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Вступ 

Програму навчальної дисципліни «Архівознавство України» складено 

відповідно до освітньо-наукової програми «Історія та археологія» третього 

(освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія». 

Навчальна дисципліна належить до циклу загальної підготовки. 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 

    Обсяг навчальної дисципліни 2 кредити ЄКТС. 

Міждисциплінарні зв’язки: передумовами вивчення навчальної дисципліни 

є знання з історичного джерелознавства, організації науково-дослідної роботи 

(зокрема щодо підготовки освітньо-кваліфікаційних робіт), теорії та методології 

історичної науки, інформаційно-комунікаційних технологій у роботі історика, 

набуті під час навчання на першому та другому РВО, а також в ІІ-ІІІ семестрах за 

програмою підготовки докторів філософії. Дисципліна є однією з базових у 

підготовці пошукачів до написання й апробації дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. Знання, вміння та досвід, які майбутні доктори 

філософії мають отримати в результаті засвоєння кредитного модуля 

«Архівознавство України», сприятимуть становленню висококваліфікованих 

науковців, надаватимуть систему знань з історії і розвитку архівної справи, 

специфіки функціонування архівних установ, основних принципів 

комплектування, зберігання та використання інформаційно-документальних 

ресурсів, формуватимуть у майбутніх фахівців знання і навички щодо цілісного 

усвідомлення закономірностей та особливостей історії української архівної 

справи, її сучасної організації як напряму державної і суспільної діяльності. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни 

Сприяти теоретичному осмисленню проблем, пов'язаних із предметом та 

об'єктом архівознавства, засвоєнню історії становлення та розвитку архівної 

справи, оволодінню сучасними методологічними підходами до  вивчення 

матеріалів архівів, виробленню інтердисциплінарного підходу в розбудові 

множинних  аналітичних моделей.  

На основі цих знань слухачі мають набути таких компетентностей 

(здатності): 

— системно володіти навичками наукової праці в архівах (з урахуванням  

методології і методичних підходів до дисциплін історичного циклу); 

— усвідомлювати множинні виміри інформації (пропагандистський, 

аксіологічний, морально-етичний, світоглядний тощо) та способи їх 

репрезентації в теорії і практиці архівної справи; 
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— осмислити евристичний і пізнавально-аналітичний потенціал архівної 

справи у контекстах переосмислення історичного досвіду та його  інтелектуального 

виміру; 

— мати націленість на формування творчої індивідуальності, здатність до 

генерування нових аналітичних підходів при створенні власних дослідницьких 

програм і проектів. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами Освітньо-наукової програми третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти пошукачі після засвоєння навчальної дисципліни 

мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання про:  

— предмет і завдання теорії  і методики архівознавства; 

— понятійно-категоріальний апарат архівознавства;  

— основні принципи і методи наукового аналізу архівних документів; 

—  етапи історичного розвитку архівної справи в Україні;  

— державну політику сучасної України у царині архівної справи; 

— нормативну основу формування Національного архівного фонду, 

архівних установ, правил і умов його використання; 

— шляхи інформатизації архівної справи. 

уміння: 

— вільно орієнтуватись у системі архівів України; 

— професійно здійснювати пошук архівних документів та їх опрацювання. 

— встановлювати зіставно-порівняльні паралелі між різними предметами 

досліджень, системних зв’язків між явищами і процесами множинної генеалогії; 

— інтегруватись у множинні комунікативні моделі  наукового 

спілкування; налагоджувати професійні контакти  щодо обміну досвідом 

(галузевим, інтелектуальним, емоційним, соціальним, практичним тощо); 

 — вести дискусію, презентувати  складну проблему та різні погляди на 

неї;   

— аргументовано представляти власні наукові доробки та ідеї. 

досвід: 

— усвідомленого і компетентного оперування поняттями і термінами 

архівознавства; 

— описування архівних документів, коректного використання відомостей, 

що в них містяться; 

— роботи з електронними базами архівних документів. 

 

 

 



4 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Розділ І. Архівознавство як комплексна наука і навчальна дисципліна 

 

Тема 1.1. Методологічні основи і методи, понятійний апарат 

Предметна область архівної науки. Об'єкти дослідження в архівознавстві. 

Особливості функціонування архівної інформації в мікро- (інформаційні потреби 

людини) та макропросторі (інформаційні потреби суспільства/світової 

спільноти). Методологічні основи архівознавства. Сутність принципів 

об'єктивності, всебічності, історизму. Еволюція поняття «архівознавство» 

(«архівна наука»), його бінарна сутність. Усталені фундаментальні базові 

поняття архівознавства («архів», «фонд», «архівний документ», «Національний 

архівний фонд», «документ Національного архівного фонду», «архівна 

спадщина», «унікальний документ»). Різниця між поняттями «архівний 

документ» і «документ НАФ». Загальнонаукові методи в архівознавстві 

(абстрагування, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, історичний, класифікації, 

логічний, моделювання, проблемно-тематичний, системно-структурний). 

Особливості застосування спеціально-наукових методів (генетичного, 

класифікації і критики джерел, компаративного, проблемної хронологізації та 

персоналізації, наукової евристики та ін.). Специфічні методи дослідження в 

архівознавстві. Основні компоненти методу історичного дослідження в архівній 

науці. Гносеологічне значення соціокультурного підходу. 

 

Тема 1.2. Джерельна база, історіографія, міждисциплінарні зв'язки 

Багатоаспектність джерельної бази архівознавства (писемні, речові, 

зображувальні). Наукова періодизація розвитку архівознавчих знань. 

Трансформація архівознавчих знань в науку. Історія українського архівознавства 

і традиції Києво-Могилянської академії, університету Святого Володимира, 

Київської археографічної комісії, київської, харківської, львівської наукових 

історичних шкіл. «Архив Юго-Западной России» (1858–1914), «Акты, 

относящиеся к истории Западной России» (1844–1853).    Внесок    видатних 

   науковців   у розвиток  української  архівістики (М. Максимович,        М. 

Костомаров,    П. Куліш,     О. Левицький,      В. Антонович, М. Грушевський та 

ін.). Публікація архівних джерел на шпальтах «Київської старовини». Діяльність 

Археографічної комісії при Науковому товаристві ім. Т.Г. Шевченка у Львові, 

видання «Українсько-Руського архіву». Архівознавчі дослідження в УСРР. 

Праця В.Романовського «Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на 

Україні та принципи порядкування в архівах» (1927). Руйнація української 
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архівознавчої справи в умовах зміцнення сталінської тоталітарної системи. 

Відновлення української архівістики у післявоєнний період. Ф. П. Шевченко та 

його роль у розвитку українського архівознавства. Розширення тематики 

архівознавчих досліджень в УРСР у 1960 – 1980-ті рр. Найпомітніші праці з 

історії, теорії і практики архівної справи. Кафедра архівознавства та 

джерелознавства Київського університету ім. Т. Г. Шевченка як центр 

архівознавчих досліджень у радянській Україні. Історіографічні здобутки в 

центральних державних архівах, архівознавче значення публікацій  науково-

інформаційного бюлетеня «Архіви України». Найвагоміші наукові концепції, 

внесок науковців Інституту історії НАН України у розвиток архівознавства. 

Зв'язки архівознавства з філософією, історією, джерелознавством, 

документознавством, геральдикою, генеалогією та іншими гуманітарними 

дисциплінами. Архівознавство і природничі та технічні науки. 

 

Тема 1.3. Головні дослідницькі центри і канали наукової комунікації у 

царині архівознавства 

Діяльність провідних наукових центрів у галузі архівознавства 

(Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи, 

Мінськ, Республіка Білорусь; Всеросійський науково-дослідний інститут 

документознавства та архівної справи, Москва, Російська Федерація; Інститут 

архівних наук, допоміжних історичних дисциплін та фільмології при 

Державному архіві Хорватії, Загреб, Хорватія; Науковий заклад архівістики 

Генеральної дирекції державних архівів Польщі, Варшава, Польща; 

Нідерландський інститут архівної освіти та досліджень, Амстердам, Нідерланди; 

Міжнародний інститут архівістики в Маріборі-Трієсті, Марібор, Словенія; 

Трієст, Італія; Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства, Київ, Україна). Архівна періодика як канал наукової 

комунікації в архівознавстві.  Спеціалізовані часописи «Archeion» (Польща), 

«Der Archivar» (Німеччина), «American archivist» (США), «Отечественные 

архивы», «Вестник архивиста» (Росія) та ін. Проблеми сучасної архівістики на 

шпальтах української архівної періодики (часописи, щорічники «Український 

археографічний щорічник», «Архіви України», «Студії з архівної справи та 

документознавства», науково-популярне видання «Архівіст: Вісник САУ», 

інформаційне «Вісник Держкомархіву» та ін.). 

 

Розділ II. Провідні тенденції історичного розвитку  

архівної справи в Україні 
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Тема 2.1. Становлення і розвиток архівної справи в стародавні часи і 

середньовіччя (ІX – XVI ст.) 

Провідні центри зосередження писемних матеріалів у Київській Русі, 

Галицько-Волинській державі. Архіви адміністративних та судових установ 

Литовсько-Польської доби (XV–XVI ст.). Литовська метрика як центральний 

архів (архів канцелярії) Великого князівства Литовського. Коронна метрика 

(центральний архів Речі Посполитої). Руська (Волинська) метрика 

(П. М. Кулаковсьтії). Архіви судових установ XV–XVI ст.  Магістратські архіви. 

 

Тема 2.2. Архівна справа в добу нової історії (XVII – ХІХ ст.) 

Архівна справа козацько-гетьманської України (середина XVII–XVIII ст.). 

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Архіви та архівна справа в Україні кінця 

XVIII–XIX ст. Архівне законодавство Російської імперії та його вплив на 

архівну справу на українських землях. Постання спеціальних інституцій для 

збереження архівних документів. «Таврійська вчена архівна комісія» (1887), її 

завдання, діяльність. Внесок Д. Багалія, О. Єфименко, О. Левицького, Д. 

Яворницького та ін. у розвиток української архівної справи України. Архіви 

України в контексті проектів архівних реформ у Російській імперії. Організація 

та функціонування архівів у державних установах. Архіви церковної 

адміністрації в Україні. Проблеми архівістики на Археологічних з'їздах. 

Діяльність губернських учених архівних комісій на теренах України. 

Документальні колекції науково-історичних установ і товариств та приватні 

наукові архіви в Україні XIX – початку XX ст. 

 

Тема 2.3. Особливості архівної справи в часи новітньої історії (XХ ст.) 

Державна політика Української Народної Республіки, Української 

держави у архівній галузі. Заснування Національного архіву, Національної 

бібліотеки, Української академії наук. Архівна справа у Західно-Українській 

Народній Республіці. Радянська державна політика в архівній сфері. 

Націоналізація архівів. Політика коренізації (українізації) та розвиток архівної 

справи в УСРР. Постання єдиного Державного архівного фонду України. 

Архівна справа в СРСР доби тоталітаризму. Лист Й. Сталіна до журналу 

«Пролетарская революция» (1931). Централізація архівної системи, 

підпорядкування її Наркомату внутрішніх справ. Система спецховів і цензури. 

Репресії проти працівників архівної галузі. Евакуація архівних документів, 

робота евакуйованих архівів у тилу в роки Другої світової війни. Архіви 

України на окупованій території. Втрати української архівної системи за часів 

війни. Відбудова архівної справи після завершення війни. Реорганізація 
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системи архівної справи в 1960-ті рр. Головне архівне управління при Раді 

Міністрів СРСР (1966). Діяльність Московського історико-архівного інституту, 

Всесоюзного науково-дослідного інституту документознавства та архівної 

справи. Особливості архівної справи в СРСР – УРСР у 1960 – 1980-ті рр. 

Розбудова архівної справи після проголошення державної незалежності 

України. Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» 

(1993). Реформування, демократизація архівної системи в Україні.  Заснування, 

діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства (від 1994). Постання нових періодичних видань у царині 

архівної справи («Студії з архівної справи та документознавства», «Пам'ятки» 

та ін.). Спілка архівістів України. Зв'язки архівознавства з філософією, історією, 

джерелознавством, документознавством, геральдикою, генеалогією та іншими 

гуманітарними дисциплінами. Архівознавство і природничі та технічні науки. 

Розділ IІI. Система архівних установ сучасної України: організація 

зберігання, принципи використання 

Тема 3.1. Типологія, загальні принципи організації і діяльності 

архівних установ 

Загальні засади формування та управління архівною справою. 

Характеристика системи архівних установ сучасної України  (Центральні 

державні архіви України; галузеві державні архіви; місцеві державні архівні 

установи; архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв, бібліотек; 

архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних і комунальних підприємств, установ і організацій; архівні підрозділи 

об'єднань громадян, релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, 

заснованих на приватній власності; архівні установи, засновані фізичними 

особами; підприємства і організації у сфері архівної справи та діловодства). 

Облік, забезпечення збереженості документів в архівах.  

 

Тема 3.2. Склад, структура, правила використання Національного 

архівного фонду України 

Етапи формування Національного архівного фонду. Закон України «Про 

національний архівний фонд і архівні установи» (1993). Класифікація НАФ за 

аспектами власності (документи, які належать державі; комплекси, що належать 

територіальним громадам; документи, що є власністю суб’єктів господарювання 

недержавного походження, релігійних організацій та об’єднань громадян; 

приватні архівні зібрання або окремі документи). Система, принципи 

опрацювання довідкового апарату державних фондів України (центрального 
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фондового каталогу, архівних описів, каталогів державних архівів, оглядів 

архівних фондів). Загальна характеристика складу, змісту архівних зібрань 

України. Законодавство України, що регулює доступ до документів 

Національного архівного фонду (Закони України «Про культуру», «Про 

інформацію», «Про Національний архівний фонд та архівні установи»). 

Особливості доступу до документів НАФ, що містять державну таємницю або 

іншу інформацію з обмеженим доступом. Визначені законодавством підстави 

для відстрочки доступу користувачам до документів НАФ. Організація роботи 

користувачів у читальних залах архівів, що належать державі, територіальним 

громадам. Загальні підходи до опрацювання документів НАФ (справ, кіно-, 

фоно-, відеодокументів), довідкового апарату (довідників, путівників, описів, 

каталогів, оглядів, покажчиків, картотек), облікових документів (справа фондів, 

реєстрів описів фондів). Робота з унікальними документами. Основні права і 

обов’язки користувачів документів НАФ. 

Тема 3.3. Досвід і перспективи інформатизації архівної справи  

Поняття «інформатизація архівної справи». Мета, складові процесу  

інформатизації архівної справи (науково-архівознавча, інформаційно-

технологічна, науково-організаційна та управлінська).  Комп'ютеризація як засіб 

реалізації інформатизації архівної справи в Україні. Указ Президента України 

«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 

мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» 

(2000). Новітні інформаційні технології комплектування, експертизи, 

описування, обліку та зберігання документів. Реалізація галузевої програми 

створення електронної версії Національного фондового каталогу. Інтернет-

виставки Держкомархіву України. Українські державні архівні веб-ресурси, їх 

зв'язок з міжнародними електронними архівними інформаційними ресурсами. 

Центр інформаційних технологій у Державному комітеті архівів (2000). 

Електронний ресурс «Архіви України» як інструмент доступу до національної 

документальної спадщини. Світовий досвід основних шляхів інформатизації 

архівної справи та перспективи інформатизації в архівній справі сучасної 

України. 

 

3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання 

 

У процесі засвоєння матеріалів кредитного модуля рекомендується 

застосовувати загальнонаукові та спеціально-історичні та специфічні методи. Це 

сприятиме засвоєнню необхідного обсягу науково-теоретичних знань та 

виробленню практичних умінь і навичок, засвоєнню вимог, які ставляться до 

оволодіння архівознавством, для отримання змоги повноцінної наукової 
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комунікації в академічному середовищі за спеціальністю 032 «Історія та 

археологія» та з широкими колами громадськості, аргументовано оцінювати 

результати дослідницької діяльності за спеціальністю. 

Структурування матеріалу в робочій програмі кредитного модуля має 

сприяти викладанню тем у тісному зв’язку та в логічній послідовності. 

Щоб досягти оптимального балансу між теоретичними знаннями та 

практичними навичками, які здобуваються в ході засвоєння дисципліни, 

вивчення матеріалів кожної теми слід структурувати в таких напрямах: 1) лекції; 

2) семінарські заняття; 3) самостійна робота. 

При цьому слід наводити в робочій програмі кредитного модуля докладний 

перелік видів наочностей до кожної теми. 

Лекції мають бути сплановані так, аби під час них розглядалися ключові 

теоретичні питання дисципліни, закладалося підґрунтя для підготовки до 

семінарських і практичних занять, виконання самостійної роботи. 

Для поточного контролю успішності засвоєння матеріалу на кожній лекції 

доцільно запланувати і проводити письмове експрес-опитування (1 експрес-

контроль протягом семестру). Експрес-контроль бажано влаштовувати 

наприкінці лекції, виділяючи на цей вид роботи 15 хвилин. Слід урахувати бали 

за цей вид роботи під час складання рейтингової системи оцінювання. 

Плануючи семінарські заняття, слід враховувати, що слухачі мають 

обговорювати питання, засвоєння котрих допоможе закріпити знання 

теоретичних основ навчальної дисципліни, а також встановити зв’язок між 

теоретичним архівознавством та практикою історичних досліджень для 

виявлення, опрацювання різних за типом архівних документів й підготовки 

власних праць. 

Індивідуальні заняття передбачають виконання науково-дослідної роботи у 

розрізі наукового пошуку аспіранта з використанням знань та вмінь, отриманих 

при вивченні кожної з запланованих тем. Під час індивідуальних занять 

аспіранти за допомогою викладача-консультанта мають можливість 

ознайомитися з новітніми інформаційними технологіями комплектування, 

експертизи, описування, обліку та зберігання документів та використати їх при 

збиранні матеріалів до наукових рефератів, статей та доповідей.  

Для опанування під час самостійної роботи слід виносити теми, засвоєння 

яких лише доповнює і розширює знання основного програмового матеріалу або є 

тільки основою для подальшої тісної співпраці з безпосереднім науковим 

керівником. 

 Також під час вивчення навчальної дисципліни  застосовуються  

стратегії активного і колективного навчання, які визначаються наступними 

методами і технологіями: 

1) методи проблемного навчання (проблемний виклад навчального 

матеріалу, частково-пошуковий (евристична бесіда) і дослідницький метод); 



10 

2) особистісно-орієнтовані (розвиваючі) технології, засновані на активних  

формах і методах навчання («мозковий штурм», ділові ігри, наукова дискусія, 

експрес-конференція, круглий стіл);  

3) інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують проблемно-

дослідницький характер процесу навчання та активізацію самостійної роботи 

аспірантів (електронні презентації для лекційних занять, використання аудіо-, 

відео-підтримки навчальних занять). Розробка і застосування на основі 

комп'ютерних і мультимедійних засобів творчих завдань, доповнення 

традиційних навчальних занять засобами взаємодії на основі мережевих 

комунікаційних можливостей (інтернет-семінар). 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 Семестрова атестація проводиться у вигляді  екзамену. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система і 

університетська шкала оцінювання. 

 

5. Рекомендована література 

Список додаткової літератури призначений для поглибленого вивчення 

окремих розділів, тем або навчального курсу в цілому. 

 

5.1. Базова: 

1. Архівістика: термінол. словник / упоряд. К.Є. Новохатського. — К.: КМ 

Академія, 1998. — 487 с. 

2. Архівознавство: підруч. для студентів іст. фак. вузів / Калакура Я.С., 

Боряк Г.В., Дубровіна Л.А. та ін.; Редкол.: Калакура Я.С. (голов. ред.) та ін. — 

К.: Укр. держ. НДІ арх. справи та документознавства, 1998. — 314 с.  

3. Архівознавство: підруч. для студ. іст. фак. вищ. навч. закл. / Боряк Г.В., 

Дубровіна Л.А., Калакура Я.С. та ін.; За заг. ред. Я.Калакури та І.Матяш; Держ. 

ком. архівів України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. 2-е вид., випр. 

і допов. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. — 353 c. 

4. Архівознавство: посіб. до вивч. дисциплін спец. / А.Г. Болебрух, В.І. 

Воронов, Ю.А. Святець, Є.А. Чернов; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. 

нац. ун-т. — Д.: РВВ ДНУ, 2007. — 92 с.  

5. Боровець І.І. Зарубіжне архівознавство: навч.-метод. посіб. для студентів 

магістратури / І. Боровець; Кам’нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. — 62 с.  
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6. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. — К.: 

Держспоживстандарт України, 2005. — 32 с.  

7. Нариси історії архівної справи в Україні: навч. посіб. для студ. іст. фак. 

вищ. навч. закл. / Абросимова С.В., Бездрабко В.В., Болдирєв В.В. та ін.; За заг. 

ред. І.Матяш та К.Климової; Держ. ком. архівів України, Укр. НДІ Арх. справи 

та документознавства. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. — 609 с.  

8. Нефедов К.Ю. Теорія і практика архівної справи: Навч. посіб. / К.Ю. 

Нефедов; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. 

Жуковського «Харк. авіац. ін-т». — Х.: ХАІ, 2009. — 73 с.  

 

5.2. Додаткова: 

9. Абросимова С.В. Д.І.Яворницький і розвиток архівної справи на 

Катеринославщині / Абросимова С.В. // Спадщина: зб. ст. — Дніпропетровськ, 

1999. — С. 21—38. 

10. Алтухова О.І. Наслідки політичних подій у становленні архівної справи 

на Кам’янеччині (1920–1921 рр.) / Алтухова О.І. // Архівна та бібліотечна справа 

в Україні доби визвольних змагань (1917 – 1921 рр.): зб. наук. пр. — К., 1998. — 

С. 64—69. 

11. Атанасовскі А. Вклад Бранко Панова в розвиток архівної справи 

Македонії / Атанасовскі А.  // Українське архівознавство: історія, сучасний стан 

та перспективи: наук. доп. Всеукр. конф., (19-20 лист. 1996 р.). — К., 1997. — 

Ч.1. — С. 375—376. 

12. Архівна справа і НАІС: концептуальні положення: Розд. 1 // 

Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна україніка» і 

комп’ютеризація архівної справи в Україні: зб. наук. пр. — К., 1996. — Вип. 1, 

Розд. 1. — С. 12—16. 

13. Архівна справа та археологія: Розд. 6. // Архіви і документальна 

спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903 – 2003): Матеріали 

наук. конф. — Полтава, 2003. — С. 414—440. 

14. Архівознавство: метод. рекомендації / Чернів. держ. ун-т ім. Ю. 

Федьковича; Уклад. Ротар Н.Ю.; Літ. ред. Лупул О.В. — Чернівці, 1998. — 32 с.  

15. Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України: зб. 

законодав. актів, нормат. і метод. док. з арх. справи і діловодства / Нац. б-ка 

України ім. В.І.Вернадського та ін.; Авт.-уклад.: Л.А. Дубровіна та ін.; Редкол.: 

О.С. Онищенко (голова) та ін. — К., 2002. — 167 c.  
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16. Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань 

(1917–1921 рр.): зб. наук. пр. / Нац. парламент. б-ка України та ін.; Редкол.: 

В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін. — К., 1998. — 275 с.  

17. Архівні установи України: довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; 

Редкол.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Г.В. Папакін. — 2-е вид., доп. — К.: ДЦЗД НАФ, 

2005. — Т. 1. Державні архіви. — 692 с.  

18. Бандура М. Документи особових фондів В. Л. Модзалевського як 

джерело вивчення історії архівної справи в Україні / М. Бандура // Пам’ятки: 

археогр. щорічник. — Київ, 2013. — Т. 14. — С. 121—141. 

19. Бастьен Р.В. Спорные вопросы архивистики / Р.В. Бастьен // Труды 

историко-архивного института. — М., 1996. —  Т. 33. — С. 294—305. 

20. Бездрабко В. З історії архівної справи в Болгарії: конституювання ідеї 

Центрального державного архіву / Бездрабко В.  // Спеціальні історичні 

дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. — К., 2006. — Чис. 13. — 

Ч. 2. — С. 208—240. 

21. Болдирєв В.В. Архівна справа в Україні 1917–1921 рр. / Болдирєв В.В.  

// Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 

рр.): зб. наук. пр. — К., 1998. — С. 76—79. 

22. Боряк Г.В. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: 

проблеми, здобутки, перспективи / Г.В. Боряк // Архівознавство. Археографія. 

Джерелознавство: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2002. — Вип. 5. — С. 9—18. 

23. Боряк Г.В. Сукупна архівна спадщина України: до проблеми змісту 
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