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вати явища самоподібності, нерегулярності виникнення помилок, на-
явність «товстого хвосту» в розподілі, що характеризує надзвичайно
велику кількість носіїв із незначною кількістю помилок тощо.

Подані вище залежності для оптичних дисків разом з від по-
відними характеристиками інших видів носіїв можна викорис тати при 
побудові інструментальних засобів управління інфра струк ту рою дов-
готермінового зберіганнія інформації для підвищення ії ефек тивності
та живучості.
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галина Бойко

ЕлЕктроННа мЕрЕжа архівів київщиНи
Поширення глобальної інформатизації, зокрема в культурній та

діловодній сфері, стрімкий розвиток електронного урядування є голо-
вним чинником розвитку сучасного суспільства.

Водночас із глобальним наступом інформатизації, формується
та набуває поширення своєрідна «електронна культура», пов’язана
зі створенням, розповсюдженням та використанням електронних до-
кументів, в тому числі і копій документів переведених в елект рон ну
форму та оцифрованих документів, які зберігають архівні установи
України.

Уряд України у 2011–2012 рр. прийняв низку нормативно-пра во вих
актів, спрямованих на перехід органів виконавчої влади на без паперовий
документообіг і запровадження системи елект рон ної взає модії між
ними. В архівних установах України за про вад жується сис тема електро-
нного документообігу, оцифрування та пе реведення в елект ронну фор-
му документів. Паралельно з цим іде пошук шляхів їхнього зберігання,
ефективного ке рування ними тощо. 

При цьому, архівні установи низового рівня (архівні від ді ли, тру-
дові архіви), здебільшого взагалі не мають такого ко му ні ка ційного за-
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собу як Інтернет, не мають сайтів, серверів для збе  рігання та управ-
ління електронними документами, тому зали ша ються осторонь цього 
процесу. А тому архівна галузь нашої дер жави потребує детальнішої 
інформатизації.

Щоб якимось чином зрушити з місця цю проблему серед ар хівних 
установ Київщини, Державний архів Київської об лас ті (Дер жархів Ки-
ївської області) взяв участь у створенні програмно-апа ратного ін фор-
маційно-пошукового архівного комплексу «ПОЛІДАР» (да лі – Сис-
тема). Докладені зусилля дали певний прак тичний результат – нині 
значна частина архівних установ об ласті вже мають пов ноцінні сайти 
і наповнюють їх даними, а решта, отримає їх до кінця 2012 р.

Актуальність даної теми дослідження зумовлена інтенсивним 
впровадженням інноваційних технологій в архівну сферу, що сприяє 
ознайомленню українського суспільства зі змістом глобального інфор-
маційного середовища. 

Мета роботи полягає у аналізі сучасного стану і перспектив фор-
мування архівних електронних ресурсів України (на прикладі архівних 
установ Київської області) у мережі Інтернет, побудові інформаційно-
комунікаційного порталу «Електронна мережа архівів Київщини».

Головні завдання дослідження зумовлено його метою і полягають у:
– з’ясуванні ступеня науково-теоретичного опрацювання теми 

та її практичної реалізації, окресленні джерельної бази, аналізі веб-
сайтів архівних установ як архівних довідників;

– вивченні досвіду зарубіжних архівних інформаційних ре сур сів, 
дослідженні особливостей їх складу та змісту;

– аналізі наявних українських архівних інформаційних ре сур сів 
у мережі Інтернет, їх структури й наповнення;

– виявленні основних здобутків та перешкод на шляху формуван-
ня електронних архівних інформаційних ресурсів;

– реалізації основних пріоритетів розвитку архівної справи (на 
прикладі архівних установ Київської області) щодо впровадження ін-
формаційних технологій в архівну галузь;

– дослідженні ролі держави, щодо впровадження інформацій них 
технологій в архівну сферу.

Нами досліджено функціонування інформаційно-комуніка цій ного 
порталу «Електронна мережа архівів Київщини», веб-сайтів архівних 
установ Київської області, особливості формування і технічного су-
проводу інформаційних ресурсів, організація доступу до них, пер-
спективи розвитку цих ресурсів в умовах інформатизації суспільства 
з урахуванням сучасного історичного етапу розвитку України.
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Теоретична значущість дослідження полягає у науковому оп ра-
цюванні, аналізі й узагальненні основних тенденцій та досвіду фор-
мування інформаційних архівних ресурсів в Україні та інших дер жавах
світу, розробці комплексу взаємопов’язаних науково-ме тодичних та
науково-організаційних засад розвитку архівних ре сурсів у глобальній
мережі Інтернет.

Необхідно звернути увагу, що після початку функціонування Сис-
теми «ПОЛІДАР» стало можливим, щоб всі архівні установи Київ-
ської області отримали окремі власні сайти, оскільки саме Система
генерує та оновлює інформацію, яку надсилають архіви.

Таким чином, створена комунікаційна мережа дає можливість пе-
рейти до більш вищого рівня інтеграції архівних установ Київської об-
ласті – створення об’єднаної регіональної Бази даних та наповнення її
електронними документами.
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