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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ УНДІАСД ЗА
РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2018 Р.
Тематичний

план

науково-дослідних

робіт,

що

виконувалися

УНДІАСД за рахунок коштів Державного бюджету України на 2018 р. (далі –
Тематичний план) складений на підставі наказу Укрдержархіву від
22.11.2017 № 88 «Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної
справи та діловодства у 2018 році», схвалений вченою радою УНДІАСД
(протокол № 6 від 29.11.2017) та затверджений Головою Укрдержархіву
29 грудня 2017 р.
На виконання наказу Укрдержархіву від 04.07.2018 № 46 «Про
внесення змін до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що
виконуються УНДІАСД у 2018 році», було внесено зміни у Тематичний план
науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД у 2018 році у формі
Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД у
2018 році (зі змінами), який схвалено вченою радою УНДІАСД (протокол
№ 3 від 27.09.2018). Зазначений Тематичний план на 2018 р. зі змінами було
затверджено Головою Укрдержархіву 26 листопада 2018 р.
Тематичним планом у 2018 р. передбачено виконання 8 НДР (додаток
1), що стосуються теоретичних, методологічних проблем архівознавства та
документознавства,

технологічного

забезпечення

архівної

справи,

дослідження особливостей організації праці й управління в архівних
установах,

науково-інформаційного

забезпечення

діяльності

архівних

установ. Відповідно до Тематичного плану 6 НДР (шифри: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1,
1.2.2, 1.3.1, 1.4.1) завершилися у 2018 році, роботу над 2 НДР (шифр: 1.1.3,
1.4.2) продовжено у 2019 р.
Виконання 5 НДР, відповідно до затверджених технічних завдань,
завершено у грудні 2018 р., за якими отримано закінчені результати,
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розглянуті та схвалені вченою радою УНДІАСД (протоколи № 4 від
20.12.2018 та № 5 від 28.12.2018).
На виконання наказу Укрдержархіву від 04.07.2018 № 46 «Про
внесення змін до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що
виконуються УНДІАСД у 2018 році» у вересні 2018 р. припинено виконання
НДР «Дослідження процесів історичного документотворення в контексті
функціонування державних інституцій як фондоутворювачів, у процесі
діяльності яких були створені документи національного архівного фонду (XV
– початок XX ст.)». Листом УНДІАСД від 28.09.2018 № 227 «Про приймання
НДР, припиненої УНДІАСД у вересні 2018 р.» до Укрдержархіву було
надіслано документацію на припинену НДР:
– Звіт про НДР «Дослідження процесів історичного документотворення
в контексті функціонування державних інституцій як фондоутворювачів, у
процесі діяльності яких були створені документи національного архівного
фонду (XV – початок XX ст.)» з аналітичним оглядом архівних фондів, що
були створені в діяльності державних інституцій на українських землях
упродовж XV – кінець XVIII ст. у складі Великого князівства Литовського,
Речі Посполитої, а також за часи козацько-гетьманської доби (окремі фонди),
і зберігаються у ЦДІАК України;
– Витяг з протоколу засідання вченої ради УНДІАСД про розгляд
результатів

виконання

НДР

«Дослідження

процесів

історичного

документотворення в контексті функціонування державних інституцій як
фондоутворювачів, у процесі діяльності яких були створені документи
національного архівного фонду (XV – початок XX ст.)».
У рамках виконання НДР «Дослідження теоретичних та практичних
засад експертизи цінності документів, пов’язаних із соціальним захистом
громадян» та НДР «Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів,
норм організації праці у державних архівних установах з метою визначення
раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим
змістом та обсягами» проведено дослідження, передбачені вимогами
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технічного завдання на 2018 р., що відображено у проміжних звітах про
виконання першого етапу НДР, які розглянуті та схвалені на засіданні вченої
ради УНДІАСД (протокол № 4 від 20.12.2018).
Питання поетапного виконання НДР розглядалися на засіданнях
профільних відділів-виконавців та вченої ради УНДІАСД (виконання
Тематичного плану за перше півріччя 2018 р. розглядалось на засіданні
05.07.2018 (протокол № 2 від 05.07.2018), виконання Тематичного плану за
третій квартал розглядалось на засіданні вченої ради УНДІАСД 27.09.2018
(протокол № 3 27.09.2018), результати виконання НДР за 2018 р.
розглядались на засіданнях вченої ради УНДІАСД 20.12.2018 (протокол № 4
від 20.12.2018) та 28.12.2018 (протокол № 5 від 28.12.2018).
Результати НДР, що виконувались УНДІАСД у 2018 р., були надіслані
комісії з приймання НДР Укрдержархіву.
Основні напрями НДР у 2018 р.:
1. Архівознавство
1.1. Загальні методологічні та теоретичні дослідження, історія
архівної справи:
– Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку архівної
справи на середньострокову перспективу (2018 р.);
– Дослідження процесів історичного документотворення в контексті
функціонування державних інституцій як фондоутворювачів, в процесі
діяльності яких були створені документи Національного архівного фонду
(XV – поч. ХХ ст.) (2017 – вересень 2018 р.);
– Дослідження теоретичних та практичних засад експертизи цінності
документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян (жовтень 2018 –
2019 рр.);
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1.2. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ:
– Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду
(2018 р.);
– Дослідження основних технологічних процесів створення цифрового
фонду користування документами Національного архівного фонду та
розроблення методичних засад обліку, зберігання та доступу до цифрових
копій (2018 р.);
1.3. Користування документами та їхня публікація, організація
наукової інформації
– Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з
питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі
аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у
вигляді Бюлетенів Галузевої служби науково-технічної інформації (2018 р.);
1.4. Управління, економіка, організація праці в архівних установах
– Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних
установах з метою визначення відповідальності, компетентності, функцій та
повноважень їх працівників (2018 р.);
– Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм
організації праці у державних архівних установах з метою визначення
раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим
змістом та обсягами (2018–2019 рр.).
За напрямом «Архівознавство» завершено у 2018 р. 6 науководослідних робіт та виконано перший етап 2-х НДР загальною вартістю
3102,5 тис. грн.
Усі НДР, що виконувались УНДІАСД впродовж 2018 р., пройшли
державну реєстрацію в УкрІНТЕІ (додаток 1).
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ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТИ НАУКОВОДОСЛІДНИХ РОБІТ, ВИКОНАНИХ У 2018 Р.
І. АРХІВОЗНАВСТВО
1.1.1 Визначення та наукове обгрунтування напрямів розвитку
архівної справи на середньострокову перспективу.
НДР виконувалась впродовж 2018 р. на замовлення Укрдержархіву
відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету України, на 2018 р. (зі
змінами) та технічного завдання на НДР.
Актуальність НДР зумовлена потребою впровадження в архівній справі
України науково-обґрунтованої програми її інноваційного розвитку з чітко
визначеними метою, напрямами, механізмами реалізації, розробленої на
теоретичних основах державного управління і стратегічного планування та з
урахуванням найперспективніших трендів інформаційних технологій.
Об’єкт

дослідження:

розвиток

архівної

справи

України

на

середньострокову перспективу.
Мета роботи: розроблення цілісної моделі розвитку раціональної
системи формування, обліку, зберігання і використання Національного
архівного фонду, удосконалення системи фізичного, інтелектуального,
правового доступу до архівних документів, розбудова ефективної системи
керування архівними процесами, основними напрямами архівної діяльності,
архівними установами за допомогою новітніх інформаційних технологій.
Методи

дослідження:

загальнонаукові

(історичний,

логічний,

системний, структурно-функціональний, класифікації), теоретичного аналізу
(аналіз,

синтез,

узагальнення,

моделювання);

спеціально-наукові

(термінологічного аналізу, історіографічного пізнання, джерелознавчого
аналізу і джерелознавчого синтезу), стратегічного планування (програмний,
передбачення, прогнозування, стратегічного аналізу).
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Під час її виконання проаналізовано вітчизняні та зарубіжні джерела з
питань архівної справи; розроблено загальні засади Стратегічної програми
розвитку архівної справи на середньострокову перспективу в Україні;
запропоновано шляхи удосконалення системи основних архівних процесів –
формування, обліку, зберігання та використання Національного архівного
фонду; розроблено загальні положення розбудови ефективної системи
керування архівними процесами на засадах новітнього менеджменту;
розроблено

засади

розвитку

архівної

освіти

з

метою

підготовки

високопрофесійних кадрів для архівної сфери; визначено перспективні
напрями розвитку архівної сфери на середньострокову перспективу.
НДР виконана в межах чинних законодавчих, нормативно-правових
актів, нормативних документів, що визначають роботу архівних установ
України, методичних документів та інших джерел, які висвітлюють досвід
впровадження чинних законодавчих, нормативно-правових і нормативних
документів у сфері архівної справи.
Дослідження містить науково обґрунтовані визначення напрямів
розвитку архівної справи щодо можливості інтеграції в межах однієї системи
керування архівною справою для оптимізації їх реалізації та підвищення
ефективності діяльності архівних установ. Визначає умови та шляхи
системного коригування процесів формування, обліку, зберігання та
використання Національного архівного фонду з метою їх удосконалення,
забезпечення

фізичного,

інтелектуального

та

правового

доступу

до

документів НАФ; загальні положення розбудови ефективної системи
керування архівними процесами на засадах новітнього менеджменту.
НДР спрямована на підтримку удосконалення зв’язків між керуванням
документаційними процесами та архівами в умовах інформатизації архівної
справи в межах правового поля; визначати шляхи інтеграції НАФ у світовий
інформаційний простір, основні напрями міжнародної архівної співпраці.
Дослідження містить чітко окреслені перспективи розвитку архівної сфери, її
пріоритети, підвищення престижності фаху архівіста в Україні.
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За результатами проведених досліджень вперше розроблено проект
Стратегічної програми розвитку архівної справи на середньострокову
перспективу, що буде враховуватися під час нормотворчої діяльності у сфері
архівної справи, а також буде підставою для розроблення цільових програм
щодо розвитку архівної справи, основних напрямів діяльності архівних
установ.
Стратегічна програма розвитку архівної справи являє собою систему
сучасних принципів, пріоритетів, взаємозв'язаних завдань, послідовних
заходів та інструментів її реалізації у сфері архівної справи та діловодства,
обґрунтованих на основі аналізу довгострокових пріоритетів соціальноекономічного,

науково-технічного,

національно-культурного

розвитку

України, стану архівного середовища і фінансово-економічних можливостей
держави, базових пріоритетів діяльності Укрдержархіву, дослідження
світових тенденцій розвитку архівної сфери, інтелектуального доробку
зарубіжної

архівістики.

Це

–

документ

стратегічного

планування,

підготовлений у межах цілепокладання за галузевим принципом, і має
реалізовуватися впродовж 2019–2023 рр. Основними цілями Програми
стратегічного розвитку архівної справи України є: мінімізація викликів і
загроз для розбудови архівної справи та створення умов для інноваційного
розвитку архівної справи і, як наслідок, досягнення нової якості та світових
стандартів її функціонування. Програма ґрунтується на забезпеченні
національних інтересів та орієнтована на системне реформування архівної
справи України, покликане сприяти успішній реалізації її функцій,
пов’язаних з підвищенням ролі архівів у державотворчих процесах, розвитку
інформаційного суспільства, формуванні, забезпеченні збереженості й
актуалізації національної архівної спадщини – НАФ.
Результати закінченої НДР, а саме: проекти остаточного звіту про НДР
«Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку архівної справи на
середньострокову перспективу» та Програми стратегічного розвитку архівної
справи були обговорені та схвалені на засіданні вченої ради УНДІАСД
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(протокол № 5 від 28.12.2018), розглянуті та схвалені на засіданні
Нормативно-методичної

комісії

Укрдержархіву,

Громадської

ради

Укрдержархіву та передані приймальній комісії Укрдержархіву. У результаті
розгляду комісією поданих програму приймання НДР, ТЗ на виконання НДР,
звіт про НДР «Визначення та наукове обґрунтування напрямів розвитку
архівної справи на середньострокову перспективу», пропозиції щодо
реалізації результатів НДР, повідомлення щодо готовності до приймання
НДР було прийнято рішення вважати НДР «Визначення та наукове
обґрунтування напрямів розвитку архівної справи на середньострокову
перспективу» виконаною відповідно до ТЗ у повному обсязі і прийнятою.
Акт приймання НДР «Визначення та наукове обґрунтування напрямів
розвитку архівної справи на середньострокову перспективу» з номером
державної реєстрації 0118U003216 затверджений Головою Державної служби
України Т. І. Барановою 11 червня 2019 р.
1.1.2 Дослідження процесів історичного документотворення в
контексті функціонування державних інституцій як фондоутворювачів,
в процесі діяльності яких були створені документи Національного
архівного фонду (ХV – поч. ХХ ст.).
НДР виконувалась впродовж 2017 р. і до вересня 2018 р.
Дослідження проводилось на замовлення Укрдержархіву відповідно до
Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД за
рахунок коштів державного бюджету на 2017 р., Тематичного плану науководослідних робіт, що виконуються УНДІАСД за рахунок коштів державного
бюджету України, на 2018 р. (зі змінами) та технічного завдання на НДР.
Об’єкт

дослідження

у

довіднику –

історія

становлення

та

функціонування державних (урядуючих) інституцій на українських землях за
певних історичних періодів, як фондоутворювачів, у процесі діяльності яких
були створені документи НАФ. Йдеться про комплексне вивчення діяльності
державних інституцій і створених ними документів:
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– за

часів

Великого

князівства

Литовського

(кінець XIV ст.

–

середина XVI ст.)
– Речі Посполитої двох народів (об’єднаної Польсько-Литовської
держави, друга половина XVI ст. – перша половина XVII ст.),
– у другій половині XVII ст. – наприкінці XVIII ст. Гетьманської
України (Війська Запорозького) і Війська Запорозького низового (Січ
Запорозька), російського воєводського і губернського управління на
Слобожанщині, продовження польського адміністрування Правобережною
Україною;
– періоду

російських

генерал-губернаторств

і

губернаторств

на

становлення

й

Наддніпрянщині.
Мета

роботи:

ретроспективний

аналіз

історії

функціонування державних інституцій на українських землях упродовж XV –
кінець XVIII ст. як фондоутворювачів, у процесі діяльності яких були
створені документи НАФ. Методи дослідження: понятійний, історичний,
логічний,

системний,

класифікаційний
порівняльний,

моделювання,

(типологічний),
історико-генетичний,

історіографічного

пізнання,

історико-хронологічний,

історико-

джерелознавчого

аналізу

і

джерелознавчого синтезу.
Наказом Укрдержархіву від 04.07.2018 № 46 «Про внесення змін до
Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються УНДІАСД у
2018 році», що надійшов до УНДІАСД 04.09.2018, виконання НДР
«Дослідження

процесів

історичного

документотворення

в

контексті

функціонування державних інституцій як фондоутворювачів, у процесі
діяльності яких були створені документи національного архівного фонду (XV
– початок XX ст.)» було припинено 30 вересня 2018 р.
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1.2.1 Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану
архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного
фонду.
НДР виконувалась впродовж 2018 р. на замовлення Укрдержархіву
відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету України, на 2018 р. (зі
змінами) та технічного завдання на НДР.
Об’єкт

дослідження:

мікробіологічний

та

ентомологічний

стан

архівних документів та архівосховищ державних архівів.
Мета роботи: формування сучасної системи біозахисту та профілактики
біоуражень архівосховищ та документів державних архівів, створення
системи

моніторингу

стану

збереженості

документів

Національного

архівного фонду.
Методи дослідження: загальні мікробіологічні та ентомологічні
методи, методи мікроскопії, аналіз та синтез.
НДР продовжує щорічний комплексний моніторинг стану збереженості
документів НАФ у державних архівах України, започаткований у 2014 р.
У ході виконання роботи було проведено дослідження сучасного
мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та документів
десяти державних архівів. Отримані результати були оформлені у вигляді
відповідних актів із рекомендаціями щодо покращення мікробіологічного та
ентомологічного стану архівосховищ та архівних документів.
За результатами дослідження складено звіт про виконання НДР
«Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та
документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану
збереженості

документів

Національного

архівного

фонду»,

що

був

обговорений та схвалений на засіданні вченої ради УНДІАСД (протокол № 5
від 28.12.2018) та переданий приймальній комісії Укрдержархіву. Згідно з
отриманим актом приймання НДР «Дослідження мікробіологічного та
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ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з
рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження
біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ та документів
державних архівів» з номером державної реєстрації 0118U003217, що
затверджений в. о. Голови Державної служби України І. В. Бондарчуком
08.04.2019 р., прийнято рішення вважати дану НДР виконаною відповідно до
ТЗ у повному обсязі і прийнятою.
Проведена НДР має важливе методологічне та практичне значення.
Результати дослідження створюють практичне підґрунтя для забезпечення
належних умов зберігання архівних документів у державних архівах України.
Обстеженим архівним установам надано практичні рекомендації, які
вони мають змогу виконати власними силами, що дозволить значно зменшити
шкідливий вплив деструктивних біологічних факторів на стан збереженості
архівних документів. На жаль, відсутність належного фінансування не
дозволяє більшості архівних установ у повній мірі забезпечувати відповідні
умови

зберігання

архівних

документів

шляхом

заміни/встановлення

вентиляційних систем, регульованих опалювальних систем, застосування
сучасних приладів кліматичного контролю, обробки та ремонту уражених
плісеневими грибами приміщень тощо. Окрім того, керівництво окремих
архівів з незрозумілих причин нехтує наданими науково обгрунтованими
рекомендаціями.
1.2.2 Дослідження основних технологічних процесів створення
цифрового фонду користування документами Національного архівного
фонду та розроблення методичних засад обліку, зберігання та доступу до
цифрових копій.
НДР виконувалась впродовж 2018 р. на замовлення Укрдержархіву
відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету України, на 2018 р. (зі
змінами) та технічного завдання на виконання НДР.
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Об’єкт дослідження – цифровий фонд користування документами
Національного архівного фонду.
Ціль роботи – визначення основних технологічних процесів створення
цифрового фонду користування документами НАФ та засад обліку,
зберігання та доступу до цифрових копій.
Методи дослідження – аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії,
порівняння та узагальнення, абстрагування, прогнозування, опитування.
Дослідження проводилося в Україні вперше.
Під час дослідження здійснено аналіз сучасного стану у сфері
створення та організації функціонування цифрового фонду користування
документами НАФ. Вивчено архівну практику щодо обліку і забезпечення
збереженості цифрових копій документів, а також надання доступу до них.
Встановлено основні проблеми, що спричиняють труднощі при створенні
цифрового фонду користування документами НАФ та забезпеченні його
функціонування у вітчизняних архівах і запропоновано їхнє рішення.
У результаті виконання НДР підготовлено методичні рекомендації
«Цифровий фонд користування документами Національного архівного
фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» для забезпечення
оптимального та уніфікованого підходу архівних установ до створення,
обліку, зберігання та надання доступу до цифрових копій фонду
користування НАФ з урахуванням прогресивної зарубіжної та вітчизняної
практики у цій галузі та наявної ситуації у сфері матеріально-технічного та
кадрового забезпечення архівних установ України та остаточний звіт про
НДР, які були обговорені та схвалені на засіданні вченої ради УНДІАСД
(протокол № 5 від 28.12.2018), НМК Укрдержархіву (протокол № 1 від
07.02.2019) та передані приймальній комісії Укрдержархіву. Згідно з
отриманим актом приймання НДР «Дослідження основних технологічних
процесів

створення

цифрового

фонду

користування

документами

Національного архівного фонду та розроблення методичних засад обліку,
зберігання та доступу до цифрових копій» з номером державної реєстрації
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0118U003218, що затверджений в. о. Голови Державної служби України
І. В. Бондарчуком 8 квітня 2019 р., прийнято рішення вважати дану НДР
виконаною відповідно до вимог технічного завдання. Таким чином, технічне
завдання на виконання НДР виконано у повному обсязі.
Методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами
Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до
нього» затверджені та впроваджені наказом Укрдержархіву № 36 від 16
квітня 2019 р.
Методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами
Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до
нього» здобули перше місце в Конкурсі науково-методичних розробок і
науково-інформаційних

робіт

з

архівознавства,

документознавства,

археографії у 2019 р. (засідання НМК Укрдержархіву від 20.06.2019).
1.3.1 Інформаційний

моніторинг

та

наукове

опрацювання

літератури з питань архівної справи та документознавства з метою
підготовки

на

їх

основі

аналітичної,

реферативної,

оглядової,

бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевої
служби науково-технічної інформації.
НДР виконувалась впродовж 2018 р. на замовлення Укрдержархіву
відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету України, на 2018 р. (зі
змінами) та технічного завдання на виконання НДР.
Об’єкт дослідження – вітчизняні та зарубіжні інформаційні ресурси з
архівної справи та документознавства.
Мета роботи – аналіз сучасного стану розвитку архівної справи та
документознавства на основі інформаційного моніторингу задля підготовки
актуальної науково-обґрунтованої інформації, спрямованої на забезпечення
інформаційних потреб працівників архівних установ та основних напрямів їх
діяльності.
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Методи

дослідження –

загальнонаукові

методи

дослідження:

класифікаційний; аналізу та синтезу; інформаційний; структурно-системний;
статистично-аналітичний та ін.
Сучасні вимоги до науково-дослідної та методичної роботи архівних
установ потребують ґрунтовного інформаційного забезпечення основних
напрямів їх діяльності актуальною аналітичною, реферативною, оглядовою,
бібліографічною інформацією, донести яку до працівників архівних установ
покликані тематичні випуски Бюлетенів Галузевої служби науково-технічної
інформації.
У ході виконання НДР було проведено моніторинг та аналіз
вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів з актуальних питань
архівної справи та документознавства; досліджено та проаналізовано
світовий досвід організації архівної справи та нормативно-методичне
регулювання процесів виготовлення електронних копій архівних документів
в зарубіжних країнах.
У результаті виконання НДР підготовлено остаточний звіт про
виконання НДР з рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на
знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ та
документів державних архівів, обстежених у 2018 р. за списком, визначеним
Державною архівною службою України, та два випуски «Бюлетеня
Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та
документознавства» (№ 1 (29); № 2 (30)), призначених для інформаційного
забезпечення

практичної,

науково-дослідної

та

методичної

роботи

працівників архівних установ, які були обговорені та схвалені на засіданні
вченої ради УНДІАСД (протокол № 2 від 5 липня 2018 р., протокол № 5 від
28 грудня 2018 р.) та передані приймальній комісії Укрдержархіву. Згідно з
отриманим актом приймання НДР «Інформаційний моніторинг та наукове
опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства з
метою підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової,
бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевої служби
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науково-технічної інформації» з номером державної реєстрації 0118U003219,
що затверджений в. о. Голови Державної служби України І. В. Бондарчуком 8
квітня 2019 р., прийнято рішення вважати дану НДР виконаною відповідно
до ТЗ у повному обсязі і прийнятою.
Обидва випуски «Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної
інформації з архівної справи та документознавства» (№ 1 (29); № 2 (30)),
прилюднено на веб-сайті УНДІАСД у рубриці «Публікації на порталі»:
– Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної
справи та документознавства. Вип. 1 (29) / Держ. арх. служба України, Укр.
наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн.
інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко,
Р. В. Романовський, Л. В. Шнуровська. – Київ, 2018. – 164 c. – Режим
доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/GSNTI_29.pdf. – Назва з
екрана.
– Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної
справи та документознавства. Вип. 2 (30) / Держ. арх. служба України, Укр.
наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн.
інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко,
Р. В. Романовський, Л. В. Шнуровська. – Київ, 2018. – 152 с. – Режим
доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/GSNTI_30.pdf. – Назва з
екрана.
Перший розділ Бюлетеня ГЦНТІ (№ 1 (29), 2018) присвячений
світовому досвіду організації архівної справи та містить інформаційноаналітичний огляд. Другий розділ включає реферативну, оглядову та
бібліографічну інформацію, що стосується розвитку архівної справи та
документознавства у світі. Також упорядниками представлено огляд
стандартів з архівної справи та керування документаційними процесами,
розроблені у 2015–2017 рр.; подано матеріали до бібліографії з проблем
зарубіжного архівознавства (підготовлені на основі змісту провідних
фахових зарубіжних періодичних видань за 2017–2018 рр. та систематизовані
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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.
У першій частині Бюлетеня ГЦНТІ (№ 1 (30), 2018) представлено огляд
зарубіжного

досвіду

нормативно-методичного

регулювання

процесів

виготовлення електронних копій архівних документів. В огляді, зокрема,
визначено цілі створення електронних копій документів в зарубіжних
країнах, розглянуто розкрити нормативне забезпечення технологічних
процесів створення електронних копій документів, форми і засоби зберігання
електронних копій архівних документів, принципи доступу користувачів
архівів до електронних копій архівних документів. У другій частині
представлено матеріали до бібліографії з проблем архівознавства та архівної
справи в Україні за 2017 рік. До бібліографії включено документальний
масив публікацій що вийшли в Україні та за її межами, систематизований за
тематичними розділами.
Технічне завдання на виконання НДР виконано у повному обсязі.
Використання результатів дослідження має важливе теоретикоприкладне значення. Опублікована в бюлетенях інформація сприятиме
ефективному інформаційному забезпеченню основних напрямів діяльності
архівних установ України, проведення ними науково-методичної роботи,
наукових досліджень в галузі архівознавства та документознавства,
впровадження їх результатів в практичну діяльність, виконання державних
програм у сфері архівної справи та документознавства, що будуть
використані

у

практичній,

науково-дослідній

та

методичній

роботі

працівників архівної галузі, вищих навчальних закладів, наукових установ.
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1.4.1 Дослідження особливостей організації праці й управління в
архівних установах з метою визначення відповідальності, компетентності,
функцій та повноважень їх працівників
НДР виконувалась впродовж 2018 р. на замовлення Укрдержархіву
відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету України, на 2018 р. (зі змінами)
та технічного завдання на виконання НДР.
Об’єкт дослідження – особливості організації праці й управління в
архівних установах.
Мета роботи – визначення відповідальності, компетентності, функцій та
повноважень працівників архівних установ та висвітлення результатів на
сторінках нової редакції «Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників». Випуск 81 «Культура та мистецтво». Розділ «Діяльність архівів».
Методи дослідження – емпіричний, ретроспективний, аналізу і синтезу,
порівняльний, узагальнення, систематизації.
Під час проведення дослідження здійснено аналіз чинного законодавства
України щодо регламентації діяльності архівних установ, окреслено сучасні
зміни в архівних технологіях, умовах праці та вимогах до професійнокваліфікаційних рівнів працівників архівних установ, а також визначено
особливості змісту існуючих та нових видів робіт (професій) працівників
архівної сфери.
У результаті виконання НДР укладено Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників (далі – ДКХП). Випуск 81 «Культура та
мистецтво» Розділ «Діяльність архівів» (Видання друге, доопрацьоване) та
підготовлено

остаточний

звіт

про

виконання

НДР.

Збірник

містить

кваліфікаційні характеристики професій працівників, зайнятих в архівній
справі. Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов’язковими
для встановлення кваліфікаційних категорій та під час тарифікації робіт в
архівах та інших архівних установах усіх галузей економіки, де є зазначені в
цьому випуску напрями та види робіт.
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Проект ДКХП було обговорено та схвалено на засіданні вченої ради
УНДІАСД (протокол № 4 від 20.12.2018). Згідно з отриманим актом приймання
НДР «Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних
установах з метою визначення відповідальності, компетентності, функцій та
повноважень їх працівників» з номером державної реєстрації 0118U003220, що
затверджений Головою Державної служби України Т. І. Барановою 11 червня
2019 р., прийнято рішення вважати дану НДР виконаною відповідно до ТЗ у
повному обсязі і прийнятою.
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ІІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ У 2018 Р.
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
Впровадження

результатів

НДР,

завершених

УНДІАСД,

здійснювалося:
наказами Укрдержархіву
– НДР «Вивчення та науковий аналіз основних напрямів роботи
архівних установ України з метою визначення оптимальних планово-звітних
показників їх виробничої діяльності»:
Уніфіковані

форми

звітної

документації

архівних

установ,

тематичних планів науково-дослідних установ, що належать до сфери
управління Державної архівної служби України: [затв. Наказом Держ. арх.
служби України від 13 груд. 2018р. № 85]. – [Київ, 2018]. – [64] с. Режим
доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/uniform_pl-zv_doc.pdf. – Назва з
екрана;
опублікуванням результатів на офіційному веб-сайті УНДІАСД
– НДР «Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури
з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх
основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої
інформації у вигляді Бюлетенів Галузевої служби науково-технічної
інформації»:
Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з
архівної справи та документознавства [Електронний ресурс]. Вип. 1 (27) /
Держ. арх. служба України, УНДІАСД, Галуз. центр наук.-техн. інформації з
арх.

справи

та

Р. В. Романовський,

документознавства ;
А. І. Титаренко. –

уклад.:

Київ,

2017. –

А. А. Майстренко,
92 c. –

Режим

доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/GSNTI_27.pdf. – Назва

з

екрана.
Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з
архівної справи та документознавства [Електронний ресурс]. Вип. 2 (28) /
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Держ. арх. служба України, УНДІАСД, Галуз. центр наук.-техн. інформації з
арх.

справи

та

Р. В. Романовський,

документознавства ;
А. І. Титаренко. –

уклад.:

Київ,

2017. –

А. А. Майстренко,
152 с. –

Режим

доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/bulletin/GSNTI_28.pdf. – Назва

з

екрана.
– НДР «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану
архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного
фонду»:
Звіт про виконання НДР «Дослідження мікробіологічного та
ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з
метою

проведення

моніторингу

стану

збереженості

документів

Національного архівного фонду» з рекомендаціями щодо проведення
заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику
біоуражень архівосховищ та документів державних архівів, обстежених у
2016 році за списком, визначеним Державною архівною службою України /
Укрдержархів, УНДІАСД; авт.: О. Я. Гаранін, В. О. Кітам, О. М. Гладиренко.
– К., 2017. – 51 с. Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr2018.pdf. – Назва з екрана.
– НДР

«Наукове

обґрунтування

та

розроблення

технологій

комплектування архівних установ документами в електронній формі»:
Технології комплектування архівних установ документами в
електронній формі: методичні рекомендації / Укрдержархів. УНДІАСД;
упоряд.: О. Я. Гаранін, Т. М. Ковтанюк, Т. Я. Купрунець. – К., 2017. – 38 с.
Режим доступу: https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2019_38.pdf (Наказ
Укрдержархіву від 22.04.2019 р. № 38 Про затвердження та впровадження
методичних рекомендацій «Технології комплектування архівних установ
документами

в

електронній

формі»)

та

http://undiasd.archives.gov.ua

(дослідження за). Отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір за № 88123 від 02.05.2019.
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– НДР

«Розроблення

функціонування

архівних

теоретичних
установ,

та

методичних

заснованих

фізичними

засад
та

/або

юридичними особами приватного права»:
Організація роботи архівних установ, заснованих фізичними та/або
юридичними особами приватного права: методичні рекомендації / Держ.
архів. служба України, УНДІАСД; уклад.: Л. В. Дідух, В. Ф. Бойко,
Н. М. Христова.

–

К.,

2017.

–

53 с.

–

Режим

доступу:

https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2019_40.pdf (Наказ Укрдержархіву від
22.04.2019 р. № 40 Про затвердження та впровадження методичних
рекомендацій «Організація роботи архівних установ, заснованих фізичними
та/або

юридичними

особами

приватного

права»)

та

https://undiasd.archives.gov.ua. – Назва з екрана.
– НДР «Дослідження

основних

технологічних

процесів

документування управлінської інформації юридичними особами приватного
права та розроблення методики підготовки ними локальних нормативних
актів з питань діловодства»:
Методичні рекомендації з розроблення інструкції з діловодства
юридичних осіб приватного права / Укрдержархів. УНДІАСД; упоряд.:
О. М. Загорецька. –

К.,

2017.

–

81 с.

–

Режим

доступу:

https://archives.gov.ua/Law-base/SCAU/2019_39.pdf (Наказ Укрдержархіву від
22.04.2019 р. № 39 «Про затвердження та впровадження Методичних
рекомендацій з розроблення інструкції з діловодства юридичних осіб
приватного права») та https://undiasd.archives.gov.ua. – Назва з екрана;
підготовкою
оприлюдненням

та

публікацією

отриманих

наукових

результатів

на

статей,
наукових

а

також

конференціях

(додаток 2).
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ВИСНОВКИ
Впродовж 2018 р. УНДІАСД було завершено виконання шести НДР та
виконано перший етап двох НДР. Усі дослідження проводилися у
відповідності до Тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються
УНДІАСД за рахунок коштів державного бюджету України, на 2018 р. (зі
змінами) та технічних завдань на виконання НДР.
Згідно з Тематичним планом у 2018 р. підготовлено:
– проект Програми стратегічного розвитку архівної справи на
сепредньострокову перспективу (2019–2023 рр.) та остаточний звіт про НДР;
– звіт про НДР з аналітичним оглядом архівних фондів державних
інституцій на українських землях XV – XVIII ст., які зберігаються у ЦДІАК
України;
– звіт

про

НДР

з

рекомендаціями

щодо

проведення

заходів,

спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень
архівосховищ та документів державних архівів, обстежених у 2018 році за
списком, визначеним Державною архівною службою України;
– методичні рекомендації «Цифровий фонд користування документами
Національного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до
нього» та остаточний звіт про НДР;
– два випуски

«Бюлетеня

Галузевого

центру

науково-технічної

інформації з архівної справи та документознавства» (№ 1 (29); № 2 (30)) та
остаточний звіт про НДР;
– проект

Довідника

кваліфікаційних

характеристик

професій

працівників (ДКХП). Випуск 81 «Культура та мистецтво» Розділ «Діяльність
архівів» (Видання друге, доопрацьоване) та остаточний звіт про НДР.
Наукові дослідження УНДІАСД проводились за такими напрямами:
– загальні методологічні та теоретичні дослідження, історія архівної
справи;
– забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ;
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– користування документами та їхня публікація, організація наукової
інформації;
– управління, економіка, організація праці в архівних установах.
Реалізація результатів виконаних науково-дослідних робіт у 2018 році
забезпечить:
– науковий супровід удосконалення системи стратегічного планування
в архівній справі, посилення його взаємозв’язку з державним управлінням і
прогнозуванням;
– уніфікований підхід архівних установ до основних технологічних
процесів створення цифрового фонду користування документами НАФ та
його обліку, зберігання та доступу до копій;
– визначення оновлених професійно-кваліфікаційних характеристик
посад та змісту існуючих та нових видів робіт (професій) працівників
архівної сфери відповідно до сучасних змін в архівних технологіях і умовах
праці;
– значне скорочення витрат часу працівників архівних установ на
пошук необхідної інформації, зокрема з питань світового досвіду організації
архівної справи та регулювання процесів виготовлення електронних копій
архівних документів;
– сучасних тенденцій розвитку архівної справи та документознавства,
прикладних та науково-технічних здобутків вітчизняних і зарубіжних архівів
для використання їх у практичній, науково-дослідній та методологічній
роботі;
– моніторинг стану архівосховищ та фізичної збереженості документів
у вітчизняних архівних установах з метою формування сучасної системи
біозахисту та профілактики біоуражень документів НАФ.

В. о. директора УНДІАСД

В. Ф. Бойко
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Додаток 1
НОМЕРИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НДР,
ЩО ВИКОНУВАЛИСЬ УНДІАСД У 2018 Р.

Шифр

Назва

Реєстраційний номер

1.1.1

Визначення та наукове обгрунтування

0118U003216

напрямів розвитку архівної справи на
середньострокову перспективу
1.1.2

Дослідження процесів історичного
документотворення

в

функціонування

0117U000044

контексті
державних

інституцій як фондоутворювачів, в
процесі діяльності яких були створені
документи Національного архівного
фонду (XV – поч. ХХ ст.)
1.1.3

Дослідження

теоретичних

та

0118U005282

практичних засад експертизи цінності
документів, пов’язаних із соціальним
захистом громадян

1.2.1

Дослідження

мікробіологічного

та

0118U003217

ентомологічного стану архівосховищ
та документів державних архівів з
метою проведення моніторингу стану
збереженості

документів

Національного архівного фонду

1.2.2

Дослідження основних технологічних

0118U003218
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процесів створення цифрового фонду
користування

документами

Національного архівного фонду та
розроблення

методичних

засад

обліку, зберігання та доступу до
цифрових копій

1.3.1

Інформаційний моніторинг та наукове

0118U003219

опрацювання літератури з питань
архівної справи та документознавства
з метою підготовки на їх основі
аналітичної, реферативної, оглядової,
бібліографічної та іншої інформації у
вигляді Бюлетенів Галузевої служби
науково-технічної інформації

1.4.1

Дослідження

особливостей

0118U003220

організації праці й управління в
архівних

установах

визначення

з

метою

відповідальності,

компетентності,

функцій

та

повноважень їх працівників

1.4.2

Вивчення

та

технологічних
організації
архівних

науковий

аналіз

процесів,

норм

праці

у

установах

0118U003221

державних
з

метою

визначення раціональних прийомів
виконання

робіт

з

технологічно

регламентованим змістом та обсягами
28

Додаток 2
Публікації 2018 р. за результатами НДР, що входять до Переліку
наукових фахових видань:
1. Алєксєєнко А. О. Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання
авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів» (6 грудня
2018 р.,

м. Київ)

/

А. О. Алєксєєнко,

О. Я. Гаранін,

Ю. С. Ковтанюк,

О. В. Чижова // Архіви України. – 2018. – № 5/6. – С. 210–219.
2. Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи /
В. В. Бездрабко // Сумський історико-архівний журнал. – 2018. – Т. ХХХІ. –
С. 5–17.
3. Бездрабко В. В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і
можливості / В. В. Бездрабко // Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 190–208.
4. Бездрабко В. В. Зарубіжний досвід архівації електронних документів:
е-пошта та твіти / В. В. Бездрабко // Сумська старовина. – 2018. – № 52. –
С. 80–89.
5. Бездрабко В. В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія
триває / В. В. Бездрабко // Архіви України. – 2018. – № 2/3. – С. 7–19.
6.

Горбатюк М. В.

Документи

про

консульську

діяльність

дипломатичного представництва УСРР у Німеччині як джерело до вивчення
історії української радянської дипломатії 1920–1923 років / М. В. Горбатюк,
Л. В. Шнуровська // Архіви України. – 2018. – № 4. – С. 137–162.
7. Гула О. Г. Новітні тенденції у розвитку української науки (за
матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна наука
та освіта Волині», 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський) /
О. Г. Гула // Архіви України. – 2018. – № 5/6. – С. 220–227.
8. Гула О. Г., Гула В. Д. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про
білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) // Архіви
України. Випуск 4 (315): липень – серпень 2018. С. 163-174.
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9. Гула О.Г., Гула В.Д. Спогади члена ЦК Бунду Мойсея Рафеса про
білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки) (продовження,
початок у № 4(315) за 2018 р.) // Архіви України. Випуск 5-6 (316-317):
вересень – грудень 2018. С. 155-164.
10. Гула О.Г. Діяльність Валерії О’Коннор–Вілінської в еміграції
(1918–1930 рр.) // Київські історичні студії. №2 (7) 2018. С. 19-23.
11. Зворський С. Л. Активізація взаємодії архівів і бібліотек – вимога
часу / С. Л. Зворський // Архіви України. – 2018. – № 5/6. – С. 7–21.
12.

Майстренко А. А.

Оцифровування

архівних

документів

у

зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд / А. А. Майстренко,
Р. В. Романовський // Архіви України. – 2018. – № 1. – С. 64–87.
13. Свердлик З. М. Архівні документи як джерело дослідження
документаційного

забезпечення

органів

місцевого

самоврядування

//

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 39–44.
14. Свердлик З. М., Настенко Л. Г. Аутсорсинг в архівній справі:
сучасний стан та перспективи // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук.
праць.

Серія:

Історичні

науки.

Переяслав-Хмельницький:

ФОП

Домбровська Я.М., 2018. Вип. 6. С. 194–211.
Статті у виданнях, які включені до інших наукометричних баз
даних:
1. Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи /
В. В. Бездрабко // Сумський історико-архівний журнал. – 2018. – Т. ХХХІ. –
С. 5–17.

(Index Copernicus, Cite Factor, Directory of Research Journals

Indexing Electronic Scientific Library, ERIH PLUS, Global Impact Factor,
International Society of Universal Research in Science, Journal Index, MIAR,
Open Academic Journals Index, ResearchBib)
2. Бездрабко В. В. Зарубіжний досвід архівації електронних документів:
е-пошта та твіти / В. В. Бездрабко // Сумська старовина. – 2018. – № 52. –
С. 80–89. (Open Academic Journals Index, Index Copernicus)
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3. Гула О.Г. Діяльність Валерії О’Коннор–Вілінської в еміграції (1918–
1930 рр.) // Київські історичні студії. №2 (7) 2018. С. 19-23.
4. Zalietok N. British and Soviet Women in the Military Campaign of 193945: A Comparative review // Marine Corps University Journal. – Special Issue:
Gender Integration. – 2018. – P. 9–40.
5. Свердлик З. М. Архівні
документаційного

забезпечення

документи
органів

як

джерело дослідження

місцевого

самоврядування

//

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 39–44.
Довідкові видання
1. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах України [Електронний ресурс] : міжархів. довідн. Т. 9 : Метричні
книги у фондах Державного архіву Житомирської області, кн. 1 / Держ. арх.
служба

України,

УНДІАСД ;

упоряд.:

М. Горбатюк,

С. Зворський,

А. Титаренко. – Київ, 2018. – 775 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні
довідники). –

Режим

доступу:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/metric-

books/mbv9-b1.pdf. – Назва з екрана.
2. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних
архівах України [Електронний ресурс] : міжархів. довідн. Т. 9 : Метричні
книги у фондах Державного архіву Житомирської області, кн. 2 / Держ. арх.
служба України, УНДІАСД ; упоряд.: М. Горбатюк (керівник), С. Зворський,
А. Титаренко. – Київ, 2018. – 842 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні
довідники). –

Режим

доступу:

https://undiasd.archives.gov.ua/doc/metric-

books/mbv9-b2.pdf. – Назва з екрана.
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Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних заходах, що відбулися в Україні

1.

Свердлик З. М. Державний архів Київської області як соціально-

комунікаційний центр // Інформація, комунікація та управління знаннями в
глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 15 травня
2018 р. Київ, 2018. С. 126–128.
2.

Свердлик З. М. Стандарти надання інформаційно-документаційних

послуг у системі професійної підготовки фахівців із документознавства та
інформаційної діяльності // Інформаційно-документаційна освіта: проблеми
та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 лист.
2018 р. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. С. 44–45.
3.

Бандура М. Фахове видання архівної галузі України: до 70-річчя

науково-практичного журналу «Архіви України» / Марина Бандура //
Шевченківська весна: історія : матеріали XVІ Міжнар. наук. конф. студентів,
аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2018 : Історія»,
[м. Київ, 15 берез. 2018 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. –
Київ, 2018. – С. 19–22.
4.

Бездрабко В. Бібліометричний метод в архівістиці / В. Бездрабко

// Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі :
матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.]. –
Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 139–141
5.

Бездрабко В. Електронний архів: чи готові ми до нових викликів?

/ Валентина Бездрабко // Інформація, комунікація, суспільство 2018
[Електронний ресурс] : матеріали 7-ї Міжнар. наук. конф. ICS-2018. – Львів :
Вид-во

Львів.

політехніки,

2018. –

С. 123–124. –

Режим

доступу:

https://www.researchgate.net/profile/Solomia_Fedushko/publication/327954611_I
nformacia_komunikacia_suspilstvo_2018_materiali_7oi_Miznarodnoi_naukovoi_konferencii_IKS32

2018/links/5baf375b45851574f7eedb14/Informacia-komunikacia-suspilstvo-2018materiali-7-oi-Miznarodnoi-naukovoi-konferencii-IKS-2018.pdf. –

Назва

з

екрана.
6.

Бездрабко В.

Проблематика

історико-документознавчих

досліджень у вітчизняній науці (1990–2000 рр.) / Валентина Бездрабко // На
межі між Сходом і Заходом : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 90літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 груд. 2016 р., Львів) /
НАН

України,

Ін-т

укр.

археографії

та

джерелознавства

ім.

М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів, 2018. – С. 286–315. – (Серія
«Львівські історичні праці. Матеріали засідань і конференцій» ; вип. 3).
7.

Бездрабко В. В. Зарубіжний досвід архівування е-документів: е-

пошта та твіти // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології
ХХІ століття: матеріали ХІ міжнар. наук. конф. – Одеса, 2018. – С. 22–28.
8.

Бездрабко В. В. Ще раз про причини появи документа як

соціального феномена / В. В. Бездрабко // Документ в інформаційному
просторі ХХІ століття: виклики, завдання і перспективи : матеріали IV
Всеукр.

наук.-практ.

Інтернет-конференції

(до

150-річчя

заснування

Просвіти), 6–7 груд. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад.
друкарства, Каф. інформ., бібл. та кн. справи. – Львів, 2018. – С. 25–26.
9.
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