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1) НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ
Назва видання

Дані про видання

Засновник(и):
Національна академія
керівних кадрів
культури і мистецтв
Науки:
соціальні комунікації
Спеціальності:
29 - Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа
Вид видання: журнал
Періодичність: 4/р
Засновник(и):
Архіви України
Державна архівна
служба України
Інститут української
археографії та
джерелознавства ім.
М. С. Грушевського
НАН України
Український інститут
національної пам’яті,
державний центр
збереження
документів
Національного
архівного фонду
Науки:
історичні
соціальні комунікації
Спеціальності:
29 - Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа
Вид видання: журнал
Періодичність: 6/р
Засновник(и):
Український
Київський
журнал з
бібліотекознавства національний
Бібліотекознавство.
Документознавство.
Інформологія

Тематика
Публікації журналу
присвячені
актуальним
питанням
бібліотекознавства,
документознавства,
соціальних
комунікацій.

Огляд
архівних
джерел, висвітлення
питань
з
архівознавства,
документознавства,
інших спеціальних
історичних
дисциплін, теорії та
практики архівної
справи

Теоретикоприкладні аспекти
бібліотекознавства,

URL-адреса Архіву
номерів у PDFформаті

http://journals.uran.ua/bdi
/issue/archive

https://archives.gov.ua/ua
/category/%D0%B6%D1
%83%D1%80%D0%BD
%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1
%85%D1%96%D0%B2
%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1
%80%D0%B0%D1%97
%D0%BD%D0%B8

Назва видання

Дані про видання

Тематика

та інформаційних
наук

університет культури
і мистецтв
Науки:
соціальні комунікації
Спеціальності:
29 - Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа
Вид видання: журнал
Періодичність: 2/р
Засновник(и):
Харківська державна
академія культури
Науки:
соціальні комунікації
Спеціальності:
029 - Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа
Вид видання: збірник

книгознавства,
архівознавства,
документознавства,
інформаційних
технологій,
практики
інформаційної,
бібліотечної
та
архівної
справи,
сприяння розвитку
галузевої освіти.
Методологічні,
теоретичні,
історичні,
методичні
та
організаційні
проблеми
культурологічної,
інформаційної,
бібліотечної
діяльності; сучасні
тенденції розвитку
культурології,
педагогіки,
інформатики,
книгознавства,
документознавства,
бібліотекознавства
та
інших
наук
документальнокомунікаційного
циклу
Рубрики:
«Архівна справа:
історія та
сучасність»,
«Документознавство: історія, теорія,
практика»,
«Джерелознавчі та
суміжні галузі
знань»,

Вісник Харківської
державної академії
культури.
Серія:
Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

Періодичність: 2/р

Студії з архівної
справи та
документознавства

Засновник:
Український науководослідний інститут
архівної справи та
документознавства
(УНДІАСД)
Вид видання: збірник
Періодичність: 1/р

URL-адреса Архіву
номерів у PDFформаті
http://librinfosciences.knu
kim.edu.ua/issue/archive

http://vkhsac.in.ua/issue/archive

https://undiasd.archiv
es.gov.ua/studii/index
.htm

2) СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРАКТИЧНІ ВИДАННЯ
Назва видання
Діловодство

Тематика, читацьке призначення
Практичне професійне видання щомісячний спеціалізований
журнал в електронному форматі для
фахівців, які працюють з
документами, організовують
діловодство і документообіг:

URL-адреса
https://e.dilovodstvo.com/

документаційні процеси
складання
й
оформлення

службових документів
особливості роботи архіву на
підприємстві
функціонування
системи
електронного документообігу
прості форми подання інформації
(таблиці, схеми, алгоритми тощо)
юридичні консультації.

3) ЗАКОРДОННІ ВИДАННЯ
Назва видання
Вестник
архивиста

ECM-journal

Тематика, читацьке призначення

URL-адреса з архівом
номерів з відкритим
доступом до публікацій
Российский историко-архивоведческий Архивоведение:
журнал. Издается с марта 1991 года. В https://www.vestarchive.ru/ar
журнале публикуются научные статьи в hivovedenie.html
соответствии
с
профилем
издания: источниковедение, архивовед
ение, документоведение, археография,
а также статьи по следующим научным
направлениям: документалистика,
документоведение, архивоведение; ист
ориография,
источниковедение
и
методы
исторического
исследования; отечественная
история; всеобщая
история.
Распространяется по подписке. Группы
научных специальностей: 05.25.00 документальная информация; 07.00.00 исторические науки и археология;
24.00.00 - культурология.
Журнал об электронном контенте,
документах
и бизнес-процессах,
электронном
делопроизводстве,
электронном
документообороте,
электронных архивах.

Документоведение :
https://www.vestarchive.ru/d
okymentovedenie.html

https://ecm-journal.ru/
Рубрика:
Делопроизводителю:
https://ecmjournal.ru/SpecDOU

