jennie, Fiorino-Iannace Giovanna. – 
P. 117–129; 9. White L. Art Information Culture: Contemporary Disruptions in 
Museums / White Layna. – P. 130–159; 10. Griffin E. How Metadata Informs 
Purpose: A Case Study of NYPL’s Open Source GIS-Driven MapWarper Tool / 
Griffin Emily, Lipkin Rachel. – P. 160–174; Part IV: Transition to Web 3.0. 11. 
Transcribe as Seen: Challenging RDA Regarding Gender in Moving Image 
Materials. – P. 177–188; 12. Yaco S. Cultural Heritage Curriculum Crosswalk: 
Using Metadata to Connect to Curriculum / Yaco Sonia, Rizvi Saleha, 
Ramaprasad Arkalgud. – P. 189–205; 13. Gross K. M. Optimizing Merged 
Metadata Standards for Online Community History: A Linked Open Data 
Approach / Gross K. Meghan, Lampert Cory, Lapworth Emily. – P. 206–218; 
14. Glendon I. Evolution and Revolution in Metadata Librarianship: Identifying 
New Requirements for Professional Qualifications amid Organizational Change 
/ Glendon Ivey. – P. 219–227; 15. Triplett J. O. Increasing Interoperability 
through the Transformation and the Consolidation of Image Collections’ 
Metadata / Triplett Jocelyn Olson. – P. 228–240; 16. Ivey S. Large Scale with a 
Small Staff and Even Smaller Budget: Updating Metadata to Reflect Revised 
Best Practices / Ivey Susan, Emanuel Michelle. – P. 251–254; 17. Norling S. 
Bringing the Archives Out of the Art Museum: Local Metadata Planning within 
a Global Context / Norling Samantha. – P. 255–268; 18. Martin K. Experiments 
in High Resolution Imaging for Exhibition and Publication of Historic Fashion: 
The Drexel Digital Museum Project / Martin Kathi, Lamm Spencer, Tomren 
Holly, Caulfield-Sriklad Daniel, Jushchyshyn Nick. – P. 269–281. 
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133. Putting descriptive standards to work / ed. by Kris Kiesling, 
Christopher J Prom ; Society of American Archivists. – Chicago : Society of 
American Archivists, 2017. – vii, 352 p. – (Trends in archives practice). – From 
contenys: Introduction / Kris Kiesling; Module 17: Implementing DACS: a 
guide to the archival content standard / Cory L. Nimer; Module 18: Using 
EAD3 / Kelcy Shepherd; Module 19: Introducing EAC-CPF / Katherine M. 
Wisser; Module 20: Sharing archival metadata / Aaron Rubinstein. 

134. Zasada zespołowości w praktyce. Studia i materiały / red. nauk. Ewa 
Rosowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – Warszawa, 2017. – 
198 s. – Практичне застосування фондового принципу. Студії та матеріали 
/ наук. ред. Е. Росовська. – Варшава, 2017. – 198 с. – Spis treśći: 
Rosowska E. Wstęp / Ewa Rosowska. – S. 7–10; Mamczak-Gadkowska I. 
Zasada przynależności zespołowej w praktyce polskich archiwów 
państwowych. Wprowadzenie do problematyki / Irena Mamczak-Gadkowska. – 
S. 11–26; Filipowicz S. Ewolucja roli zasady proweniencji w polskiej metodyce 
archiwalnej / Sławomir Filipowicz. – S. 27–37; Niestrój H. Zasób archiwalny / 
Henryk Niestrój. – S. 38–48; Stryjkowski K. Zespoły a zbiory. Kształtowanie 
zasobu i jego opracowanie w archiwach / Krzysztof Stryjkowski. – S. 49–58; 
Laszuk A. Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych / Anna 
Laszuk. – S. 59–84; Stępniak W. Ład wewnętrzny w archiwum w świetle 
legislacji UNESCO / Władysław Stępniak. – S. 85–93; Nowożycki B. Zasada 
proweniencji w dobie dokumentacji elektronicznej / Bartosz Nowożycki. – 
S. 94–109; Magier D. Genetyczne związki materiałów archiwalnych Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej a problem zespołowości / Dariusz Magier. – 
S. 110–121; Dąbrowski A. G. Problemy ustalenia właściwej przynależności 
zespołowej na przykładzie wybranych zespołów, zbiorów i kolekcji z zasobu 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie / Adam Grzegorz Dąbrowski. – S. 122–
128; Janowski W. Współczesne uwarunkowania proweniencji zespołowej w 
świetle doświadczeń Archiwum Akt Nowych w Warszawie / Włodzimierz 
Janowski. – S. 129–137; Sypko B. Problematyka przynależności zespołowej w 
Archiwum Państwowym w Opolu na przykładzie opracowania materiałów 
wyłączonych z rozsypu / Barbara Sypko. – S. 138–144; Ciechanowski H. 
Problemy zespołowości materiałów archiwalnych wytworzonych przez urzędy 
stanu cywilnego w latach 1874–1945 / Hadrian Ciechanowski. – S. 145–166; 
Targońska E. Problematyka zespołowości w spuściznach archiwalnych / Edyta 
Targońska. – S. 167–182; Błażejewski S. Realizacja zasady zespołowości w 
kontekście potrzeb informacyjnych współczesnych użytkowników materiałów 
archiwalnych / Stanisław Błażejewski. – S. 183–198. 

Видання містить дослідження та матеріали щодо застосування 
фондового принципу організації документів в державних архівах. Роботи, 
опубліковані у збірнику, присвячені як теоретичним аспектам 
впровадження та застосування фондового принципу, так і практичним 
питанням, пов’язаним з цією проблемою. 
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Електронну версію видання див.: 
https://www.archiwa.gov.pl/files/Archiwum_-
_Zasada_zespolososci_w_praktyce_APW_WWW.pdf. 

*** 
135. Baucom E. An Exploration into Archival Descriptions of LGBTQ 

Materials / Erin Baucom // The American Archivist. – 2018 (Spring/Summer). – 
Vol. 81, № 1. – P. 65–83. 

136. Benoit E. III #MPLP Part 1: Comparing Domain Expert and Novice 
Social Tags in a Minimally Processed Digital Archives / Edward Benoit III // 
The American Archivist. – 2017 (Fall/Winter). – Vol. 80, № 2. – P. 407–438. 

137. Benoit E. III #MPLP Part 2: Replacing Item-Level Metadata with 
User-Generated Social Tags / Edward Benoit III // The American Archivist. – 
2018 (Spring/Summer). – Vol. 81, № 1. – P. 38–64. 

138. Pitti D. An introduction to «Records in Contexts»: an archival 
description draft standard / Daniel Pitti, Bill Stockting, Florence Clavaud // 
Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 173–188. 

139. Popovici B.-F. A broader perspective on records as seen by Records-
in-Contexts / Bogdan-Florin Popovici // Comma. – 2018. – Vol. 2016, 
Issue 1/2. – P. 189–198. 

140. Roman W. K. Od opisu archiwalnego do metadanych / Wanda K. 
Roman // Archiwista Polski. – 2017. – R. 22, Nr 1/2. – S. 7–30. 

141. Semlič Rajh Z. Problemi popisovanja digitalnega in digitaliziranega 
arhivskega gradiva / Zdenka Semlič Rajh // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. –
P. 193–204. 

142. Stryjkowski K. Usługi archiwalne i outsourcing oraz ich wpływ na 
działalność i zasób archiwów / Krzysztof Stryjkowski, Sylwia Stryjkowska // 
Archeion. – 2017. – T. 118. – S. 48–68. 

Див. також № 5, 12, 81. 
 

7. Експертиза цінності архівних документів 
143. Giesbrecht R. Everything Old Is New Again: The Evolution of 

Generic Appraisal at Library and Archives Canada / Rebecca Giesbrecht, Jenna 
Murdock Smith // Archivaria. – 2017 (Fall). – № 84. – P. 37–59. 

144. Kretzschmar R. Appraisal and selection in the Early Digital Age: 
traditional values and changing routines in Germany / Robert Kretzschmar // 
Values in transition: perspectives on the past, present and future of the archival 
profession / ed.: Engen, Hildo van. – 2017. – P. 109–123. 

145. Rhee H. L. Utilizing user studies in archival appraisal practice: 
feasibility, value, and benefits / Hea Lim Rhee // Archival Science. – 2017. – 
Vol. 17, Issue 2. – P. 151–173. 

Див. також № 76. 
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8. Забезпечення збереженості архівних документів 
146. Disaster management for libraries and archives / ed. by Graham 

Matthews, John Feather. – Routledge, 2017. – 256 p. – From contents: 
Matthews G. Disaster management for libraries and archives – an introduction / 
Graham Matthews; Mansell H. The disaster control plan / Heather Mansell; 
Cannon A. Risk management / Alice Cannon; Jackson B. In case of fire / Bill 
Jackson; Wise C. Flood prevention and recovery / Christine Wise; Davis S. 
Cooperative activity in the USA, or misery loves company / Sheryl Davis and 
Kristen Kern; Klasson M. Psychological aspects of disaster management / Maj 
Klasson; Petr K. The Croatian experience 1991–1995 / Kornelija Petr; Creber J. 
Aftermath – service continuity and recovery / John Creber; Matthews G. A 
guide to sources of information / Graham Matthews. 

147. Feather J. Managing preservation for libraries and archives : current 
practice and future developments / John Feather. – London ; New York : 
Routledge, 2017. – 181 р. – From contents: Feather J. Introduction: principles 
and policies / John Feather; Webb C. The malleability of fire: preserving digital 
information / Colin Webb; Bremer-Laamanen M. Selection for digital 
preservation: dilemmas and issues / Majlis Bremer-Laamanen and Jani Stenvall; 
Muir A. Issues in the long-term management of digital material / Adrienne 
Muir; Teygeler R. Preserving paper: recent advances / Rene Teygeler; 
Schüller D. Sound recordings: problems of preservation / Dietrich Schüller; 
Matthews G. Preservation management: sources of information / Graham 
Matthews; Varlamoff M.-T. The future / Marie-Therese Varlamoff. 

*** 
148. Beltran M. P. Transparent Drawing Supports and Media Applied On 

It: Chemical Characterisation and Conservation Problems in Spanish Art Deco 
Jewellery Design / Marta Plaza Beltran // Restaurator : International Journal for 
the Preservation of Library and Archival Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 2. – 
P. 181–203. 

149. Cabral U. P. Four Step Strategy for Implementing IPM in Libraries in 
Sri Lanka / Udaya Prasad Cabral, Pascal Querner // Restaurator : International 
Journal for the Preservation of Library and Archival Material. – 2017. – 
Vol. 38, Issue 4. – P. 383–393. 

150. Engel P. Systemic thinking in conservation theory / Patricia Engel // 
Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 205–215. 

151. Fizialetti G. An Unexpensive Self-Produced Trap for Entomological 
Monitoring in Libraries and Archives / Giorgia Fizialetti, Maria Grazia 
Filippucci // Restaurator : International Journal for the Preservation of Library 
and Archival Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 1. – P. 77–85. 

152. Fizialetti G. Entomological and Thermo-Hygrometric Monitoring at 
the Angelica Library in Rome (Italy) / Giorgia Fizialetti, Alessandra Ventura, 
Mirella Fidomanzo, Maria Grazia Filippucci // Restaurator : International 
Journal for the Preservation of Library and Archival Material. – 2017. – 
Vol. 38, Issue 2. – P. 153–179. 
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153. Grabnar M. Izobraževanja na področju materialnega varovanja, 
konserviranja in restavriranja arhivske dediščine v Sloveniji [Education in the 
field of preservation and conservation of archival heritage in Slovenia] / Marija 
Grabnar, Jedert Vodopivec Tomažič // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 97–
105. 

154. Iraci J. Longevity of Optical Disc Media: Accelerated Ageing 
Predictions and Natural Ageing Data / Joe Iraci // Restaurator : International 
Journal for the Preservation of Library and Archival Material. – 2017. – 
Vol. 38, Issue 3. – P. 273–298. 

155. Iraci J. The Soaking Resistance of Electronic Storage Media / Joe 
Iraci // Restaurator : International Journal for the Preservation of Library and 
Archival Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 1. – P. 33–75. 

156. Kern M. S. Accelerated Ageing of Parchment: Investigation of a Photo 
Catalysed, Low-Heat Approach / Marie Sarah Kern, Andrea Pataki-Hundt, Jan 
Wouters, Daniel P. Kirby // Restaurator : International Journal for the 
Preservation of Library and Archival Material. – 2018. – Vol. 39, Issue 1. – 
P. 33–70. 

157. Kim K.-J. Printing Inks of The Annals of the Joseon Dynasty / Kang-
Jae Kim, Tae-Jin Eom // Restaurator : International Journal for the Preservation 
of Library and Archival Material. – 2018. – Vol. 39, Issue 1. – P. 19–32. 

158. Lucas C. Ethanol as an Antifungal Treatment for Silver Gelatin Prints: 
Implementation Methods Evaluation / Chloé Lucas, Franck Déniel, Philippe 
Dantigny // Restaurator : International Journal for the Preservation of Library 
and Archival Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 3. – P. 235–248. 

159. McGath M. K. Stewing in Its Own Juices? The Permeability of PET 
by Water and Acetic Acid / Molly K. McGath, Andrea K.I. Hall, Sara Zaccaron, 
Jay Wallace, William Dean Minter, Patricia M. McGuiggan // Restaurator : 
International Journal for the Preservation of Library and Archival Material. – 
2017. – Vol. 38, Issue 4. – P. 355–382. 

160. Meyer F. A New Housing Concept for the Karl Friedrich Schinkel 
Collection: Chemical and Mechanical Aspects / Fabienne Meyer, Gerhard 
Volland // Restaurator : International Journal for the Preservation of Library and 
Archival Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 1. – P. 1–31. 

161. Özgörüş N. K. Analysis of Deterioration Phenomena in a Koran by 
Nineteenth Century Ottoman Calligrapher Mehmed Şevki / Nurçin Kural 
Özgörüş, Cüneyt H. Ünlü, Orhideja Grupče, Feray Bakan, Meltem Sezen // 
Restaurator : International Journal for the Preservation of Library and Archival 
Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 4. – P. 331–354. 

162. Rachman Y. B. Daluang Manuscripts from Cirebon, Indonesia: 
History, Manufacture and Deterioration Phenomena / Yeni Budi Rachman, 
Tamara Adriani Salim // Restaurator : International Journal for the Preservation 
of Library and Archival Material. – 2018. – Vol. 39, Issue 1. – P. 71–84. 
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163. Rhys-Lewis J. Teaching preservation to students archivists at 
University College London / Jonathan Rhys-Lewis // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, 
№ 2. – P. 209–214. 

164. Sistach M. Evaluation of Alkaline Compounds Used for 
Deacidification and Simultaneous Lining of Extremely Degraded Manuscripts / 
Maria Sistach, Eva Marin, Jose Garcia // Restaurator : International Journal for 
the Preservation of Library and Archival Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 3. – 
P. 249–272. 

165. Smith T. J. Cut and Tape: Marguerite Yourcenar’s Emendations to a 
Typescript of L’Œuvre au noir / Theresa J. Smith, Thea Burns // Restaurator : 
International Journal for the Preservation of Library and Archival Material. – 
2017. – Vol. 38, Issue 1. – P. 87–105. 

166. Watanabe M. Reconstituted Parchment: Its Physical Properties and 
Suitability as a Repair Material for Parchment Bindings / Mariko Watanabe // 
Restaurator : International Journal for the Preservation of Library and Archival 
Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 2. – P. 127–151. 

167. Zekrgoo S. Peacock Ink: Investigation into the Constituents of the 
Most Prized Ink of Persia / Sadra Zekrgoo, Petronella Nel, Robyn Sloggett // 
Restaurator : International Journal for the Preservation of Library and Archival 
Material. – 2017. – Vol. 38, Issue 2. – P. 205–233. 

168. Zhang M. One-Step Lining and Deacidification of Aged Newspapers 
with Double-sided Writing / Meifang Zhang, Fuze Jiang // Restaurator : 
International Journal for the Preservation of Library and Archival Material. – 
2018. – Vol. 39, Issue 1. – P. 1–18. 

 
9. Користування архівними документами та використання 

архівної інформації 
169. Dominy G. The effects of an administrative and policy vacuum on 

access to archives in South Africa / Graham Dominy // Archival Science. – 
2017. – Vol. 17, Issue 4. – P. 393–408. 

170. Garcia P. Accessing Archives: Teaching with Primary Sources in K–
12 Classrooms / Patricia Garcia // The American Archivist. – 2017 
(Spring/Summer). – Vol. 80, № 1. – P. 189–212. 

171. Georges M. Archives et chercheurs: comprendre leurs relations pour 
mieux coopérer / Margot Georges, Magalie Moysan // Comma. – 2018. – 
Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 105–114. 

172. Kriesberg A. The future of access to public records? Public–private 
partnerships in US state and territorial archives / Adam Kriesberg // Archival 
Science. – 2017. –Vol. 17, Issue 1. – P. 5–25. 

173. Madison K. S. «Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story»: The 
Use and Representation of Records in Hamilton: An American Musical / 
Katherine S. Madison // The American Archivist. – 2017 (Spring/Summer). – 
Vol. 80, № 1. – P. 53–81. 
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174. McLeod J. Using the cloud for records storage: issues of trust / Julie 
McLeod, Brianna Gormly // Archival Science. – 2017. – Vol. 17, Issue 4. – 
P. 349–370. 

175. Navarro D. Research and secrecy: dealing with archives of 
intelligence services in Spain / Diego Navarro // Archival Science. – 2017. – 
Vol. 17, Issue 4. – P. 331–348. 

176. Oliver A. Here, there and everywhere: an analysis of reference 
services in academic archives / Amanda Oliver, Amanda Jamieson, Anne 
Daniel // Archives and Manuscripts. – 2017. – Vol. 45, № 2. – P. 136–154. 

177. Rütte H. Access to archives of organizations of faith traditions / Hans 
von Rütte // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 143–148. 

178. Sexton A. A balance of trust in the use of government administrative 
data / Anna Sexton, Elizabeth Shepherd, Oliver Duke-Williams // Archival 
Science. – 2017. –Vol. 17, Issue 4. – P. 305–330. 

179. Vavra A. N. The Right to Be Forgotten: An Archival Perspective / 
Ashley Nicole Vavra // The American Archivist. – 2018 (Spring/Summer). – 
Vol. 81, № 1. – P. 100–111. 
 

10. Інформаційні технології в архівах. Електронні документи та 
електронні архіви 

180. Czerniak S. Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych 
praktyk / Sebastian Czerniak, Jarosław Orszulak ; Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych. – Warszawa, 2017. – 113 s. – Черняк С. 
Електронний документ. Путівник та каталог передового досвіду / 
Себастіян Черняк, Ярослав Оршуляк ; Ген. дирекція держ. архівів. – 
Варшава, 2017. – 113 с. – Spis treśći: Wstęp. – S. 9–10; 1. Pojęcie dokumentu 
elektronicznego. – S. 13–41; 1.1. Definicje dokumentu elektronicznego. – 
S. 13–23; 1.2. Cechy dokumentu elektronicznego. – S. 23–30; 1.3. Synonimy 
dokumentu elektronicznego i pojęcia pokrewne. – S. 31–32; 1.4. Systematyka 
dokumentów elektronicznych. – S. 33–40; 1.5. Źródła pozyskiwania przez 
archiwa państwowe materiałów archiwalnych będących dokumentami 
elektronicznymi. – S. 40–41; 2. Procedury gromadzenia i zabezpieczania. – 
S. 45–77; 2.1. Dokumenty elektroniczne ustrukturyzowane zgodnie z 
przepisami. – S. 45–54; 2.2. Archiwum Dokumentów Elektronicznych 
(ADE). – S. 54–65; 2.3. Rejestry publiczne i bazy danych. Zasady gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania. – S. 65–70; 2.4. Dokumenty elektroniczne 
nieustrukturyzowane. – S. 70–77; 3. Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją. – S. 81–110; 3.1. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją a 
system EZD. – S. 81–82; 3.2. EZD a system bezdziennikowy. – S. 82; 3.3. 
Wymagania dla systemu EZD i jego cechy użytkowe. – S. 83–91; 3.4. 
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako podstawowy sposób 
dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. – S. 92–102; 3.5. 
Metadane w systemie EZD. – S. 102–110. 
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Видання є першим польським довідником, присвяченим проблемам 
електронних документів в контексті архівістики. Довідник призначений 
передусім для працівників державних архівів, а також інших осіб, які 
працюють з електронними документами. Автори намагаються з’ясувати 
різні аспекти роботи з електронними документами, та вказують на 
практичні шляхи, інструменти, технології роботи з такими 
документами. Публікація буде стимулом для публічних дебатів на рівні 
різних установ, з метою розроблення ефективних рішень у сфері 
опрацювання, захисту та керування електронними документами. Видання 
також окреслює проблемні питання, наприклад, широке поняття 
електронного документа, множинність його визначень та відсутність 
стандартизованої практики опрацювання документів. 

Електронну версію видання див.: 
https://www.archiwa.gov.pl/files/dokument_elektroniczny_-
_przewodnik_i_katalog_dobrych_praktyk.pdf. 

181. Kowalczyk S. T. Digital curation for libraries and archives / Stacy 
T. Kowalczyk. – Santa Barbara : Libraries Unlimited, 2018. – 246 p. – From 
contents: Curation strategies and models; Formats; Metadata; Data assurance; 
Repositories; Data management; Disaster planning; Digital curation assessment 
and planning; Considerations in archiving personal data; Considerations in 
archiving social media; Considerations in curating research data. 

182. Ryan H. The no-nonsense guide to born-digital content / Heather 
Ryan, Walker Sampson. – London : Facet publishing, 2018. – xvii, 207 p. 

183. Thestrup J. B. Research Data Management – A European Perspective / 
Filip Kruse, Jesper Boserup Thestrup. – Berlin : De Gruyter, 2017. – 158 р. – 
(Current Topics in Library and Information Practice). – From contents: 
Introduction / Kruse Filip, Thestrup Jesper Boserup; Part I 1. The Development 
of Research Data Management Policies in Horizon 2020 / Spichtinger Daniel, 
Siren Jarkko; 2. CESSDA – a History of Research Data Management for Social 
Science Data / Marker Hans Jørgen, Fink Anne Sofie; 3. What Motivates 
Researchers to Manage and Share Research Data / Eynden Veerle Van den; 
Part II 4. A Collaborative Approach to Research Data Management in a Web 
Archive Context / Huurdeman Hugo C., Kamps Jaap; 5. Archiving the Web – a 
Data Management Perspective / Kruse Filip, Thestrup Jesper Boserup; 6. 
Revisiting the «lifestyle» Research and Creating a Qualitative Data Archive in 
Poland / Filipkowski Piotr, Straczuk Justyna 7. Applications of Research Data 
Management at GESIS Data Archive for the Social Sciences / Recker Jonas, 
Zenk-Möltgen Wolfgang, Mauer Reiner. 

*** 
184. Acuña L. Processing of electronic documents at the INAI: 

Preservation of E-Mails and of information posted on social network 
institutional accounts and its contribution to transparency / Llamas Acuña, 
Javier Francisco // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 2. – P. 91–98. 
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185. Belovari S. Historians and Web Archives / Susanne Belovari // 
Archivaria. – 2017 (Fall). – № 83. – P. 59–79. 

186. Bernard T. La politique du Service Interministériel des Archives de 
France (SIAF) en matière d’archivage numérique : entre mutations et ruptures / 
Thomas Bernard // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 155–164. 

187. Callaghan S. Has the introduction of orphan works licensing schemes 
solved the problem that orphan works present to digitization projects? / 
Samantha Callaghan // Archives and Records. – 2017. – Vol. 28, № 2. – P. 244–
256. 

188. Hajtnik T. Vzpostavitev nacionalnega e-arhiva: tukaj je izziv – kako 
ga lahko rešimo? / Tatjana Hajtnik // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 147–
164. 

189. Hua H. A framework for risk assessment of cloud digital archives / 
Xu Hua, Xue Sixin // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 215–224. 

190. Klareld A-S. Rethinking Archives as Digital: The Consequences of 
«Paper Minds» in Illustrations and Definitions of E-archives / Ann-Sofie 
Klareld, Katarina L. Gidlund // Archivaria. – 2017 (Fall). – № 83. – P. 81–108. 

191. Kruse C. Gemeinsam zum Ziel: Länderübergreifende Zusammenarbeit 
bei der digitalen Archivierung / Christian Kruse // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, 
№ 1. – P. 125–131. 

192. Larin M. V. Theory and practice of electronic records’ archival storage 
/ Mikhail V. Larin // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 117–123. 

193. Lavrenčič A. Strokovna obdelava izvirnega elektronskega arhivskega 
gradiva v Arhivu Televizije Slovenija / Aleksander Lavrenčič // Atlanti. – 
2017. – Vol. 27, № 2. – P. 231–244. 

194. Lee K. Records management for electronic laboratory notebooks in 
Korea / Kyungchan Lee // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 165–
172. 

195. Lemić V. Hrvatski arhivi i elektroničko gradivo: stanje i smjerovi 
razvoja / Vlatka Lemić // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 133–146. 

196. Maday C. Les métadonnées, c’est simple comme un pot de confiture! / 
Charlotte Maday // Arbido. – 2017. – № 3. – Mode of access: 
http://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2017/metadaten-datenqualit%C3%A4t/les-
m%C3%A9tadonn%C3%A9es-cest-simple-comme-un-pot-de-confiture. 

197. Meddeb S. L’archivage à l’ère du numérique: défis et solutions / Sami 
Meddeb // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 205–208. 

198. Ngoepe M. Archival orthodoxy of post-custodial realities for digital 
records in South Africa / Mpho Ngoepe // Archives and Manuscripts. – 2017. – 
Vol. 45, № 1. – P. 31–44. 

199. Nguyen L. Current situation and solutions in handling archival records 
in digital format / Linh Nguyen, Thuy Tran // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – 
P. 165–172. 



123 
 

200. Nowożycki B. Procedury i wymagania techniczne przejmowania 
dokumentacji elektronicznej – rozwiązania węgierskie i amerykańskie / Bartosz 
Nowożycki // Archeion. – 2017. – T. 118. – S. 69–85. 

201. Pejović S. Istorijski arhivi i kreiranje izvornih digitalnih zapisa / 
Snežana Pejović, Joško Katelan // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 63–78. 

202. Pledge J. Process and progress: working with born-digital material in 
the Wendy Cope Archive at the British Library / Jonathan Pledge, Eleanor 
Dickens // Archives and Manuscripts. – 2018, Vol. 46, № 1. – P. 59–69. 

203. Popovici B.-F. Besides standards and automation: an experience with 
Census databases / Bogdan-Florin Popovici // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – 
P. 173–182. 

204. Punzalan R. L. Beyond Clicks, Likes, and Downloads: Identifying 
Meaningful Impacts for Digitized Ethnographic Archives / Ricardo L. Punzalan, 
Diana E. Marsh, Kyla Cools // Archivaria. – 2017 (Fall). – № 84. – P. 61–102. 

205. Rebours M. Programme Vitam: a cross-departmental project 
developing a free software for digital archives and records preservation, 
bringing together archivists, records managers and IT professionals / Mélanie 
Rebours // Comma. – 2018. – Vol. 2016, Issue 1/2. – P. 199–204. 

206. Rybakou A. Digitally born records: acquisition, long-term preservation 
and confirmation of long-term legal validity / Andrei Rybakou // Atlanti. – 
2017. – Vol. 27, № 2. – P. 183–191. 

207. Schmerbauch M. Metadata standards in international archives 
[Electronic resource] / Maik Schmerbauch // Arbido. – 2017. – № 3. – Mode of 
access: http://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2017/metadaten-
datenqualit%C3%A4t/metadata-standards-in-international-archives. 

208. Spencer R. Binary trees? Automatically identifying the links between 
born-digital records / Ross Spencer // Archives and Manuscripts. – 2017. – 
Vol. 45, № 2. – P. 77–99. 

209. Stüber G. Schöne neue Archivwelt? : Chance und Risiko digitaler 
Wahrnehmung / Gabriele Stüber // Transformation ins Digitale: 85. Deutscher 
Archivtag in Karlsruhe / hrsg.: Monika Storm. – 2017. – S. 159–168. 

210. Tang G. Sex in the Archives: The Politics of Processing and 
Preserving Pornography in the Digital Age / GVGK Tang // The American 
Archivist. – 2017 (Fall/Winter). – Vol. 80, № 2. – P. 439–452. 

211. Tran L. Thi. The process of handling materials before digitizing the 
heritage of woodblocks of Vinh Nghiem Pagoda / Thi Loan Tran, Thi Ngoc Mai 
Nguyen // Atlanti. – 2017. – Vol. 27, № 1. – P. 253–258. 

212. Velte A. Ethical Challenges and Current Practices in Activist Social 
Media Archives / Ashlyn Velte // The American Archivist. – 2018 
(Spring/Summer). – Vol. 81, № 1. – P. 112–134. 

213. Vinh-Doyle W. P. Appraising email (using digital forensics): 
techniques and challenges / William P. Vinh-Doyle // Archives and 
Manuscripts. – 2017. – Vol. 45, № 1. – P. 18–30. 
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214. Walton R. Looking for Answers: A Usability Study of Online Finding 
Aid Navigation / Rachel Walton // The American Archivist. – 2017 
(Spring/Summer). – Vol. 80, № 1. – P. 30–52. 

215. Wang X. Implementing an EDRMS: case study of a nuclear power 
company in China / Xiangnyu Wang // Comma. – 2018. – Vol. 2016, 
Issue 1/2. – P. 209–214. 

Див. також № 5, 6, 9, 47, 97, 99, 100, 124, 132, 141, 144. 
 
11. Аудіовізуальні документи 

216. The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and 
Preservation Strategy [Electronic resource] / The International Association of 
Sound and Audiovisual Archives, Technical Committee Standards, 
Recommended Practices, and Strategies. – 4th Edition. – 2017. – 20 p. – Mode 
of access: https://www.iasa-
web.org/sites/default/files/downloads/publications/TC03_English.pdf. – Захист 
та збереженість аудіовізуальної спадщини: Етика, принципи та стратегія 
забезпечення довготривалої збереженості / Міжнародна асоціація 
звукових та аудіовізуальних архівів. – 4-е вид. – 2017. – 20 с. 

*** 
217. Building a digital preservation community in public broadcasting : a 

case study of the American Archive of Public Broadcasting’s National Digital 
Stewardship Residencies / Weaver A., Colloton E., McManus K. et al. // 
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Journal. – 
2017. – № 47. – P. 41–47. 

218. Chassanoff A. M. Historians’ Experiences Using Digitized Archival 
Photographs as Evidence / Alexandra M. Chassanoff // The American 
Archivist. – 2018 (Spring/Summer). – Vol. 81, № 1. – P. 135–164. 

219. Cook S. Shrouded History: The Canadian Film and Photo Unit, 
Records Creation, Reuse, and the Recontextualizing of «Lost» Audiovisual 
Heritage / Sarah Cook // Archivaria. – 2017 (Fall). – № 83. – P. 125–148. 

220. Magalhaes F. Providing access to music-theatre works with electronic 
sound on tape: the case of Constança Capdeville / Magalhaes Filipa et al. // 
International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Journal. – 
2017. – № 47. – P. 48–60. 

221. McCartney L. The evolution and issues encountered in providing 
meaningful and useful online access to oral history recordings / Leslie 
McCartney // International Association of Sound and Audiovisual Archives 
(IASA) Journal. – 2017. – № 47. – P. 30–40. 

222. Mills A. Learning to Listen: Archival Sound Recordings and 
Indigenous Cultural and Intellectual Property / Allison Mills // Archivaria. –
2017 (Fall). – № 83. – P. 109–124. 

223. Musib A. F. Challenges of teaching sound studies that include 
preservation issues in Malaysia / Musib Ahmad Faudzi et al. // International 
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Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Journal. – 2017. – 
№ 47. – P. 68–83. 

224. Ponder J. The sound of an article: preserving audio and video 
supplemental materials from print journals / Jonathan Ponder // International 
Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) Journal. – 2017. – 
№ 47. – P. 22–29. 

225. Wagner K. The personal versus the institutional voice in an open 
photographic archive / Karin Wagner // Archival Science. – 2017. – Vol. 17, 
Issue 3. – P. 247–266. 
 

12. Персоналії архівістів 
226. Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. III. 1835–2015 / red. 

nauk. dr Ewa Rosowska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. – 
Warszawa, 2017. – 295 s. – Біографічний словник польських архівістів. 
Т. ІІІ. 1835–2015 / наук. ред. Е. Росовська ; Ген. дирекція держ. архівів. – 
Варшава, 2017. – 295 с. 

Третій том «Біографічного словника польських архівістів» 
(попередні два були опубліковані в 1988 та 2002 рр.) містить біографії 
понад 170 архівістів, істориків та осіб, професійна діяльність яких була 
пов’язана з архівами та архівістикою, які померли у 1835–2015 роках. До 
«Словника ...» включено передусім біографії осіб, які зробили значний 
внесок у розвиток польської архівної теорії та практики. Біографії, 
включені до «Словника ...» містять не лише відомості про життя 
архівістів, але історію архівних установ, архівістику та професію 
архівіста. Вони також ілюструють зміни в архівній галузі, що відбулись 
протягом багатьох років. У публікації додатково наведено перелік 
скорочень назв установ і назв журналів та публікацій, список 
опублікованих біографій із зазначенням автора та список біографічних 
статей, опублікованих у 1–3 томах. 

Електронну версію видання див.: 
https://www.archiwa.gov.pl/files/Sownik_Biograficzny_t_3-1.pdf. 

*** 
227. Poole A. H. Harold T. Pinkett and the Lonely Crusade of African 

American Archivists in the Twentieth Century / Alex H. Poole // The American 
Archivist. – 2017 (Fall/Winter). – Vol. 80, № 2. – P. 296–335. 

228. Shepherd E. Pioneering women archivists in England: Ethel Stokes 
(1870–1944), record agent / Elizabeth Shepherd // Archival Science. – 2017. – 
Vol. 17, Issue 2. – P. 175–194. 
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3. НОВИНИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ 
 

Зарубіжні наукові форуми 
(липень 2017 – червень 2018) 

 
16 липня 2017 р. у Пекіні (КНР) відбувся галузевий семінар з оцінки 

стану електронного документообігу та електронного архівування, 
організований Державним архівним управлінням Китаю. 

У зустрічі взяли участь представники центрального уряду, міністерств 
та відомств, керівники різних підрозділів і відповідних департаментів 
провінцій, автономних районів та міст центрального підпорядкування, а 
також учасники першої хвилі пілотних проектів переходу на електронний 
документообіг. 

Учасники заходу зазначили, що перехід на електронний документообіг 
став завданням держави, спрямованим на зміцнення архівно-документаційної 
роботи в нових умовах. У той же час керування електронними документами - 
ключова ланка, що поєднує інформатизацію та електронні архіви, і його 
розвиток є спільним завданням інформатизації архівної діяльності та 
інформатизації державного управління. Це також основний шлях для 
трансформації та вдосконалення архівно-документаційної роботи в 
державних органах, тому даному питанню необхідно надавати велике 
значення і цілеспрямовано впроваджувати на практиці. 

Також було підкреслено, що при впровадженні електронного 
документообігу слід приділяти особливу увагу питанням безпеки. 

Джерела інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/07/blog-post_28.html 
htp://mp.weixin.qq.com/s/m9IxBdFZ0NXVeG-TMEXDXg  
http://www.zgdazxw.com.cn/news/2017-07/18/content_195204.htm 
 
20 липня 2017 р. у Ньюкасл-апон-Тайні (Великобританія) відбувся 

семінар міжнародного дослідницького проекту «ДНК документа» 
(RecordDNA), який проводив університет Нортумбрії. Семінар зібрав 
різноманітну за складом групу представників різних дисциплін - теоретиків 
та практиків, для вивчення забезпечення можливості постійного 
використання електронної доказової бази.  

Джерела інформації: 
https://rusrim.blogspot.ru/2017/06/blog-post_23.html. 
https://rusrim.blogspot.ru/2017/07/blog-

post_3.html иhttps://rusrim.blogspot.ru/2017/07/blog-post_6.html. 
https://interparestrust.com/2017/08/04/record-dna-workshop/ 
 
26–27 липня 2017 р. у Портленді, штат Орегон (США) відбулася 

щорічна конференція Товариства американських архівістів, а також 
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щорічна зустріч членів секції державних документів (Government Records 
Section). 

Основна увага приділялась питанню документування соціальної 
активності громадян в документах місцевих органів влади. 

Джерело інформації:  
http://larchivista.blogspot.ru/2017/07/saa-2017-records-management-web-

and.html 
 

12–13 вересня 2017 р. у Брюселі (Бельгія) відбувся семінар з питань 
політики та стандартизації в галузі технологій блокчейна та 
розподілених реєстрів, організований Генеральним директоратом 
Єврокомісії з комунікаційних мереж, контенту і технологій (Directorate-
General of Communications Networks, Content and Technology, DG CONNECT). 

Серед учасників семінару – експерти, що беруть безпосередню участь в 
стандартизації технологій блокчейна та розподілених реєстрів (Distributed 
Ledger Technologies, DLT), представники державних органів, промисловості, 
неурядових організацій та органів, що займаються розробленням стандартів. 

В рамках семінару відбулись дискусії за участю європейських 
зацікавлених сторін, а також круглі столи, на яких обговорювалися потреби 
стандартизації в галузі термінології; еталонної архітектури, таксономії і 
онтології; варіантів застосування; безпеки та захисту недоторканності 
приватного життя; управління ідентифікаційними профілями та смарт-
контрактів. 

Джерело інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/10/blog-post_11.html 
сайт Єврокомісії 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/blockchain-and-

distributed-ledger-technology-policy-and-standardisation-workshop 
 
13–15 вересня 2017 р. у Брайтоні (Великобританія) відбулася 8-а 

Міжнародна конференція DLM- форуму, яка проводиться один раз на три 
роки. Конференція організована спільно з європейським відділенням 
міжнародної асоціації фахівців з керування документами ARMA Europe, 
Національним архівом Великобританії та університетом Брайтона (Brighton 
University). 

На сесіях конференції основна увага була приділена найбільш 
актуальним проблемам та інноваціям в галузі повномасштабного управління 
інформацією (Information Governance) та електронного архівування (Digital 
Archiving). Доповідачі з різних країн репрезентували свій досвід в галузі 
повномасштабного управління інформацією. 

Конференції передували навчальні семінари, які відкрили для 
учасників додаткові можливості у підвищенні кваліфікації. 

Відбулась велика сесія «Управління життєвим циклом та 
забезпечення довготривалого збереження з використанням технології 
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блокчейна» (Lifecycle Management and Digital Preservation using Blockchain 
Technology). 

Джерела інформації: 
сайт конференції 
http://dlmbrighton2017.dlmforum.eu/ 
http://rusrim.blogspot.com/2017/07/dlm.html 
 
14–15 вересня 2017 р. у Національній бібліотеці Білорусі (м. Мінськ) 

відбувся Міжнародний конгрес «500 років білоруського друкарства». У 
рамках міжнародного конгресу, відбулося також святкування 95-річчя від 
дня заснування Національної бібліотеки Білорусі. 

На форумі обговорювались наступні теми: історія білоруського 
друкарства в контексті світової книжкової культури; книжкова спадщина 
Франциска Скорини та його наступників; білоруські рукописні і друковані 
книжкові пам’ятки у вітчизняних та зарубіжних зібраннях; вплив друкарства 
на становлення білоруської літератури; мистецтво білоруської книги: від 
Скорини до сучасності; діяльність бібліотек зі збереження книжкової 
спадщини в електронному інформаційному середовищі тощо. 

Окрім цього, у рамках Конгресу, також відбулися: Міжнародний 
круглий стіл «Документальна спадщина в Центральноєвропейському 
регіоні: шляхи збереження, вивчення та популяризації»; XX Загальні 
збори Некомерційного партнерства «Бібліотечна асамблея Євразії»; 
засідання об’єднання «Бібліотека Балтика» – європейської організації 
для бібліотек країн Балтійського регіону; урочисте відкриття 
міжнародного виставкового проекту «Франциск Скорина і його епоха». 

Джерело інформації:  
http://www.nbuv.gov.ua/node/3393 
 
20–21 вересня 2017 р. у м. Кельце відбувся VII Загальний з’ їзд 

польських архівістів, що проходив під гаслом «Архіви без кордонів». 
Загальні з’ їзди польських архівістів відбуваються з 1986 р. кожні 5 років. 
Організатори заходу: Генеральний директор державних архівів, Товариство 
польських архівістів, Свєнтокжиська політехніка, Державний архів в Кельце. 
На пленарних засіданнях та тематичних секціях обговорювалися питання, що 
стосуються користувачів архівів, генеалогічних досліджень, родинних 
архівів, консервації та забезпечення збереженості архівних документів, 
керування сучасною документацією, в тому числі електронною тощо. Крім 
польських архівістів, істориків, працівників наукових та культурних установ, 
у роботі з’ їзду взяли участь представники України, Росії, Чехії. 

Джерела інформації: 
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/news/2017_09_20-21.pdf 
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4607-vii-powszechny-zjazd-

archiwist%C3%B3w-polskich-kielce,-20-21-wrze%C5%9Bnia-2017-r 
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25–29 вересня 2017 р. у Кіото (Японія) відбулася чергова 14-а 
міжнародна конференція щодо забезпечення довготривалого збереження 
електронних об’єктів iPres 2017. 

Під час конференції обговорювались наступні питання: тестовий набір 
для перевірки PDF на коректність в JHOVE, формати для забезпечення 
електронного збереження, реалізація життєвого циклу в багатоцільовій 
системі забезпечення довготривалого збереження тощо. 

Джерела інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/10/ipres-2017.html 
https://ipres2017.jp/programme/  
 
28–29 вересня 2017 р. у Москві (Російська Федерація) відбулася 

міжнародна науково-практична конференція «Документ. Архів. 
Інформаційне суспільство», організована Російським державним 
гуманітарним університетом та Головним архівним управлінням 
Московської області із залученням широкого кола наукових організацій і 
архівних установ. 

Захід був присвячений проблемам управління архівною справою в 
рамках підготовки святкування 100-річчя державної архівної служби 
Російської Федерації, навчання майбутніх фахівців архівної галузі, різним 
аспектам діяльності архівних установ Росії, Вірменії, Казахстану, Польщі, в 
тому числі взаємодії архівів з науковими та освітніми організаціями, 
забезпечення широкого доступу дослідників до архівних документів, 
використання документів з фондів особового походження та науково-
технічної документації. 

Джерело інформації: 
http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23

65:2013-11-22-11-41-55&catid=238:2011-03-30-09-02-24&Itemid=755 
 
5–6 жовтня 2017 р. у Варшаві (Польща) відбулася конференція 

«Електронні документи в архівах. Методика опрацювання, передовий 
досвід та способи управління» (Dokument elektroniczny w archiwum), 
організована Генеральною дирекцією державних архівів Польщі. 

Мета заходу - створити форум для обміну досвідом та кращими 
практиками, реалізованими в європейських країнах. 

Перший день конференції був присвячений міжнародному досвіду 
роботи електронних архівів Естонії, Норвегії, Німеччини та ряду інших 
країн. Другий день - польському досвіду. 

Програму першого дня завершив круглий стіл за участю всіх 
доповідачів, на якому обговорювалися питання: Чи можна знищувати 
паперові документи після оцифрування?; Що архіву потрібно робити з 
електронними документами?; Які найбільш гострі проблеми постають перед 
архівістами? 

Джерела інформації: 
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https://www.archiwa.gov.pl/files/program_konferencji_v5-2.pdf 
http://rusrim.blogspot.com/2017/06/2017_19.html 
 
15–18 жовтня у Трієсті (Італія) відбулися VIII Конференція архівів 

слов’янських країн, XXVII Конференція Міжнародного архівного дня 
(27th International Archival Day) і ХХХIII Асамблея членів Міжнародного 
інституту архівознавства (IIAS) в Трієсті та Маріборі. 

15 жовтня 2017 р. відбулася VIII Конференція архівів слов’янських 
країн під загальною назвою «Державні архіви і вимоги сьогоднішнього 
часу». 

В роботі XXVII Конференції Міжнародного архівного дня, 
організованою IIAS, яка відбулася 16–17 жовтня 2017 р. взяли участь понад 
100 осіб, які представляли Австрію, Білорусь, Боснію та Герцеговину, 
Буркіна Фасо, Великобританію, Угорщину, В’єтнам, Німеччину, Італію, 
Іспанію, Македонію, Мексику, Оман, Польщу, Росію, Румунію, Сербію, 
Словаччину, Словенію, Україну, Хорватію, Чорногорію, Чехію, Швейцарію, 
ПАР. З вітальним словом до учасників конференції звернулися директор IIAS 
П. П. Класінц (Словенія), генеральний директор архівів Міністерства 
культури і туризму (Італія), президент асамблеї членів IIAS Дж.Баррера 
(Італія), директор Осінньої архівної школи ІІАС Г. Тато (Італія), директор 
Національного архіву Словенії Б. Цвелфар, президент Європейського центру 
в м. Марібор «Alma Mater Europea» Л. Топлак, голова експертної групи 
Міжнародної ради архівів з проблем архівних будівель і навколишнього 
середовища Дж.Ріс-Льюїс (Великобританія). 

Представлені на конференції доповіді були присвячені двом основним 
темам: «Технології роботи архівів з документами, створеними в 
електронному вигляді» та «Навчання архівістів в 21-му столітті». За першою 
темою було представлено 16 доповідей. 

Серед актуальних проблем, які потребують вирішення, учасники 
конференції назвали проблеми передавання на постійне зберігання і 
забезпечення довготривалого збереження електронних документів, 
оцифрування документів з паперовими носіями та архівного описування так 
званих «гібридних архівів», захисту персональних даних в електронному 
середовищі, організації архівної справи в умовах обмеженого (скороченого) 
бюджетного фінансування. 

За другою темою було виголошено 24 доповіді. 
Всі доповіді, які виголошені на конференції, були надруковані у 

вигляді наукових статей у випуску журналу «Atlanti» за 2017 р. 
Після закінчення другого робочого дня конференції відбулося 

засідання Генеральної Асамблеї офіційних членів IIAS , на якому 
визначено основні положення проектів резолюцій за підсумкам наукового 
форуму. Також були заслухані звіти директора IIAS П. П. Класінца та 
директора Осінньої архівної школи ІІАС Г. Тато про діяльність підвідомчих 
їм структур в 2016–2017 рр. 
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Учасниками форуму були вироблені пропозиції, спрямовані на 
подальше підвищення ефективності проведених IIAS заходів, а також 
затверджено обов’язки членів IIAS і вимоги до його нових членів. На 
засіданні Генеральної Асамблеї були визначені теми XXVIII Конференції 
Міжнародного архівного дня (2018). 

Джерела інформації: 
http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=114&L=1 
http://belniidad.by/content/arkhivnye-meropriyatiya-v-trieste 

 
16 жовтня 2017 р. у Парижі (Франція) відбувся семінар на тему 

добровільної стандартизації блокчейн-технологій, організований 
французьким Національним органом зі стандартизації AFNOR спільно з 
«Поштовим банком» (La Banque Postale). 

У програму семінару були включені наступні питання: 
• Блокчейн: які стратегічні завдання в цій галузі для Франції і Європи? 
• Робота технічного комітету ІСО TC307 і проблеми стандартизації. 
• Поточна робота з міжнародної стандартизації за напрямками: 

• Архітектура блокчейна 
• Управління блокчейн-системами 
• Забезпечення безпеки і захисту персональних даних 
• Управління ідентифікаційними профілями 
• Смарт-контракти 
• Законодавчо-нормативні питання, захист прав інтелектуальної 

власності тощо. 
З доповідями, зокрема, виступили представники французьких компаній 

Crystalchain, Gemalto, Music will not stop, La Banque Postale, Crypto4all, 
Cabinet Michelle Abraham, Aevatar, Caporali Conseil і ін . 

Джерела інформації:  
http://rusrim.blogspot.com/2017/10/blog-post_29.html  
сайт AFNOR 
http://www.afnor.org/wp-

content/uploads/2017/09/Pre_Programme_conference_Blockchain.pdf 
http://www.afnor.org/evenement/blockchain-focus-travaux-de-

normalisation-volontaire/ 
 
18 жовтня 2017 р. у Відні (Австрія) пройшла, організована 

австрійським національним органом із стандартизації, конференція з 
тематики інтернету речей (в рамках якої також розглядалися теми великих 
даних, хмари, безпеки, стандартизації тощо). 

Конференцію відкрила державний секретар з питань 
мультикультуралізму, державної служби та переходу на електронні 
технології Муна Дуздар (Muna Duzdar). 

Під час сесій і дискусій обговорювалась можлива віддача від інтернету 
речей, в тому числі таких галузях, як роботизоване виробництво, транспорт 
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та судово-криміналістична експертиза, питання стандартизації, у тому числі, 
як стандарти здатні знизити небезпеку кіберзлочинів і крадіжки даних. 

Джерела інформації:  
IoT-Fachkongress 2017, див. Https://www.austrian-standards.at/infopedia-

themencenter/specials/iot-fachkongress -2017/). 
http://rusrim.blogspot.com/2017/10/blog-post_27.html 
Програма конференції доступна за адресою: https://www.austrian-

standards.at/fileadmin/user/bilder/content-
veranstaltungen/IoT/Programm_IoT_Fachkongress_2017_Austrian_Standards.pdf 

https://www.austrian-standards.at/infopedia-themencenter/specials/iot-
fachkongress-2017/  

 
26 жовтня 2017 р. Університет Британської Колумбії (Канада) 

провів семінар на тему «Майбутнє архівів як децентралізованої 
автономної і глобальної мережі». 

На семінарі було обговорено питання технології блокчейна, який вже 
зараз трансформує процеси створення і управління поточними документами 
та змінює характер архівів в найближчі 30–40 років, значення цих процесів 
для архівної практики та освіти. 

Джерело інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html 
 
У жовтні 2017 р. в Парижі (Франція) відбулася щорічна 

конференція національного технічного комітету AFNOR/CN46 за темою 
повномасштабного управління інформацією та якості даних на базі 
Національної бібліотеки Франції. 

Під час роботи сесій, на яких свої доповіді представили члени 
підкомітетів AFNOR/CN46, конференція прагнула дати відповідь на питання 
щодо підтримки високої якості обслуговування користувачів при 
одночасному забезпеченні інформаційної безпеки. 

Членам підкомітету CN46-11, дзеркального підкомітету ІСО 
TC46/SC11 «Керування документами та архівами», було запропоновано 
розповісти про роботу SC11 над створенням стандартів і технічних звітів з 
питань керування документами, і в першу чергу про стандарт метаданих ISO 
23081. Одна із сесій була спеціально присвячена роз’ясненню і просуванню 
роботи над аналітичним звітом («білою книгою»), опублікованою разом з 
цим стандартом. 

Джерела інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/10/afnorcn46.html 
сайт технічного подкомітету TC46/SC11 
https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/news/content-left-area/news-

about-standarization-in-t-1/france-afnor-cn--46-annual-confe.html  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2017/a.jp_170623_afnor.ht
ml 
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6–7 листопада 2017 р. у Ванкувері (Канада) відбувся 10-й науково-

дослідний семінар Північноамериканської групи (Tenth Team North 
America Research Workshop) проекту InterPARES Trust. 

На зустрічі основними були наступні питання: обговорення 5-го етапу 
проекту InterPARES і підготовка формальних пропозицій (Letter of Intent); 
обговорення зведених звітів - з соціальних питань та з питань відкритого 
уряду; новини про хід ще не завершених дослідних проектів; інформація про 
хід підготовки книги за матеріалами проекту InterPARES Trust (2013-2018). 

Основна увага приділялася ролі фахівців з керування документами і 
архівістів у програмах відкритого уряду, яка повинна бути більш активною, 
більш близькою до оперативної діяльності. В якості одного з елементів таких 
програм розглядається створення відкритих даних. Відзначено низьку 
поінформованість обстежених організацій про проблеми керування 
документами, і, відповідно, необхідність для фахівців з керування 
документами і архівістів активно співпрацювати з тими, хто здатний донести 
важливість документів до керівників ініціатив в галузі відкритого уряду. 

Джерела інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/11/interpares-trust-10.html 
сайт проекта InterPARES Trust 
https://interparestrust.org/ 
 
8–10 листопада 2017 р. у Загребі (Хорватія) проходила Конференція 

INFuture 2017, організована відділенням інформаційно-комунікаційних наук 
філософського факультету Загребського університету та Лексикографічним 
інститутом ім. Мирослава Клежа (Miroslav Krleža). Основна тема 
конференції - «Інтеграція інформаційних та комунікаційних технологій в 
суспільстві». 

У центрі уваги учасників конференцій були актуальні проблеми 
використання інформаційних технологій для збереження культурної 
спадщини, феномена електронних енциклопедій, питань оцифрування і 
архівування даних, інтеграції інформаційних технологій у навчальний 
процес. Крім хорватських експертів, з доповідями виступали гості з Естонії, 
Катару, Швейцарії, Швеції, Франції та інших країн. 

Джерела інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/11/infuture-2017.html 
сайт Ideje.hr 
http://ideje.hr/estoniji-digitalnim-potpisom-potpisano-350-milijuna-

transakcija-vise-ostatku-eu/ 
 
13–14 листопада 2017 р. у Парижі (Франція) відбулася міжнародна 

конференція «International Superior Conference on Archives» (CISA), 
організована Національним архівом Франції. Тема заходу: «Нова архівна 
політика в цифрову добу» (A New Archival Policy in the Digital Era). У роботі 
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конференції взяли участь керівники національних архівів та архівних служб, 
їх заступники з Бельгії, Франції, Греції, Іспанії, Нідерландів, Люксембургу, 
Канади, Польщі, Румунії, Швейцарії, Угорщини, Великобританії, Італії. Під 
час роботи конференції обговорювались питання, пов’язані з кваліфікацією 
архівістів, доступом до архівів, архівним правом тощо. Викликала дискусію 
доповідь віце-президента Вищої ради архівів Франції К. Ногаре 
«Національна стратегія комплектування архівів та доступності публічних 
архівів в цифрову добу». 

Джерело інформації: 
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4638-international-superior-

conference-on-archives-cisa-w-pary%C5%BCu 
 
20–24 листопада 2017 р. у Стамбулі (Республіка Туреччина) 

відбувся 2-ий міжнародний конгрес Османських земель, який проходив 
під гаслом «Архіви у повторному написанні історії». 

Форум проходив під патронатом Прем’єр-міністра Республіки 
Туреччина у партнерстві з Головним управлінням державних архівів та 
Головним управлінням земельного кадастру Міністерства охорони 
навколишнього середовища та урбанізації. Основне завдання конгресу: 
зібрати всі країни та установи, де зберігаються архіви, успадковані від 
Османської імперії відповідно до загальних концепції культури, історії та 
цивілізації. 

В конгресі прийняло участь 3,5 тисяч науковців, істориків, архівістів з 
50 країн світу, які обмінялися думками щодо подальшого розвитку 
технологій в архівній практиці.  

Окремі засідання конгресу були присвячені умовам зберігання, 
оцифрування, класифікації і доступу до архівів, а також питанням реставрації 
документів та відновлення паперу. 

У роботі конгресу взяла участь директор державного архіву Київської 
області Соф’я Каменєва. 

Джерело інформації: 
http://dako.gov.ua/kraeznav4i-novunu/1105---2-----.html 
 
21–22 листопада 2017 р. у Москві (Російська Федерація) пройшла 

XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Документація в 
інформаційному суспільстві: актуальні проблеми управління 
електронними документами». Її організатор - Євро-Азіатське відділення 
Міжнародної ради архівів (Євразіка), Федеральне архівне агентство і 
ВНДІДАС. 

В роботі заходу взяли участь представники 14 країн (Азербайджан, 
Вірменія, Білорусь, Німеччина, Казахстан, Киргизстан, Китай, Молдова, 
Польща, Словенія, Таджикистан, Узбекистан, Фінляндія, Швеція). 

У виступах учасників конференції на пленарних та секційних 
засіданнях, круглих столах розглядалися теоретичні та методологічні 
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проблеми роботи з електронними документами, питання забезпечення їх 
збереження, автентичності в умовах архівного зберігання, захисту 
електронних документів, законодавчого регулювання роботи з ними, 
підготовки кадрів фахівців з даних проблем. Значну увагу було приділено 
питанням розроблення та функціонування інформаційних систем архівних 
установ в сучасних умовах. 

Джерело інформації: 
http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24

15:xix-&catid=232:2011-02-09-11-54-09&Itemid=740 
http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24

11&Itemid=896 
 
23–25 листопада 2017 р. у Ліоні (Франція) відбувся 20-й 

міжнародний симпозіум з питань електронних документів (Colloque 
International sur le Document Électronique – CiDE.20) на тему «Документ?» (Le 
document?). 

Національний інститут інформатики та бібліотечної справи (École 
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, ENSSIB) 
організовував даний симпозіум в партнерстві з дослідницькими групами: 
CiTu-Paragraphe з університету Парижа-8, GERiiCO – з університету Лілля, 
ELICO і ICAR ENS – з університету Ліона-2, LIRIS – з Національного 
інституту прикладних наук в Ліоні (l’INSA de Lyon) і Magellan IAE – з 
університету Ліона-3. 

Форум дає можливість переглянути поняття «документ». З часу 
першого симпозіуму CiDE, документи зазнали ряд метаморфоз: це і перехід 
від аналогових на електронні, феномен втрати прив’язки до конкретного 
місця розташування/переміщення в мережі, поліморфізм документального 
простору тощо. 

Учасники заходу розглядали документ в його різноманітних значеннях 
та уявленнях, таких, як одномовний текстовий документ, багатомовний 
документ, документ – графічний образ, мультимедійний документ, 
структурований документ, пов’язаний документ, редагований документ 
тощо, давали відповіді на наступні питання: життєвий цикл документа, його 
незмінність або, навпаки, скороминущість та ефемерність, оброблення, 
трансформація редакційних форм і сценаріїв, функції та використання 
забезпечення доступу до цих фондів та їх описів (метадані, візуалізація 
тощо). 

Джерелf інфрмації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/05/20.html 
сайт Національного інституту інформатики та бібліотечної справи 
http://www.enssib.fr/CIDE-20 
 
27–29 листопада 2017 р. у Мехіко (Мексика) відбулася щорічна 

конференція Міжнародної ради архівів, організована спільно з Асоціацією 
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латиноамериканських архівістів (Asociación Latinoamericana de Archivos, 
ALA). 

З вітальним словом виступив генеральний директор Національних 
архівів Мексики (Archivo General de la Nación, AGN) д-р Мерседес де Вега 
(Mercedes de Vega Armijo), президент Асоціації латиноамериканських 
архівів. 

Однією з ключових була доповідь керівника проекту InterPARES 
Лючіани Дюранті на тему «Інфраструктура довіри: Довіряючи електронні 
факти архівної теорії» (An Infrastructure for Trust: Entrusting Digital Facts to 
Archival Theory). 

Джерела інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2017/11/blog-post_65.html 
http://www.ala-archivos.org/ 
 
29 листопада 2017 р. у Брюсселі (Бельгія) відбувся Міжнародний 

колоквіум HECTOR (Гібридне електронне управління, трансформація і 
організація документів) «Довіра (в) цифровій трансформації», 
організований Університетом де Намюр. 

На заході виступив директор Державного архіву Бельгії К. Фелле з 
проектом цільового дослідження за темою «Довіра даними (документації) в 
хмарному сховище». 

На Колоквіумі були представлені результати дослідницького проекту 
HECTOR. Під час панельних дискусій обговорювалися проблеми, з якими 
стикаються організації при появі нових регулюючих норм і стандартів, а 
також питання управління цифровою інформацією та архівами в рамках 
нової правової та нормативної бази в Бельгії та в Європі. (E-IDAS / Digital 
Act). 

Джерела інформації: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=BgSW-Q4hpcg. 
http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24

04:2013-11-22-11-41-55&catid=96:sample-news&Itemid=453 
 
30 листопада – 1 грудня 2017 р. у Брюсселі (Бельгія) відбувся 

черговий семінар Європейської робочої групи проекту InterPARES Trust 
4 (EU23), який проходив у будівлі Державного архіву Бельгії. 

У семінарі брали участь проф. Л. Дюранті, директор Міжнародного 
проекту InterPARES Trust, Корінн Роджерс, координатор проекту, Хрвоє 
Станчіч, голова Європейської групи проекту, Луїс-Естеве Каселлас і Серра, 
представники муніципального архіву Жирони, представники міжнародних 
організацій НАТО, ЮНЕСКО тощо. 

Метою даного міждисциплінарного дослідницького проекту є розробка 
теоретичних і методологічних питань забезпечення суспільної довіри до 
електронних документів та відомостей, розміщених в мережі Інтернет. 
Результати досліджень учасників проекту повинні стати основою для 
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розроблення національних та міжнародних програм, правил, стандартів, 
законів в галузі інформації. В даний час проект об’єднує понад 70 організацій 
та установ різних країн світу - університети, національні та регіональні 
архіви і бібліотеки, урядові установи, міжурядові і міжнародні організації, 
комерційні структури, а також понад 300 дослідників. 

Виступи більшості учасників були присвячені результатами роботи в 
проекті - методам і інструментам, що забезпечують довіру до електронних 
документів в мережі Інтернет. 

Джерело інформації: 
http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24

04:2013-11-22-11-41-55&catid=96:sample-news&Itemid=453 
 
7 грудня 2017 року в Національному архіві Франції відбулася 

конференція бібліотекарів архівних служб Франції «Бібліотеки архівів 
та державні бібліотеки йдуть пліч-о-пліч». Обговорювались питання 
стандартизації методики та вибору загального для даного типу бібліотек 
програмного забезпечення, а також їх співпраці з проектом Національної 
бібліотеки Франції Gallica та загальноуніверситетською системою 
документації SUDOC. 

Джерело інформації: 
http://www.archivistes.org/Journee-de-la-commission-Bibliotheques-d-

archives 
 
14–16 березня 2018 р. у мм. Спліт та Трогір (Хорватія) відбулася 

міжнародна конференція «Європейський архівний обрій: вихід на нові 
горизонти» («European archival landscape: Reaching out for new horizons»). 

Під час роботи конференції були представлени різноманітні заходи 
щодо оцифровування та захисту письмової спадщини, а також поточні 
архівні проекти та програми Європи з наголосом на Archives Portal Europe та 
EURBICA. 

Обговорювались питання щодо цифрової спадщини, використання та 
повторне використання цифрової інформації, відкриття GLAM та різних 
транскордонних порталів, поточних програм в галузі культури та науки. 

Джерело інформації: 
https://www.ica.org/en/4th-croatia-icarus-days-eurbica-conference 
 
11–13 квітня 2018 р. у Раденцях (Radenci, Словенія), відбулась 

щорічна міжнародна конференція «Технічні та теоретичні проблеми 
класичного та електронного архівування» (Tehnični in vsebinski problemi 
klasičnega in elektronskega arhiviranja), організована регіональним архівом 
Марибора (Pokrajinski arhiv Maribor). В роботі наукового форуму взяли 
участь архівісти та фахівці в галузі керування документаційними процесами з 
Боснії та Герцеговини, Німеччини, Сербії, Словенії, Угорщини, Хорватії, 
Швейцарії. Учасники заходу обговорювали досвід оцифровування архівних 
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документів, проблеми доступу до архівних документів, довгострокового 
збереження електронних документів в рамках проекту e-ARH.si: ESS, 
опрацювання архівних документів, зміни в архівному законодавстві 
Республіки Словенія тощо. 

Джерело інформації: 
http://www.pokarh-mb.si/si/p/45/konferenca-v-radencih.html 
 
18–20 квітня 2018 р. у Казані (Росія) відбулась міжнародна науково-

практична конференція «Від пергамена до цифри», організована архівною 
службою Республіки Татарстан спільно з Росархівом та ВНДІДАС. В роботі 
конференції взяли участь 350 фахівців з понад 20 країн світу. Серед 
учасників конференції – керівники архівів та архівних служб країн світу, 
провідні світові фахівці в галузі сучасного керування документами та 
архівної справи (Лючіана Дюранті, Вікторія Лем’є, Хрвоє Станчіч та ін.). Під 
час конференції обговорювались наступні проблеми: міжархівні комунікації 
та кооперація в цифровому середовищі: уніфікація форматів та інформаційна 
безпека; електронний уряд: управління цифровою інформацією; цифровий 
архів: повнота, достовірність, збереження; відкриті архіви – гарантія свободи: 
цифрова етика та цифрова безпека; збереження носіїв в умовах агресивного 
техногенного середовища. 

Джерела інформації: 
http://rusrim.blogspot.com/2018/05/blog-post_3.html 
http://arhiv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1183872.htm 
 
5–6 червня 2018 р. у Софії (Болгарія) відбулась 24-та зустріч 

Європейської архівної групи та 37-ма Конференція Європейської Ради 
національних архівістів. Основними темами зустрічей стали питання, 
пов’язані з оцифруванням та збереженням архівних документів та 
реалізацією принципів Загального регламенту щодо захисту даних (General 
Data Protection Regulation) в архівній галузі держав ЄС. Зустрічі були 
проведені в рамках заходів, пов’язаних з головуванням Болгарії в Раді 
Європейського Союзу. 

Джерела інформації:  
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-

principles/transparency/freedom-information/access-documents/information-and-
document-management/archival-policy/european-archives-group_en 

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4731-24-spotkanie-
europejskiego-zespo%C5%82u-ds-archiw%C3%B3w-oraz-37-konferencja-
europejskiej-rady-archiwist%C3%B3w-narodowych-european-board-of-national-
archivists-w-sofii 

 
7–8 червня 2018 р. у Варшаві (Польща) відбулася ІІІ 

Загальнопольська конференція архівістів та істориків «Educare necesse 
est… – патріотизм як цінність у державній освіті» («Educare necesse 
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est… – patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej»). Конференція була 
організована з нагоди 100-річчя відновлення незалежності Польщі та 
присвячена патріотизму як ідеї та явищу, досвіду архівів і шкіл щодо 
патріотичного виховання. Серед організаторів конференції – Генеральна 
дирекція державних архівів Польщі, Державний архів у Варшаві, Історичний 
інститут Варшавського університету, Архів Інституту національної пам’яті. 
Під час конференції обговорювались такі проблеми: патріотизм як ідея та 
явище від середини XVIII ст. до ХХІ ст.; патріотичні цінності в шкільних 
програмах та діяльності архівів (досвід та рефлексії). 

Джерела інформації: 
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4682-iii-og%C3%B3lnopolska-

konferencja-archiwist%C3%B3w-i-historyk%C3%B3w-%E2%80%9Eeducare-
necesse-est%E2%80%A6-%E2%80%94-patriotyzm-jako-
warto%C5%9B%C4%87-w-edukacji-publicznej%E2%80%9D 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/47350,III-Ogolnopolska-Konferencja-
Archiwistow-i-Historykow-Educare-necesse-est-Warsza.html 

 
12–13 червня 2018 р. у Варшаві відбулося чергове засідання 

Євразійського відділу Міжнародної ради архівів (ЄВРАЗІКА) та 
науково-практична конференція «Сучасні проблеми забезпечення 
збереженості архівних матеріалів» («Współczesne problemy w zakresie 
zabezpieczania materiałów archiwalnych»). У заході взяли участь представники 
9 країн: Вірменії, Білорусі, Казахстану, Китаю, Латвії, Литви, Польщі, Росії 
та Узбекистану. 

Під час роботи конференції обговорювалися актуальні питання в галузі 
забезпечення збереженості архівних документів. В рамках презентації 
досягнень польських державних архівів, Генеральний директор державних 
архівів Польщі В. Возняк проаналізував їх діяльність в стратегічних галузях 
у 2017 р. Учасників конференції також ознайомили зі стратегією 
оцифровування архівних ресурсів в Польщі, результатами попередньої 
роботи та досвідом щодо забезпечення збереженості архівних документів. 

Джерело інформації: 
https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4736-konferencja-eurasica-w-

warszawie 
 
28 червня 2018 р. у Мінську (Білорусь) відбулася науково-

практична конференція «Білоруські архіви на рубежі тисячоліть: 
досягнення і втрати», присвячена 80-річному ювілею Національного 
історичного архіву Білорусі. Її організатор - Національний історичний архів 
Білорусі спільно з Інститутом історії Національної Академії наук Білорусі. 

Основними питаннями конференції були: документи XIV – початку 
ХХ ст. як джерела з історії Білорусі та суміжних країн; архівна справа в 
Білорусі: історія, методика, практика; проблеми забезпечення збереженості 
документальної спадщини; створення науково-довідкового апарату до 
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архівних документів; археографія і публікація документів; використання 
сучасних інформаційних технологій в архівній галузі; джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни. 

Джерела інформації: 
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=259 
http://niab.by/newsite/by/belaruskija-arhivi-na-myazhi-tisyachagoddzya 

 
 

Наукові заходи (конференції, семінари, круглі столи та ін.), 
що відбулись в Україні (червень 2017 – червень 2018 рр.) 

 
19–23 червня 2017 р. в Одесі відбулася Міжнародна науково-

практична конференція із серії «Оцифроване надбання: збереження, 
доступ, репрезентація», присвячена питанням застосування технологій 
оцифровування для довгострокового зберігання історичної, культурної та 
наукової спадщини, що зберігається в архівах, музеях, бібліотеках і 
приватних колекціях. 

Метою цієї конференції було ознайомлення фахівців з передовою 
світовою практикою, навчання технологіям оцифровування, формуванню та 
інтеграції цифрових колекцій, методам їх розповсюдження та використання. 

Джерело інформації: 
http://micrography.gov.ua/uk/news/seminars/2017-06-22-digitized-objects-

preservation-access-representation 
 
14–15 вересня 2017 р. в Одесі відбулася X Міжнародна науково-

практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-
комунікативні технології ХХІ століття». 

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, 
Одеська обласна рада Одеська обласна державна адміністрація, Одеська 
обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського, Одеський 
національний політехнічний університет. 

Робота конференції відбувалася за наступними напрямами: 
документно-інформаційна діяльність: аналітика, дефініції, інновації; 
комунікативні аспекти інформаційної діяльності; сучасні інформаційно-
освітні технології; філософсько-культурологічні аспекти інформаційної 
діяльності. 

Джерело інформації: 
http://opu.ua/upload/files/hsf/confdid.PDF 

 
21 вересня 2017 р. у Києві відбувся Круглий стіл з міжнародною 

участю «Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива 
майбутнього», присвячений 100-річчю від дня створення першого 
державного органу управління системою архівних установ України. Круглий 
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стіл відбувся у конференц-залі комплексу споруд центральних державних 
архівних установ України. 

Організаторами заходу виступили: Український науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознавства, Білоруський науково-
дослідний інститут документознавства та архівної справи, Кафедра 
джерелознавства Білоруського державного університету, Кафедра 
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Спілка архівістів 
України. 

Cпіворганізатори: Центральний державний електронний архів 
України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. 
Г. С. Пшеничного. 

Учасники обговорили наступні питання: місце та статус архіву в 
державі; сучасні технології в архівах (НR, PR, Hi-tech, Science); архівіст 
майбутнього (стандарти професійної освіти, спеціалізована література). 

У заході взяли участь близько 130 гостей та учасників: службовці 
Державної архівної служби України, співробітники центральних державних 
архівних установ та державних архівів областей України, архівних відділів 
районних державних адміністрацій Київської області, представники 
Українського інституту національної пам’яті, викладачі та студенти вищих 
навчальних закладів та науково-дослідних інституцій України та Білорусі, 
представники громадськості. 

Джерело інформації: 
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=229 
 
26 вересня 2017 р. у Києві відбувся Круглий стіл «Історична наука 

та архівознавство в умовах декомунізації українського суспільства», 
організований історичним факультетом і кафедрою архівознавства та 
спеціальних галузей історичної науки з нагоди 80-річчя від Дня народження 
та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Заслуженого професора 
університету Ярослава Степановича Калакури. 

У рамках урочистого засідання відбулася презентація нових наукових 
праць проф. Я. С. Калакури. Ювіляра привітали представники академічних, 
архівних, освітніх установ та громадських організацій України. 

Джерело інформації: 
http://archives.knu.ua/круглий-стіл-історична-наука-та-архі/ 
 
29 вересня 2017 р. у Києві відбувся круглий стіл на тему «Історична 

спадщина в архівах України», присвячений 100-річчю архівної справи в 
України, організований Державною архівною службою України та 
центральними державними архівами України на базі ЦДАМЛМ України. 

Джерело інформації: 
http://tsdkffa.archives.gov.ua/News/2017.php 
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29 вересня 2017 р. у Державному архіві Харківської області 
відбувся круглий стіл за темою «Архівна справа на Харківщині: історія 
та сучасність». 

Серед питань, що обговорювалися на круглому столі: науково-технічні 
аспекти довгострокового зберігання інформації архівних документів як 
культурних цінностей. 

Джерело інформації: 
http://micrography.gov.ua/uk/news/seminars/2017-09-29-archive-affair-of-

kharkiv-history-and-modernity 
 
3–5 жовтня 2017 р. у Києві відбулася Міжнародна наукова 

конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання 
розвитку наукових бібліотек» на базі Національній бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського. 

Організатори конференції: Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України; Асоціація 
бібліотек України; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних 
центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук. 

В роботі конференції взяли участь науковці та спеціалісти бібліотек, 
музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів установ і громадських 
організацій. 

На пленарному та секційних засіданнях обговорили наступні проблеми: 
стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек; атрибуція та експертиза 
рукописної та книжкової спадщини; наукова бібліотека в 
соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, 
технології; електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних 
наукових комунікаціях; біографіка у вітчизняному науково-інформаціному 
просторі. 

У рамках конференції відбулися: круглий стіл «Національна 
бібліографія України: етапи, тенденції і перспективи розвитку» та семінари: 
«Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек»; «Історія української 
науки в документах»; «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, 
перспективи»; «Бібліометричні технології та наукометричні дослідження»; 
«Координація пресознавчих досліджень в наукових бібліотеках України». 

Під час конференції також відбулися: засідання Ради директорів 
наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів 
Міжнародної асоціації академій наук; виставки продукції провідних 
видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація 
інформаційних ресурсів; електронна виставка за темою «Бібліотеки у 
формуванні національного інформаційного простору». 

Джерело інформації: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/3532 
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3 жовтня 2017 р. у м. Київ відбувся семінар «Міжнародні стандарти 
діяльності наукових бібліотек» в рамках Міжнародної наукової конференції 
«Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових 
бібліотек». 

У заході взяли участь понад 40 фахівців з провідних бібліотек України 
та наукових установ, зокрема: Українського науково-дослідного і 
навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості, 
Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, Національної 
бібліотеки України для дітей, Книжкової палати України ім. Івана Федорова, 
Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, 
Державної науково-технічної бібліотеки України, Державної наукової 
архiтектурно-будiвельної бiблiотеки iм. В. Г. Заболотного, Науково-технічної 
бібліотеки ім. Г. Денисенка Київського політехнічного інституту 
ім. І. Сікорського, бібліотек Одеської юридичної академії, Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Національного авіаційного 
університету та спеціалісти бібліотек наукових установ НАН України. 

У центрі уваги учасників були питання сучасного стану вітчизняної 
стандартизації загалом та бібліотечної зокрема. 

Джерело інформації: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/3723 
 
5 жовтня 2017 р. в м. Київ відбулося засідання семінару «Збереження 

бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи» у рамках 
Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 
Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек», присвячене 25-річчю 
створення Центру консервації і реставрації (ЦКР) НБУВ, як науково-
дослідного та координаційно-методичного органу для забезпечення 
збереження бібліотечних фондів в установах НАН України,  

До участі в семінарі долучилися 45 фахівців, що опікуються 
збереженням бібліотечних та архівних фондів України. Серед учасників – 
представники вітчизняних наукових та спеціальних бібліотек і музеїв, а 
також працівники науково-дослідних установ України. 

Учасники зібрання розглянули низку актуальних питань, зокрема: 
• щодо наукових розробок та практичного впровадження системи 

збереження бібліотечних документів у НБУВ, роботу бібліотеки по 
забезпеченню збереження документів для належного функціонування 
рідкісного фонду; 

• мікологічне обстеження рукописів та документів, технологічні 
аспекти матеріалознавчого напряму досліджень у відділі наукових 
технологій збереження фондів НБУВ; 

• актуальність мікологічного моніторингу повітря приміщень, 
призначених для зберігання фондів наукових бібліотек; 
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• проблеми оптимізації мікробіологічного стану повітря 
внутрішнього середовища приміщень; 

• оцінка ефективності антифунгального оброблення матеріалів, що 
використовуються для виробництва книжок; 

• дослідження фізико-механічних показників модельних зразків 
паперу під час штучного старіння; 

• санітарно-гігієнічне оброблення документів: технологічні 
аспекти; 

• екологічний моніторинг приміщень та фондів наукових бібліотек; 
консерваційні заходи для збереження документів на недовговічному папері 
тощо. 

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні порушених 
питань, звернули увагу на позитивні аспекти популяризації наукового 
доробку фахівців бібліотек різних рівнів, академічних та галузевих 
інститутів, а також необхідність активізації співпраці для підвищення 
ефективності використання, забезпечення збереження і доступу до 
документів на різних матеріальних носіях, запровадженні нових форм 
консерваційної профілактичної роботи з фондами. 

Джерело інформації: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/3717 
 
5 жовтня 2017 р. у Києві відбувся семінар «Історія української 

науки в документах» у рамках Міжнародної наукової конференції 
«Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових 
бібліотек». 

У роботі семінару взяли участь фахівці у галузі архівознавства, 
джерелознавства, історії науки, викладачі вишів міст Києва та Львова, 
музейні працівники, наукові дослідження яких зосередженні на створенні та 
інформаційному використанні національних архівних історико-культурних та 
наукових ресурсів. Серед них – співробітники НБУВ (Інститут 
архівознавства, Інститут рукопису, відділ зарубіжної україніки Інституту 
книгознавства); викладачі вищих навчальних закладів України – Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 
транспортного університету, Української академії друкарства (м. Львів), а 
також представники Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського та Ніжинського краєзнавчого музею ім. 
І. Спаського. 

Основна увага доповідачів була зосереджена на питаннях дослідження 
архівних ресурсів з історії української науки, проблемах джерельного 
забезпечення процесу наукових пошуків та актуалізації історичних джерел 
шляхом публікації як самих документів, що містять відомості про етапи 
розвитку української науки, так і інформації про склад фондів архівної і 
рукописної спадщини, що є складовою національного культурного надбання. 
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Окремий напрям роботи семінару утворили доповіді про дослідження 
особових фондів видатних учених України і комплексів документів 
українських науковців у різних архівних установах. 

На завершення роботи семінару було підбито підсумки, у яких 
відзначено вагомий внесок наукових досліджень документальних комплексів 
для введення у науковий обіг історичної інформації і створення сучасних 
інформаційних ресурсів. 

Джерело інформації: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/3713 
 
6 жовтня 2017 р. в смт Чернівці Вінницької області відбулася 

Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, 
присвячена 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. Організатори 
заходу: Чернівецька районна державна адміністрація Вінницької області, 
Чернівецька районна рада Вінницької області, Вінницький державний 
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (факультет історії, 
етнології і права), Вінницька обласна організація Національної спілки 
краєзнавців України, Державний архів Вінницької області. 

На форумі обговорювалися проблеми: джерела та наукові дослідження 
з історії Чернівеччини; визначні діячі та особистості в історії Чернівеччини; 
культура, освіта, релігійне життя регіону тощо. 

Джерело інформації: 
http://history.org.ua/uk/post/1853 
 
12 жовтня 2017 р. у Києві відбувся практичний семінар «Облік і 

зберігання музеями архівних документів, що належать до Національного 
архівного фонду» для головних зберігачів та завідувачів відділів фондової 
роботи музеїв України, що зберігають документи профілю архіву на базі 
ЦДІАК України. 

Під час семінару було обговорено актуальні питання зберігання 
документів, оцифрування найдавніших історичних джерел, віднесення 
документів, що зберігаються в музеях, до складу Національного архівного 
фонду, проведення екпертизи цінності фондово-закупівельними комісіями 
музеїв, можливі напрями спіпраці з архівом. 

Також було підписано Угоду про співробітництво між Вишгородським 
історико-культурним заповідником та Центральним державним історичним 
архівом України, м. Київ. 

Джерело інформації: 
http://cdiak.archives.gov.ua/n_2017_10_12.php 
 
24-26 жовтня 2017 р. у Вінниці відбулася конференція «Усна історія: 

теорія, метод, джерело», організована Вінницькою обласною універсальною 
науковою бібліотекою ім. К. А. Тімірязєва. 
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Для обговорення пропонувалася наступна тематика: усна історія в 
Україні: досвід, перспективи; джерельна база усної історії; відтворення 
особистості через усноісторичні дослідження на прикладі долі В. Стуса; 
досвід та завдання збереження, архівування результатів досліджень, 
здійснених методом усної історії. 

Програма Конференції включала пленарне, виїзне та секційні 
засідання. Під час роботи зібрання були організовані презентації видань, 
майстер-клас, тренінг, книжкові виставки з фонду Вінницької ОУНБ ім. 
К. А. Тімірязєва. 

Джерело інформації: 
http://uamoderna.com/conference/oral-history-vinnycia 
 
26 жовтня 2017 р. у Харківській державній науковій бібліотеці 

імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Короленківські читання 2017» за темою «Бібліотеки, 
архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів», 
організована за підтримки Міністерства культури України Харківською 
державною академією культури та Харківським обласним відділенням 
(філією) ВГО «Українська бібліотечна асоціація». 

У роботі конференції взяли участь фахівці бібліотек, архівів та музеїв з 
багатьох міст України. Зокрема, з Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого, Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної 
бібліотеки України для дітей, Львівської національної наукової бібліотеки 
України імені В. Стефаника, Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського, 
науково-технічних бібліотек Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та 
Національного університету «Львівська політехніка», Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, Харківської державної академії 
культури, Рівненського державного гуманітарного університету та інших 
закладів культури та освіти України, Харкова. Загалом – понад 140 
учасників. 

У межах конференції відбулися пленарне, два секційні засідання 
(«Інтелектуальне партнерство бібліотек, архівів, музеїв. Проектна діяльність» 
та «Актуальні питання роботи з бібліотечними, архівними та музейними 
колекціями документних пам’яток»), круглий стіл за темою «Проблеми 
інтелектуальної власності та авторського права в бібліотечно-інформаційній 
сфері». Було представлено близько 40 доповідей та повідомлень. 

Джерело інформації: 
http://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading/2017.html 

 
2–5 листопада 2017 року у Львові в центрі імені Андрея Шептицького 

проходив міжнародний симпозіум «Ex umbra in solem», присвячений 
проблемам зберігання і використання документів із музичними творами в 
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архівах і бібліотеках. Проект відбувається у співпраці швейцарської асоціації 
Haliciana Schola Cantorum, Українського Католицького Університету, 
Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка та Львівського 
національного університету. 

В заході взяли участь професори та музиканти зі США, Німеччини, 
Швейцарії, Австрії, Італії, Польщі, Бразилії та України. Під час симпозіуму 
відблись також відкриті дискусії, доповіді відомих науковців, лекції з основ 
класичної музики для всіх охочих та тематичні кінопокази. 

На форумі обговорювалися проблеми створення єдиного онлайн-архіву 
всіх українських музичних колекцій, перспективи оцифрування українських 
бібліотечних фондів та включення українських каталогів у найбільші світові 
онлайн-каталоги музичних джерел (зокрема RISM). 

Обговорювали важливість ідентифікації джерел та надання до них 
вільного доступу, проведення каталогізації, оцифрування та навіть 
консервації манускриптів, про джерелознавчі аспекти роботи з 
манускриптами. Доповідачі поділились власним досвідом і розповіли про 
роботу над цифровим каталогом нотних рукописів. 

Крістоф Вольф (почесний гість, професор) повідомив про 
Міжнародний музичний архів «Répertoire Internationale des Sources Musicales» 
(RISM) як суспільне починання для того, щоб зробити недосяжні джерела 
доступними. 

Джерела інформації: 
http://tsdial.archives.gov.ua 
https://city-adm.lviv.ua/news/culture/242789-u-lystopadi-u-lvovi-proide-

mizhnarodnyi-sympozium-ex-umbra-in-solem 
 
15 листопада 2017 р. на історичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відбулися 
Вісімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю Української 
революції та створення системи архівних установ України. 

У роботі конференції взяли участь історики та архівісти, які 
представляли наукові, освітні та архівні установи Києва й інших міст 
України, студенти та аспіранти кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

Джерело інформації: 
http://archives.knu.ua/15-11-2017/ 
 
21–22 листопада 2017 р. у Києві відбувся V Міжнародний науково-

практичний семінар «Оцифроване надбання: збереження, доступ, 
репрезентація» який проводився на базі Державного політехнічного музею 
при КПІ імені Ігоря Сікорського. 
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Тема семінару: «ІТ-інфраструктура та безпека даних в Установах 
пам’яті. Спеціальні рішення для різних категорій користувачів. 
Монетизація». 

На семінарі фахівці ознайомилися з передовими світовими практиками 
та навчанням технологіям оцифрування та інтеграції цифрових колекцій, 
методами їхньої популяризації, організації доступу та використання; 
обговорили напрями і форми взаємодії та просування, засоби спільного 
професійного впливу на прискорення розвитку оцифрування Установ пам’яті 
та цифрової євроінтеграції. 

В рамках Дігіталі-Фест-2017 презентовано архівні інтерактивні 
документальні видання «Шевченкове слово голосом ХХ століття» та 
«Микола Вінграновський у проекції аудіовізуальних документів». 

Джерела інформації: 
http://micrography.gov.ua/uk/news/seminars/2017-11-22-digitized-heritage-

preservation-access-representation 
http://tsdkffa.archives.gov.ua/News/2017.php 
 
23–24 листопада 2017 р. у Києві відбулася ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, 
доступ, використання», організована Гуманітарним інститутом 
Національного авіаційного університету. 

Доповіді учасників конференції були презентовані за 6 тематичними 
напрямами: архівні, бібліотечні та музейні установи України як осередки 
національної пам’яті; цифровий простір інформаційних установ: виклики, 
досягнення та перспективи; культурно-освітні проекти інформаційних 
установ; міжнародний досвід збереження та використання історико-
культурної спадщини; збереження історико-культурної спадщини в умовах 
техногенних катастроф та війн; формування фахівців у галузі бібліотечної, 
архівної та музейної справи в умовах переходу до цифрового суспільства. 

Джерело інформації: 
http://history.org.ua/uk/post/42287 
 
23–24 листопада 2017 р. у Харківській державній академії культури 

(ХДАК) відбулася щорічна міжнародна наукова конференція 
«Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії 
розвитку». 

Робота конференції відбувалась за такими напрямами: методологічні та 
теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій; 
документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, 
інновації; інформаційно-комунікаційні технології глобального 
соціокультурного простору; українська культура в системі міжетнічних 
комунікацій: історія, теорія, практика; моделі міжкультурної комунікації в 
умовах глобалізації; теоретичні та прикладні проблеми розвитку 
аудіовізуального мистецтва та виробництва. 
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На секції «Документально-комунікаційні системи суспільства: 
стратегії, теорії, інновації» доповідачі – доктори та кандидати наук, 
аспіранти, викладачі Київського національного університету культури і 
мистецтв, Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля, Харківської державної академії культури розглянули теоретичні та 
практичні аспекти розвитку комунікології та комунікативістики, сучасного 
стану цифрової модернізації вітчизняних книгозбірень, підготовки 
бібліотечних фахівців тощо. 

Джерела інформації: 
http://korolenko.kharkov.com/novyny-ta-podii/1219.html 
http://www.ic.ac.kharkov.ua/news/2017/09.html 
 
28–30 листопада 2017 р. у Києві відбулася Міжнародна наукова 

конференція «Сучасна українська дипломатична служба: шлях, 
тривалістю 100 років». 

Серед організаторів конференції: Міністерство закордонних справ 
України, Дипломатична академія імені Геннадія Удовенка при МЗС України, 
Інститут історії України НАН України, ДП «Генеральна дирекція з 
обслуговування іноземних представництв», наукове товариство історії 
дипломатії та міжнародних відносин. Серед партнерів конференції – 
Державна архівна служба України. Серед гостей – очільники Міністерства 
закордонних справ України, українські дипломати, посли, представники 
іноземних дипломатичних місій. 

Одна із секцій конференції була присвячена питанням дипломатичних 
архівів та джерельної бази історії дипломатії. Поряд з засіданнями пленарним 
і секційними, круглими столами, відбулася виставка архівних документів 
«Українська дипломатія 1917–1924 рр.: зародження національних традицій», 
презентовано науковий щорічник «Україна дипломатична». 

Джерела інформації: 
http://history.org.ua/uk/post/42603 
http://tnpu.edu.ua/news/1801/ 
 
7–8 грудня 2017 р. у Києві відбулася Міжнародна науково-

практична конференція «Архіви в сучасному світі: виклики та 
завдання». 

Організаторами заходу виступили: Державна архівна служба України, 
Національна академія державного управління при Президентові України, 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства, Центральний державний електронний архів України, 
Центральний державний архів зарубіжної україніки та Спілка архівістів 
України. 

В роботі конференції взяли участь представники Азербайджану, 
Вірменії, Білорусі, Польщі, України, всього понад 100 осіб. 
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Мета конференції: обговорення нагальних проблем, що виникають у 
практиці роботи сучасних архівів та окреслення способів (шляхів) вирішення 
таких завдань: теоретичні питання електронного документознавства та 
архівознавства на сучасному етапі, прикладні питання електронного 
документознавства та архівна практика сьогодення; інноваційні технології в 
архівній справі на сучасному етапі, що дозволяють покращити збереженість 
архівних документів, доступ до них та використання документної інформації. 

Зміст конференції: проблеми теорії і практики архівної справи, 
перспективи діяльності архівних установ в епоху цифрових технологій, 
особливості впровадження інноваційних технологій у сфері збереження 
архівних документів та використання ретроспективної інформації. 

В рамках пленарного засідання і 7 секцій були заявлені в цілому майже 
100 доповідей і виступів. Найцікавішими з урахуванням загальної теми 
конференції були доповіді, представлені на пленарному засіданні і на секціях 
«Проблеми електронного архівознавства та документознавства та шляхи їх 
вирішення», «Доступ до документів НАФ: між традицією і сучасністю», 
«Практика оцифровки архівних документів: вітчизняний та зарубіжний 
досвід ». 

Робота міжнародної науково-практичної конференції відбулася за 
наступними тематичними напрями: 

1. Законодавче регулювання роботи з документами сучасних форм 
у діловодстві та їх архівного зберігання (тенденції розвитку (зміни) 
сучасного діловодства та архівної справи, юридична сила документів в 
електронній формі, зокрема цифрових аудіовізуальних документів, 
вирішення питання авторських та майнових прав щодо таких документів, 
комплектування архівів документами в електронній формі). 

2. Теоретичні питання документознавства, архівознавства та 
джерелознавства в умовах розвинутого інформаційного суспільства 
(напрями досліджень сучасного документознавства, архівознавства, 
джерелознавства, поняттєвий апарат, сутність документів в електронній 
формі (питання щодо унормування роботи з такими документами, експертиза 
цінності та їх зберігання, справжність документів у електронній (цифровій) 
формі, питання довіри держави, суспільства та громадянина до інформації, 
що надається архівами в електронній формі тощо), становлення нових 
напрямів наукових знань в українському архівознавстві та джерелознавстві 
(архівна україніка, аудіовізуальне та електронне архівознавство тощо). 

3. Найефективніші практики автоматизації діловодства та 
архівного зберігання документів в електронній формі (системи 
електронного документообігу, система електронної взаємодії органів 
виконавчої влади, централізоване зберігання електронних документів, 
комплектування державних архівів цифровими аудіовізуальними 
документами, зберігання електронних інформаційних ресурсів та документів 
особового походження в електронній формі). 
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4. Актуальні питання використання ретроспективної інформації в 
електронній (цифровій) формі (інтелектуальні та інноваційні форми 
доступу до первинної та вторинної архівної інформації, створення 
електронного (цифрового) фонду користування, створення та застосування 
електронного довідкового апарату, надання доступу до цифрових копій 
документів Національного архівного фонду (НАФ), запровадження системи 
сучасних архівних платних послуг, використання відвідувачами читальних 
залів власних засобів для оцифровування документів та вплив цього процесу 
на стан збереженості документів НАФ, сучасні тенденції щодо 
інформатизації архівної справи). 

5. Міжнародний досвід розвитку архівної справи з використанням 
інформаційних технологій (міжнародні проекти, законодавча база, державні 
програми щодо переходу до роботи виключно з електронними (цифровими) 
формами документів в діловодстві, практика впровадження інформаційних 
технологій у роботу архівних установ). 

6. Питання підготовки сучасних документознавців та архівістів 
(теоретичний та практичний базис щодо опанування студентами знань з 
електронного документознавства та архівознавства: стан, проблеми, 
перспективи розвитку). 

Джерело інформації: 
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=235 
 
7–8 грудня 2017 р. у Черкасах відбулася Всеукраїнська конференція 

молодих істориків Х «Богданівські читання» на базі Навчально-
наукового інституту історії і філософії Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького. 

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України; 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; 
Інститут історії України НАН України; Навчально-науковий інститут історії і 
філософії (кафедра історії України); Осередок наукового товариства імені 
Шевченка у Черкасах. 

Тематичні напрями роботи конференції: історіографія, 
джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки; археологія, етнологія, 
архівознавство та музеєзнавство; історія освіти та науки тощо. 

Джерело інформації: 
http://history.org.ua/uk/post/42282 
 
22–23 березня 2018 р. в м. Одеса відбулася IV  Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців 
«Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: 
теорії та інновації», присвячена 100-річчю Одеського національного 
політехнічного університету. 

В роботі конференції взяли участь студенти, аспіранти і молоді вчені, 
викладачі та ін., які обговорили проблемам документознавства, 
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інформаційної діяльності, соціальної комунікації, інформаційного 
забезпечення освітніх процесів, інформаційного менеджменту в організаціях 
і прикладних аспектів застосування інформаційних технологій, а також 
проблеми сучасної міжкультурної та міжособистісної комунікації. 

Джерело інформації: 
http://www.adverta.com.ua/publications/Aktualni-pytannya-

dokumentoznavstva-ta-informatsiynoyi-diyalnosti-teoriyi-ta-innovatsiyi-Odesa-
2018.pdf 

 
24 квітня 2018 р. в Херсоні відбулися ІV архівні читання «Історія в 

документах», організовані Державним архівом Херсонської області. 
Доповіді співробітників державного архіву та інших учасників читань 

були присвячені 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. та 80-м 
роковинам масових політичних репресій 1937–1938 рр., базувалися на 
документах державного архіву області. Захід відбувся в обласній 
універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара у присутності 
викладачів та студентів-істориків Херсонського державного університету, 
працівників та відвідувачів бібліотеки. 

Джерела інформації: 
http://khoda.gov.ua/іv-arhіvnі-chitannja 
http://krai.lib.kherson.ua/news_24_04_2018.htm 
 
26–27 квітня 2018 р. у Харкові відбулася Всеукраїнська науково-

теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне 
суспільство XXI століття», організована Харківською державною 
академією культури (ХДАК). 

У роботі конференції взяли участь молоді учені: доктори наук, 
докторанти, кандидати наук, викладачі та вчителі, наукові співробітники та 
фахівці різних галузей діяльності, аспіранти, магістри, студенти з різних 
регіонів України (Києва, Запоріжжя, Мелітополя, Одеси, Черкас, Маріуполя, 
Вінниці, Сєвєродонецька, Полтави, Харкова) та зарубіжжя. 

Серед питань, що обговорювалися на конференції: культурологія та 
етнокультурологія в сучасному інформаційному просторі; музейна справа й 
охорона пам’яток історії та культури в контексті новітніх інформаційних 
технологій; проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва в 
інформаційному суспільстві; інформаційно-документні системи в галузі 
культури, мистецтва та освіти; дослідження іноземних фахових джерел тощо. 

Під час конференції були проведені міжсекційні засідання, «круглі 
столи», творчий звіт студентських колективів. 

Джерела інформації: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/3377 
http://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/konfer/konfer/KIS-2018/Press-reliz-

2018.pdf 
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17–18 травня 2018 р. у Харкові відбулася XI Науково-технічна 
конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду 
документації, перспективи розвитку та взаємодії» в Науково-дослідному 
інституті мікрографії. 

У роботі конференції взяли участь 54 учасника, які представляли: 
Центральний державний науково-технічний архів України, Національний 
університет цивільного захисту України, Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна, Департамент страхового фонду документації 
Укрдержархіву, спеціальні установи страхового фонду документації України, 
НДІ мікрографії та інші організації. 

Джерело інформації: 
http://micrography.gov.ua/uk/news/seminars/2018-05-18-state-problem-

issues-sfd-prospects-for-development-and-interaction 
 
17 травня 2018 р. у Харкові відбулася робота секції № 22 

«Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і 
зберігання інформації» ΧΧVI Міжнародної науково-практичної 
конференції (MicroCAD-2018) Національного технічного університету 
«ХПІ» на базі НДІ мікрографії. 

Метою роботи секції № 22 було визначення та обговорення проблем 
архівної справи та страхового фонду документації, перспектив розвитку та 
взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого 
розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи 
страхового фонду документації. 

У роботі секції взяли участь 27 учасників, які представляли: 
Центральний державний науково-технічний архів України, Центральний 
державний електронний архів України, Національний університет цивільного 
захисту України, спеціальні установи страхового фонду документації 
України, НДІ мікрографії та інші організації. 

Джерело інформації: 
http://micrography.gov.ua/uk/news/seminars/2018-05-17-microcad 
 
17–19 травня 2018 р. в смт Чинадієво (Мукачівський район, 

Закарпатська область) відбулася VІІ Міжнародна наукова конференція 
«Інформація, комунікація, суспільство – 2018», організована кафедрою 
соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного 
університету «Львівська політехніка». 

Учасники конференції обговорили широке коло питань: 
документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових 
досліджень; інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World 
Wide Web; психологічна та педагогічна компоненти документно-
інформаційної діяльності; бібліотечна, архівна та музейна діяльність в 
умовах розвитку інформаційного суспільства тощо. 
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У рамках конференції було проведено круглий стіл з питань розвитку 
освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Джерело інформації: 
http://lp.edu.ua/event/2018/soma-mizhnarodna-naukova-konferenciya-

informaciya-komunikaciya-suspilstvo-2018 
 
18 травня 2018 р. у Львові відбувся «Форум музейних інновацій» у 

рамках святкування 20-річного ювілею Державного меморіального музею 
М. Грушевського. На форумі обговорювалася тема «Музеї в мережі: нові 
методи, нові відвідувачі». Учасники ознайомилися з інформаційними і 
візуальними технологіями, застосуванням їх у музейній практиці, створенням 
цифрового музейного контенту та застосуванням програмних і технічних 
рішень до нових технологій інтерактивної музейної комунікації. 

Зокрема, НДІ мікрографії представив розроблений фахівцями інституту 
метод створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про 
культурні цінності, для формування, ведення і використання страхового 
фонду документації України. Під час обговорення методу досягнуто 
домовленості щодо продовження обміну думками між фахівцями НДІ 
мікрографії та музейної справи. 

Джерело інформації: 
http://micrography.gov.ua/uk/news/seminars/2018-05-18-forum-of-museum-

innovations 
 
24 травня 2018 р. у Києві відбулася міжнародна наукова 

конференція, «Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і 
перспективи», присвячена Дню слов’янської писемності і культури при 
Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Участь в 
конференції взяли дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею 
дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці. 

Предметом обговорення стали наступні питання: розвиток славістики у 
НАН України (1918–2018); слов’янська культурна спадщина і національний 
ренесанс; здобутки історичної славістики; славістичне історичне 
пам’яткознавство; історіографія славістичних досліджень; науковий спадок 
славістів в архівах вітчизняних та зарубіжних країн тощо. 

Під час конференції відбулися круглі столи: «Академічна славістика: 
витоки, здобутки, перспективи», «Біографічна славістика: історична 
спадщина і тенденції розвитку». 

Джерело інформації: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/3878 
 
30–31 травня 2018 р. у Києві відбулася ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: 
історія, сучасність, перспективи». Організаторами конференції були: 
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Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут 
практичної культурології та арт-менеджменту Кафедра культурології та 
інформаційних комунікацій, Національна бібліотека України імені Ярослава 
Мудрого. 

Мета конференції: обговорення результатів досліджень студентів, 
аспірантів та молодих вчених з актуальних проблем інформаційної 
діяльності, документознавства, бібліотекознавства та суміжних галузей 
знань. 

У роботі науково-практичної конференції взяли участь аспіранти та 
студенти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київського 
національного університету культури і мистецтв. 

Тематика конференції охоплювала такі проблеми: організація 
інформаційної діяльності; актуальні проблеми бібліотекознавства, 
книгознавства та бібліографії. 

Джерела інформації: 
https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/BDI/bdi__1_2018.pdf 
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Institut_Publichnogo_Upravlinnia/

Kafedra_ITBD/tezu_documentoznavstvo2017stud-min.pdf 
 
21 червня 2018 р. у Києві відбулася Міжнародна наукова 

конференція, присвяченя 175-й річчю від дня створення Київської 
археографічної комісії «Тарас Шевченко і Київська археографічна 
комісія». Організатори: Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України, Національний музей Тараса 
Шевченка, Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка. 

Учасники заходу обговорили наступні питання: Тарас Шевченко в 
Київській археографічній комісії; Київська археографічна комісія і 
становлення української національної історіографії; розвиток археографічної 
діяльності в Україні в другій половині XIX – на початку ХХ ст.; 
Археографічна комісія ВУАН, персоналії українських археографів; 
історіографічні дослідження з Шевченкознавства, археографія та історичне 
джерелознавство Шевченкознавства тощо. 

Джерело інформації: 
http://archeos.org.ua/?page_id=65  
 
21–23 червня 2018 р. у Харкові відбувся Міжнародний круглий стіл 

«Проблеми інформатизації архівної справи: процеси цифровізації (теорія 
і практика)». 

Організатори: Державна архівна служба України, Центральний 
державний науково-технічний архів України, Центральний державний архів 
зарубіжної україніки, Центральний державний електронний архів України, 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
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документознавства, Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії. 

22 червня 2018 р. у Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна відбулося основне засідання, яке урочисто відкрив декан 
історичного факультету С. Д. Литовченко. 

Регламент роботи круглого столу передбачав доповіді завідувача 
кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна проф. С. І. Посохова, в. о. 
директора ЦДНТА України М. А. Балишева, директора Білоруського 
державного архіву науково-технічної документації О. М. Запартики, 
директора ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюка, директора УНДІАСД О. Я. 
Гараніна, директора департаменту страхового фонду документації Державної 
архівної служби України А. В. Меленця, директора Науково-дослідного, 
проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії 
І. М. Кривулькіна, директора ЦДАЗУ І. М. Маги. 

Третій день роботи круглого столу був присвячений темі: «Архівна 
науково-технічна документація в цифрову епоху». Учасники порушили 
актуальні для сучасних архівів питання організації зберігання електронної 
(цифрової) науково-технічної документації (НТД), оцифрування архівної 
НТД, забезпечення віддаленого доступу користувачів до документів НАФ, 
що зберігаються у ЦДНТА України. 

Джерела інформації: 
http://archives.gov.ua/News/2018/2018_06_21-23pr.pdf 
http://undiasd.archives.gov.ua/2018_06_21-23pr.pdf 
http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/news-uk/273-news-2018-06-21-23 

 
Анонси конференцій 

 
29–31 серпня 2018 р. у Глазго (Великобританія) відбудеться щорічна 

конференція Асоціації архівів та документів (Archives and Records 
Association) Великобританії та Ірландії. Тема конференції – «Люди 
створюють документи» (People make records). Сесії конференції будуть 
присвячені архівам громад (community archives), усній історії, інноваціям у 
сфері доступу до архівів, керуванню документаційними процесами, новітнім 
технологіям та викликам в галузі збереження архівних документів, 
волонтерам, професійній підготовці архівних працівників тощо. В рамках 
загальної теми кожен день конференції буде присвячений окремій темі: 
Люди в документах (People in Records), Люди користуються документами 
(People using Records), Люди турбуються про документи (People looking after 
Records). 

Джерело інформації: 
http://conference.archives.org.uk/ 
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11–14 вересня 2018 р. у Києві відбудеться ХІ Міжнародна науково-
практична конференцію «Наукова реставрація. Історія, сучасність, 
шляхи модернізації», приурочена до 80-річчя Національного науково-
дослідного реставраційного центру України. 

Тематика конференції: 
• історія розвитку, становлення української реставраційної школи; 
• здобутки вітчизняної наукової реставрації в контексті світових 

тенденцій в консервації й реставрації музейних предметів; 
• інноваційні технології, методи та матеріали в реставрації культурних 

цінностей; 
• досвід організації та впровадження міждисциплінарних, міжнародних 

реставраційних проектів; 
 • місце фундаментальних та прикладних наук у реставрації музейних 

цінностей; 
• реставраційна мережа та роль і місце музейного реставратора в 

збереженні Музейного фонду України; 
• кадрове забезпечення реставраційної галузі; 
• етичні аспекти реставрації культурних цінностей; 
• критерії оцінки якості виконання реставрації творів мистецтва; 
• аналітичні дослідження музейних предметів як інтегруюча складова 

реставраційних процесів; 
• наукова експертиза та атрибуція творів мистецтва; 
• екологічний аспект збереження історико-культурного надбання 

(біологічний та кліматологічний контроль); 
• проблеми реставрації та шляхи їх вирішення. 
Джерело інформації: 
http://restorer.kiev.ua/?p=4664 
 
11–16 вересня 2018 р. в Єревані (Вірменія) відбудеться VIII 

Міжнародний науково-практичний семінар «Лики пам’яті. Найновіші 
технології збереження і відновлення рукописної і друкованої спадщини». 
Семінар проводиться за підтримки Міністерства культури Республіки 
Вірменія та Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-
учасників СНД. В роботі семінару візьмуть участь реставратори, працівники 
музеїв, бібліотек, архівів, фахівці в галузі високих технологій з країн СНД, 
Балтії, Європи, Грузії. 

 
12–14 вересня 2018 р. в Одесі відбудеться ХІ Міжнародна науково-

практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-
комунікативні технології ХХІ століття», організована кафедрою 
інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного 
політехнічного університету. Під час роботи конференції будуть 
обговорюватись наступні проблеми: Документно-інформаційна діяльність: 
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аналітика, дефініції, інновації; Комунікативні аспекти інформаційної 
діяльності; Сучасні інформаційно-освітні технології. 

Джерело інформації: 
http://hsf.opu.ua/chairs/dsia/science/conference 
 
25–28 вересня 2018 р. у м. Росток (Німеччина) відбудеться 88 

німецький архівний день (88 Deutscher Archivtag), організований 
Об’єднанням німецьких архівістів. Тема форуму: «Надійно, правильно, 
достовірно – демократії потрібні архіви!» (Verlässlich, richtig, echt – 
Demokratie braucht Archive!). 

Джерело інформації: 
http://www.archivtag.de/  
 
3–5 жовтня 2018 р. в Парижі відбудеться друга Міжнародна 

конференція, присвячена бібліотекам та архівам в добу цифрових 
гуманітарних наук (International conference on Libraries and Archives in 
the Digital Humanities Era). Конференція організована в рамках 
Міжнародного конгресу «Цифрові інструменти та використання» («Digital 
Tools & uses»). Під час конференції будуть обговорюватися наступні теми: 
цифрові бібліотеки; цифрові архіви; архів в епоху цифрових гуманітарних 
наук; цифрове архівування, надійність та захист цифрових даних; веб-
архівування, архівування Web 2.0, проблеми великих даних та відкритих 
даних для бібліотек та архівів, відкритий доступ до цифрової інформації 
тощо. 

Джерело інформації: 
https://www.ica.org/en/international-conference-on-libraries-and-archives-

in-the-digital-humanities-era-cibahn-2018 
 
3–5 жовтня 2018 р. у Саламанці (Іспанія) відбудеться щорічна 

конференція Секції архівів університетів та дослідницьких інститутів 
Міжнародної ради архівів (Section for Research and University Archives 
(SUV) of the International Council on Archives) та XXIV Конференція 
іспанських університетських архівів (Conferencia de las Archiveros 
Universitarios Españoles). Тема заходу – «Яку цінність додають 
університетам історичні документи в університетських архівах?» (What value 
do historical records in University Archives add to Universities?). Конференція 
об’єднує архівістів та керуючих документацією, які працюють в академічних 
установах в усьому світі. Під час роботи конференції основна увага буде 
приділена проблемам використання історичних документів, що зберігають 
академічні установи, як важливої частини спадщини та інституційної пам’яті 
університетів. Організатори конференції пропонують для обговорення 
наступні теми: ідентичність університетських архівів; архів в 
університетській спільноті; керування документами університетських 
архівів; поширення інформації про архівну спадщину університетів. 
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Джерело інформації: 
https://www.ica.org/en/2018-icasuv-conference-xxiv-jornadas-cau-what-

value-do-historical-records-in-university-archives-add 
 
24 жовтня 2018 р. у Харківській державній науковій бібліотеці ім. 

В. Г. Короленка відбудеться ХХІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Короленківські читання». Тема заходу – «Бібліотеки, 
архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості». Напрямки 
роботи конференції: Бібліотеки, архіви, музеї – сучасні платформи 
самоосвіти та самовдосконалення; Електронна бібліографія; Фонди та 
колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах, музеях. Актуальні 
питання. 

Джерело інформації: 
http://korolenko.kharkov.com/korolenkivska-reading/2018.html 
 
У жовтні 2018 р. в Рівному відбудеться наукова конференція 

«Збереження та вивчення пам’яток історико-культурної спадщини 
Волині: досвід, результати, проблеми, перспективи». Організатори заходу: 
Рівненський обласний краєзнавчий музей спільно з Рівненською обласною 
організацією Національної спілки краєзнавців України. 

Під час роботи конференції планується розгянути наступні питання: 
проведення реставраційних та консерваційних робіт: минуле, сучасне, 
майбутнє; застосування інноваційних технологій збереження пам’яток у 
музейній, архівній, бібліотечній сфері; наукові дослідження з питань 
пам’яткознавства; комплекси заходів по збереженню об’єктів культурної 
спадщини; реалізація проектів по збереженню культурної спадщини; 
збереження культурної спадщини та розвиток сучасного суспільства; 
використання медійних, кіно, інтернет технологій з метою збереження 
пам’яток; культура збереження пам’яток: виховання та навчання. 

Заплановано видання збірника «Наукові записки РОКМ» (вип. XVI). 
Джерело інформації: 
http://history.org.ua/uk/post/42717 
 
6–8 листопада 2018 р. у Києві відбудеться Міжнародна наукова 

конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація», присвяченої 100-річчю 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Організатори конференції: Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського; Інформаційно-бібліотечна рада НАН України; Асоціація 
бібліотек України; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних 
центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук. 

На пленарному та секційних засіданнях, передбачається обговорити 
такі проблеми: наукова бібліотека у цифрову епоху: традиції та інновації; 
історія книжкової культури України: здобутки і перспективи; визначні 
бібліотекознавці та бібліографи Національної бібліотеки України імені 
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В. І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки; оптимізація бібліотечної 
діяльності у розвитку національного інформаційного простору; електронні 
інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі; 
бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського. 

В рамках роботи конференції передбачається робота семінарів, а саме: 
інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні 
репертуару періодики; довідково-бібліографічні ресурси: формування, 
використання, організація доступу; документальні історико-культурні фонди: 
традиції та новації місць зберігання, формування, використання; збереження 
бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи; бібліометричні 
технології та наукометричні дослідження. 

Під час конференції також відбудуться: засідання Ради директорів 
наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів 
Міжнародної асоціації академій наук; виставки продукції провідних 
видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація 
інформаційних ресурсів; тематичні виставки. 

Джерело інформації: 
http://conference.nbuv.gov.ua/site/view/id/28 
 
19–20 листопада 2018 р. у Трієсті (Італія) відбудеться 28 

Міжнародний архівний день (28th International Archival Day) , 
організований Міжнародним інститутом архівознавства. Тема форуму: 1) 
приватні архіви: питання захисту та доступу (архіви приватних організацій, 
архіви компаній, архіви цифрових та аналогових носіїв: преса, радіо, 
телебачення тощо); 2) Загальний регламент щодо захисту даних (General Data 
Protection Regulation). 

Джерело інформації: 
http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=116&L=1 
 
23 листопада 2018 р. у Львові відбудеться перша науково-технічна 

конференція «Сучасні проблеми консервації і реставрації пам’яток 
мистецтва та писемної культури на пергаментній і паперовій основах». 
Організатори конференції: Українська академія друкарства та Львівська 
національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Під час 
конференції будуть обговорюватися наступні питання: 

– стан і перспективи консервації та реставрації книг, документів, творів 
мистецтва на пергаментній основі; 

– стан і перспективи консервації та реставрації книг, документів, творів 
мистецтва на паперовій основі; 

– реставрація і вища освіта (проблема підготовки фахівців в галузі 
консервації та реставрації); 

– сучасні вектори розвитку реставраційної справи (національний і 
європейський контекст питання); 
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– теорія і практика збереження пам’яток історії, культури і мистецтва 
на паперовій основі. 

Джерело інформації: 
http://undiasd.archives.gov.ua/doc/konferenciji/2018_11_23_info.pdf 
 
26–28 листопада 2018 р. у м. Яунде (Камерун) відбудеться 

Міжнародна щорічна конференція архівів (ALA-ICA) « Архіви: 
управління, пам’ять та спадщина», організована Міжнародною радою 
архівів. Програма конференції передбачає демонстрацію презентацій, роботу 
групових сесій, семінарів тощо, які будуть стосуватися трьох тем 
конференції: «Управління, пам’ять та спадщина». У рамках цих трьох тем 
конференція буде зосереджена на двох додаткових темах: 
загальноафриканські проблеми в архівах та проблема сталого розвитку. 

Джерело інформації: 
https://www.ica.org/en/ica-yaounde-2018-conference 

 
3–5 квітня 2019 р. у Раденцях (Radenci, Словенія), відбудеться 

щорічна міжнародна конференція «Технічні та теоретичні проблеми 
класичного та електронного архівування (Tehnični in vsebinski problemi 
klasičnega in elektronskega arhiviranja), організована регіональним архівом 
м. Марибор. Ключова тема конференції: «Особисті та інші конфіденційні 
дані утворювачів документів та в архівах (збирання, опрацювання, захист)» 
(«Personal and other sensitive data at creators and in the archives (collecting, 
processing, protection)»). На конференції будуть обговорюватися питання 
довгострокового зберігання електронних документів та електронного 
архівування (E-archiving); керування документами утворювачів; забезпечення 
збереженості архівів. 

Джерело інформації: 
http://www.pokarh-mb.si/en/s/273/razpis-tem-radenci-2019.html 
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4. ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ АРХІВОЗНАВСТВА ТА 
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, ЗАХИЩЕНИХ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ 2017 – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 2018 рр. 
 
Вдовіна О. О. Електронне діловодство як комунікаційна складова 

судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 
27.00.02 / Вдовіна Олена Олександрівна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського ; наук. керівник Л. Я. Філіпова. – Київ, 2018. – 19 с. 

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних засад розвитку 
електронного судового діловодства як комунікаційної складової судочинства 
в судових органах влади України. Засвідчено брак спеціальних досліджень 
проблеми. На основі системного, функціонального, соціокомунікаційного, 
інформаційного підходів та комплексу загальнонаукових і спеціальних 
методів визначено, що документообіг в Україні реформується в контексті 
змін судової системи. Система судового документообігу базується на Законі 
України «Про судоустрій та статус суддів» та інструкціях з діловодства. 
Країни Європейського Союзу й США широко застосовують ІКТ у 
судочинстві й судовій системі. Україна, попри прогрес останніх років, значно 
відстає від розвинених країн. Функціональні характеристики електронного 
діловодства включають поєднання судочинних і діловодних функцій. 
Комунікаційні характеристики поділяються на зовнішні; внутрішні судові; 
внутрішні документні. Електронні засоби комунікацій є на всіх цих рівнях. 
Головна стратегія розвитку електронного діловодства в судових установах та 
документообігу – створення інтегрованої системи електронного 
документообігу, автоматизація колективного створення й використання 
документів. 

 
Гиляка О. С. Юридичний документ: поняття, особливості, види : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гиляка Олег Сергійович ; М-во 
освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; наук. 
керівник О. В. Петришин. – Харків, 2017. – 20 с. 

У дисертаційній роботі проаналізовано основні сучасні підходи до 
визначення понять «документ» та «юридичний документ», наголошено на 
неоднозначності підходів до розуміння цих понять, їх міждисциплінарному 
характері, з’ясовано основні ознаки юридичного документа та надано його 
визначення. Наголошено на тому, що сучасні суспільні відносини в різних 
галузях права вимагають усе більшого правового регулювання. Одним із 
основних засобів такого регулювання виступає юридичний документ. 

Акцентується увага, що дослідження юридичних документів є 
актуальним, оскільки має значення для розробки інших загальнотеоретичних 
положень (учення про співвідношення юридичних документів, учення про 
юридичну практику, вчення про джерела права, вчення про юридичні 
процеси). Робиться висновок, що саме в межах юридичної науки, як 
фундаментальної, повинен здійснюватися розгляд поняття юридичного 
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документа в його загальному контексті шляхом надання його основних 
характеристик та узагальнення різноманітних підходів до його визначення. 

У роботі пропонується класифікація юридичних документів на основі 
проаналізованих наукових підходів. Обґрунтовується положення, що 
класифікація юридичних документів дозволяє визначити межі та можливості 
впливу юридичних документів на впорядкування суспільних відносин, 
усвідомити роль кожного юридичного документа в системі правового 
регулювання, виявити якість юридичних актів, їх роль у вдосконаленні 
правотворчої діяльності та юридичної практики. 

Розкрито основні вимоги, яким повинен відповідати юридичний 
документ. Зазначено, що від того, наскільки юридичний документ відповідає 
встановленим до нього вимогам, залежить його юридичне значення – 
властивість юридичного документа, яка вказує на його законний спосіб 
походження, відповідність встановленому порядку оформлення, підтверджує 
компетенцію органу, який його видав, і, як наслідок, можливість ефективно 
впливати на суспільні відносини. 

Аналізуючи особливості функціонування електронних юридичних 
документів, розкрито основні підходи до визначення поняття «електронний 
юридичний документ», з’ясовано його основні ознаки та надано визначення. 

Робиться висновок, що на сьогодні в Україні не існує ні наукового, ні 
законодавчого визначення поняття елементів електронного юридичного 
документа. Зазначено, що в українському правовому просторі 
прослідковується закономірність забезпечення законодавчого врегулювання 
функціонування електронних юридичних документів. 

 
Рибачок О. М. Міжнародні інтегровані цифрові ресурси 

документальної культурної спадщини архівів, бібліотек, музеїв: етапи 
створення, стратегії розвитку (80-ті роки XX – 10-ті роки XXI ст.) : автореф. 
дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02, 27 / Рибачок Олег Миколайович ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. керівник 
О. С. Онищенко. – Київ, 2018. – 23 с. 

У дисертаційній роботі розкривається історія, стратегії, передумови та 
етапи формування міжнародних цифрових інтегрованих ресурсів 
документальної спадщини, зокрема Європейської бібліотеки (TEL) (2004), 
Манускрипторіуму (2002), Світової цифрової бібліотеки (2006), Європеани 
(2008). 

Встановлено значення діяльності ЮНЕСКО в сфері культурної 
спадщини та міжнародному законодавстві, її внесок у становлення та 
розвиток інформаційного суспільства та суспільства знань, методичних та 
інформаційно-технологічних засад створення інтегрованих цифрових 
ресурсів документальної спадщини. 

Значна увага надається Європеані як складовій частині електронного 
європейського простору культурної спадщини в контексті стратегії 
інноваційного економічного та соціального розвитку Європейського Союзу, 
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що передбачає пошуки європейської культурної ідентичності. Розкриваються 
основні особливості національних проектів та стратегій як європейських 
країн, так і США, Канади, Австралії, Ізраїлю, Японії тощо, спрямовані на 
збереженість документальної спадщини та вільний доступ до неї всіх верств 
населення. 

Установлено три етапи формування інтегрованих цифрових ресурсів 
спадщини, які пов’язуються з тенденціями розвитку суспільства в напрямі 
напрацювання глобального інформаційного суспільства та суспільства знань. 

 
Сорокіна О. С. Писемні джерела з історії збереження української 

архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і – кін. 1980-х рр.) : автореф. 
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сорокіна Ольга Сергіївна ; М-во освіти і 
науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. керівник 
І. С. Михальський. – Старобільськ, 2018. – 19 с. 

У дисертації здійснено всебічний аналіз писемних джерел щодо 
культурницької діяльності української еміграції зі збирання та збереження 
архівної та музейної спадщини в еміграції (1920-і – кін. 1980-х рр.), 
проаналізовано стан наукової розробки проблеми, визначено склад 
комплексу документів, охарактеризовано його повноту й репрезентативність, 
запропоновано класифікацію джерел. 

Здійснено джерелознавчу критику джерел, проаналізовано та введено 
до наукового обігу невідомі раніше документи з діяльності української 
еміграції по збереженню архівної та музейної спадщини. Визначено 
гносеологічну цінність та інформаційний потенціал означених джерел, 
досліджено ступінь їх достовірності, установлено прогалини в джерельному 
комплексі з історії діяльності української еміграції по збереженню архівної 
та музейної спадщини, окреслено значення неактуалізованих джерел для 
подальшого дослідження проблеми. 

Особливу увагу приділено джерелам офіційного походження, подано 
їхню класифікацію, визначено особливості кожної з груп джерел і їхня 
наукова значущість. Досліджено матеріали пресових видань української 
еміграції та закордонної преси. Визначено роль використання окремих груп 
джерел особового походження в процесі вивчення історії культурницької 
діяльності української еміграції по збереженню архівної та музейної 
спадщини (1920-і – кін. 1980-х рр.). 


