
Перелік питань з Державного іспиту “Архівознавство”. ОКР «Магістр» 

1. Предмет, об’єкт і методи архівознавства як наукової системи. 

2. Поняття “архівна система” та її основні види. 

3. Система архівних установ України. 

4. Склад і структура Національного архівного фонду України. 

5. Національний архівний фонд України: правові засади існування. 

6. Архівна україніка: український та зарубіжний комплекси. 

7. Проблеми опрацювання архівної україніки. 

8. Статус та структура державних архівів України. 

9. Основні нормативні документи з організації роботи державних архівів в 

Україні. 

10. Виробничі підрозділи архіву та вимоги до організації їх роботи. 

11. Організація упорядкування родинних та особових фондів. 

12. Основні архівні технології. 

13. Організація наукової та методично-консультативної роботи в архіві. 

14. Планування та звітність у діяльності державних архівів в Україні. 

15. Архівний менеджмент – його сутність, значення, головні закономірності та 

принципи. 

16. Основні функції управління в архівних установах 

17. Функція планування в архівах України. 

18. Управління трудовими ресурсами архівів. 

19. Інформація та комунікації в архівному менеджменті. 

20. Маркетинг в архівних установах. 

21. Управління центральними архівами України (на прикладі ЦДІА України у 

Львові). 

22. Особливості менеджменту в місцевих архівних установах України (на 

прикладі ДАЛО). 

23. Організація документів Національного архівного фонду: структурні рівні та 

ознаки наукової класифікації. 

24. “Фонд”, “об’єднаний архівний фонд”, “архівна колекція”: дефініції та 

практичне застосування. 



25. Фондовий принцип класифікації документів в архіві. Історія становлення, 

теоретичні розробки. 

26. Формування Національного архівного фонду: головні етапи та особливості. 

27. Експертиза цінності документів: головні завдання, принципи і критерії. 

28. Створення та діяльність експертних, експертно-перевірочних та центральної 

експертно-перевірної комісії. 

29. Унікальні та особливо цінні документи – критерії визначення, особливості 

описування, обліку, зберігання. 

30. Комплектування архівів: історія та сучасність. Комплектування архівів 

документами різного походження. 

31. Комплектування державних архівів та методика складання списків джерел 

формування Національного архівного фонду. 

32. Схеми систематизації документів на рівні фонду. 

33. Систематизація документів особового походження. 

34. Принципи і методи архівного описування. 

35. Облік документів Національного архівного фонду: головні поняття і 

принципи. 

36. Архівне описування документів. Елементи описування. Особливості 

описування актового матеріалу. 

37. Особливості описування документів офіційного походження. 

38. Особливості описування документів особового походження. 

39. Формування довідкового апарату архівів. 

40. Система каталогів в архіві: функції та призначення. 

41. Путівник по архіву: методика укладання, вимоги. 

42. Опис як довідковий посібник та обліковий документ. 

43. Роль довідкового апарату у евристичній роботі. Методи удосконалення 

довідкового апарату державних архівів. 

44. Забезпечення збереженості архівних документів: проблеми збереження 

документів на різній матеріальній основі. 

45. Технології зберігання архівних документів. 



46. Технічне оснащення архівів. Положення про умови зберігання архівних 

документів. 

47. Інформатизація архівної справи: мета та завдання. 

48. Основні напрями та форми науково-дослідної роботи архівних установ. 

49. Система архівної науково-технічної інформації. 

50. Використання архівної інформації: основні напрями і форми. 

51. Організація користування документами НАФ. 

52. Види та напрями користування архівними документами. Поняття 

ефективності та інтенсивності користування архівними документами. 

53. Архівна евристика. 

54. Структура архівів та архівні системи зарубіжних країн. 

55. Архіви Київської Русі та Галицько-Волинської держави. 

56. Архіви адміністративних та судових установ на українських землях 

литовсько-польської доби. 

57. Архівна справа у козацько-гетьманській Україні XVII–XVIII ст. 

58. Формування магнатських та шляхетських архівів на українських землях. 

59. Заснування історичних архівів в Україні. 

60. Архіви та архівна справа доби Української революції (1917–1920 рр.). 

61. Радянське архівне будівництво в Україні (1920–1980-ті роки). 

62. Розвиток архівної справи в незалежній Україні. 

63. Історія Центрального державного історичного архіву України у Львові. 

64. Особові фонди у рукописних збірках м. Львова. 

65. Архіви судово-адміністративних установ, що діяли на українських землях у 

XVI–XVIII ст. у фондах Центрального державного історичного архіву України 

у Львові. 

66. Магістратські фонди Центрального державного історичного архіву України у 

Львові. 

67. Фонди громадських, наукових, культурно-освітніх установ, товариств і спілок 

Центрального державного історичного архіву України у Львові. 

68. Архівне право як окрема галузь права та його становлення в Україні. 



69. Архівне законодавство України (1991–2013 рр.): становлення та основні етапи 

розвитку. 

70. Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи” (1993, 

2001) та його основні положення. 

71. Законодавче регулювання діяльності державних архівів та архівних відділів в 

Україні. 

72. Нормативно-правові документи вищих органів влади, Укрдержархіву щодо 

охорони архівної спадщини та її збереження  

73. Законодавство України про використання архівної інформації та доступ до 

неї. 

74. Законотворча діяльність в архівній сфері Польщі у 1950-х рр.  

75. Закон 1983 р. про Національний архівний фонд та архіви у Польській 

республіці. Поняття Національного й Державного архівного фондів у 

польській архівістиці. 

76. Державна архівна служба Польщі у друг. пол. 1980-х - поч. 2000-х рр. 

Розбудова мережі державних архівів у демократичній Польщі. 

77. Особливості організації архівної справи у Чехо-Словацькій соціалістичній 

республіці. 

78. Тенденції розвитку архівної справи у Чеській та Словацькій республіках у 

1990-поч.2000-х рр. 

79. Організація архівної справи Угорщини в умовах соціалістичного устрою 1950-

1980-х рр. 

80. Архівна система Угорщини в умовах суспільно-політичних перетворень 1990-

х рр. Архівний закон 1995 р. та його значення для розвитку архівної галузі 

країни. 

81. Архівна система у США: досвід модернізації ХХ ст. 

82. Розвиток архівознавчої думки у Західній Європі (на прикладі Франції) 

83. Новітні напрямки розвитку теорії архівознавства. Субдисципліни архівної 

науки. 

84. Участь України у міжнародному архівному співробітництві у ХХ-ХХІ ст. 

85. Основні тенденції розвитку інформатизації архівної справи у ХХІ ст. 
 


