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ВСТУП
Одним із пріоритетних напрямів діяльності архівних установ України є
задоволення інформаційних потреб суспільства. Необхідними умовами для
реалізації цього напряму діяльності є оцифрування документів НАФ та
довідкового апарату архівів, забезпечення онлайн доступу до інформаційних
ресурсів архівів. Архівні установи постійно збільшують своє представництво
в мережі Інтернет, розширюють доступ до довідкового апарату та архівних
документів. Веб-сайти архівних установ є основним інструментом
забезпечення віддаленого онлайн доступу суспільства до інформаційних
ресурсів архівів. Від часу створення перших веб-сайтів архівних установ
України на початку 2000-х рр. опубліковано великий масив архівних
довідників та документів НАФ. Актуальним завданням є дослідження
досвіду онлайн представлення системи довідкового апарату та цифрових
копій архівних документів на веб-сайтах державних архівів України для
визначення особливостей та основних тенденцій публікації довідкового
апарату архівів в електронній формі. Основну джерельну базу аналітичного
огляду становлять веб-сайти вітчизняних та зарубіжних архівних установ.
Було проведено дослідження веб-сайтів центральних державних архівів,
державних архівів областей та міста Києва. Також в огляді розглядається
досвід архівів Польщі, Фінляндії та Швеції щодо надання віддаленого
доступу до архівних документів та довідкового апарату архівів. У даних
країнах розроблені інформаційно-пошукові системи, що забезпечують доступ
до інформації про фонди архівів, поєднують багаторівневі архівні описання з
цифровими копіями документів, забезпечують багатоаспектний пошук
інформації. Досвід організації таких інформаційно-пошукових систем може
бути корисним для вітчизняних архівів під час розроблення та впровадження
ІПС, що забезпечують доступ до документів НАФ.
Мета роботи – дослідити репрезентацію інформаційних ресурсів
архівів (довідкового апарату та цифрових копій архівних документів) на вебсайтах вітчизняних та зарубіжних архівних установ. Завданнями дослідження
є:
– проаналізувати структуру веб-сайтів архівів та розміщення
довідкового апарату і цифрових копій архівних документів в структурі вебсайтів;
– проаналізувати типологію архівних довідників, опублікованих на
сайтах архівів;
– проаналізувати особливості описування архівних документів в
електронних довідниках.
Відомості в огляді наведено станом на перше грудня 2021 р.
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1. Центральні державні архіви України
Центральний державний архів
вищих органів влади та управління України
На сайті архіву наявна загальна характеристик а довідкового апарату у
відповідному підрозділі розділу «Про архів». Довідковий апарат
розташований у лівому меню сайту в рубриках: «Фондовий каталог»,
«Описи», «Описи pdf», «Непрочитані листи з нацистської неволі», «Іменний
покажчик до наглядових проваджень та судових і касаційних справ
Верховного Суду України за 1920–1941 рр.», «Іменний покажчик до судових
справ ф. 288 – Генеральна прокуратура України за 1936–1941 рр.», «Огляди».
Функції путівника по фондах архіву та анотованого реєстру описів фондів
виконує інформаційно-пошукова система «Фондовий каталог»1.
Електронна версія путівника по фондах архіву 1960 р. розміщена у
підрозділі «Бібліографія». У ІПС представлено відомості про склад фондів
архіву на рівні фонд – опис – справа. На рівні фонду подано дані про всі
фонди архіву: номер фонду, назву фонду, крайні дати та обсяг (фонди
розташовано у порядку зростання їх номерів). Загальні відомості про фонд
дублюються на рівнях опису та справи. На рівні опису подано інформацію
про перейменування фонду, подано перелік описів із зазначенням їх номеру,
крайніх дат та анотацією змісту. На рівні справи у більшості описів лише
дублюється їх анотація. Перелік справ описів містять близько 260 фондів (із
зазначенням шифру, назви справи, крайніх дат; не зазначена інформація про
кількість аркушів у справі). Пошук здійснюється за ключовими словами за
всіма рівнями описання ІПС.

1

https://tsdavo.gov.ua/fonds/
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На сайті архіву представлено два варіанти оприлюднення інформації
описів фондів: 1) описи розміщують у текстовому вигляді в ІПС «Фондовий
каталог». Допоміжним покажчиком до них є рубрика «Описи»2, що містить
перелік фондів, описи яких розміщені в ІПС «Фондовий каталог» з
посиланням на відповідні сторінки сайту; 2) цифрові копії восьми описів
опубліковано у форматі pdf.
База даних «Непрочитані листи з нацистської неволі»3 містить
інформацію про листи остарбайтерів, що зберігаються у фондах архіву.
Інформація структурована за алфавітом прізвищ осіб. Записи включають
відомості про ПІБ особи, крайні дати документів, номер опису та справи.
Інформацію в кожному полі можна сортувати за зростанням і за спаданням,
доступний пошук за прізвищами осіб. У передмові до БД або у полі бази
доцільно було б зазначити номер та назву фонду (фондів), в яких
зберігаються листи.
«Іменний покажчик до наглядових проваджень та судових і касаційних
справ Верховного Суду України за 1920–1941 рр.» опублікований у вигляді
бази даних4. Організація БД ідентична базі «Непрочитані листи з нацистської
2

https://tsdavo.gov.ua/bez‐kategoriyi/opysy/
https://tsdavo.gov.ua/neprochytani‐lysty‐z‐naczystskoyi‐nevoli/
4
https://tsdavo.gov.ua/a/
3
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неволі». «Іменний покажчик до судових справ ф. 288 – Генеральна
прокуратура України за 1936–1941 рр.» опублікований у вигляді цифрових
копій. Рубрика «Огляди» містить 11 оглядів фондів (8 пофондових та 3
тематичних).
Цифрові копії архівних документів опубліковані в документальних
онлайн виставках (рубрики сайту «Документальні виставки онлайн» та
«Тематичні добірки “Гортаючи архівні сторінки”») та тематичному проекті
«Українська революція: архівні хроніки». Документальні виставки
систематизовані за тематичними рубриками «Історія державності»,
«Персоналії», «Друга світова війна», «Чорнобиль», «Пам’ятні дати»,
«Голодомор», «Тематичні добірки “Гортаючи архівні сторінки”».
Опублікований перелік унікальних документів архіву5.
Центральний державний архів громадських об’єднань України
На сайті ЦДАГО України представлено дві моделі онлайн доступу до
довідкового апарату архіву. «Традиційна» для українських архівів у вигляді
переліків архівних довідників із посиланнями на їх оцифровані версії та у
вигляді інформаційно-пошукової системи, яка дозволяє у режимі онлайн
ознайомлюватися з довідковим апаратом і цифровими копіями документів
НАФ, що зберігаються в архіві.
Довідковий апарат архіву розміщений у розділах сайту «Фонди» та
«Довідковий апарат». Розділ «Фонди» включає загальну характеристику
фондів архіву та посилання на переліки фондів (245 фондів)6 і описів (629
описів)7.
У розділі «Довідковий апарат»8 опубліковано систематизований
перелік основних архівних довідників: описів, картотек, загальних та
тематичних довідників по фондах архіву, покажчиків та оглядів фондів,
загальних довідкових публікацій про архів та його фонди. Частина
довідників містить посилання на електронні версії.
Описи розміщено на сайті у вигляді переліку фондів архіву (зазначені
номер та назва фонду) із посиланням на цифрову копію описів в форматі pdf.
Опубліковано путівник по фондах архіву (Київ, 2011), науководовідкові видання «Україна партизанська. 1941–1945 рр. Партизанські
формування та органи керівництва ними : наук.-довід. вид.» (Київ, 2001);
«Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки
(1918–1991) : наук.-довід. вид.» (Київ, 2005), кілька інформаційних видань
(буклетів), близько 20 тематичних та пофондових оглядів фондів (у вигляді
статей із фахових періодичних видань).
Із семи наявних в архіві картотек опублікована картотека «Учасники
заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».
Картотека є алфавітним списком осіб, які брали участь у ліквідації наслідків
5

https://tsdavo.gov.ua/unikalni‐dokumenty‐2/
http://cdago.gov.ua/images/Perelik_fond2021.pdf.
7
http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1005&Itemid=12.
8
http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=13.
6
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аварії на ЧАЕС, що складений на онові документів із фондів Центрального
комітету Комуністичної партії України (фонд № 1) та Центрального комітету
Ленінської комуністичної спілки молоді України (фонд № 7) за 1986–1991 рр.
Електронний ресурс про склад фондів архіву представлений у вигляді
інформаційно-пошукової системи, створеної на базі платформи «Archium»9.
Інформація про фонди структурована за рубриками путівника по
фондах архіву: Фонди політичних партій і організацій та підвідомчих їм
установ; Колекції документів; Фонди особового походження; Фонди
громадських організацій; Фонди партизанського руху опору в Україні
періоду Другої світової війни; Фонди політичних партій періоду Української
революції. Також доступний для перегляду загальний перелік фондів архіву.
Переліки фондів (загальний та всередині рубрик путівника) можна
структурувати за прямим та зворотнім порядком номерів, хронологією або в
алфавітному порядку назв.
Описові статті в системі представлені на рівні фонд, опис, справа.
Описова стаття на рівні фонду містить відомості про номер фонду, крайні
дати, кількість описів, кількість справ, історичну довідку про
фондоутворювача, анотацію документів фонду. На рівні опису: номер фонду,
номер опису, крайні дати, кількість справ, анотація (перелік заголовків
справ). На рівні справи: номер фонду, номер опису, номер справи, крайні
дати, обсяг справи (кількість аркушів), заголовок справи.

9

https://cdago.org.ua/
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Описання фондів не завжди уніфіковано, частина фондів не містить
описання на рівні опису та справи, не всі описові статті на рівні фонду
містять історичну довідку про фондоутворювача та анотацію документів
фонду. Детально описана третина усіх фондів архіву, серед яких найбільш
запитувані документи фондів політичних партій періоду Української
революції 1917–1921 рр. та часів незалежності України, радянського
партизанського руху опору періоду Другої світової війни тощо.
До частини справ із протоколами засідань Політбюро ЦК КП(б)У (ф. 1
Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (19181991), оп. 6) складені іменний, географічний та предметний покажчики (до
спр. 5 – на рівні оцифрованих аркушів справи), які є електронними аналогами
традиційних карткових каталогів.
Частина справ ф. 1 представлена в цифровому вигляді. Серед них:
документи, віднесені до категорії унікальних (11 документів у 19 справах);
протоколи та стенограми засідань Політбюро ЦК КП(б)У/КПУ, що об’єднані
в онлайн-проєкт «Управлінські рішення політичного керівництва України.
1919–1991 рр.».
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Пошук в електронному ресурсі здійснюється по всіх рівнях описання та
покажчиках. Результати повнотекстового пошуку відображаються окремо за
фондами (пошук у назвах, історичних довідках, анотаціях), описами (у
назвах), справами (у заголовках), покажчиками. Пошук можна здійснювати в
оцифрованих справах та в автоматизованій пошуковій системі по фонду 263
«Колекція позасудових справ реабілітованих».
В ресурсі передбачена можливість зареєструватись в особистому
кабінеті. Цей сервіс дозволяє замовляти справи до читального залу онлайн,
відстежувати статус замовлень та переглядати архів замовлень. Опція
«замовити» розміщена також на сторінці з описанням справи.
Цифрові копії архівних документів оприлюднені в онлайн виставках та
тематичних рубриках «Шевченкіана в фондах ЦДАГО України», «Україна в
Другій світовій війні». У тематичних рубриках представлені огляди фондів
архіву, публікації документів, статті співробітників архіву, інформація про
заходи, проведені архівом з нагоди пам’ятних дат.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ
Онлайн доступ до архівних довідників на сайті архіву забезпечується у
розділах «Довідковий апарат архіву» та «E-directory: довідники он-лайн».
11

У розділі «Довідковий апарат»10 опубліковано перелік архівних
довідників, структурований за їх типами. Частина довідників містить
посилання на електронні версії.
Рубрика «Фонди» містить інформацію про загальну кількість фондів
архіву (1598 фондів) та посилання на список фондів у текстовому вигляді11.
Фонди у списку структуровані за порядком їх номерів. Описання фондів
містить дані про номер, назву, крайні дати та кількість справ. Для частини
фондів представлено описання на рівні опису (зазначені номер і назва опису,
анотація, крайні дати, кількість справ). Можна припустити, що в перспективі
всі фонди архіву, представлені у списку, будуть містити описання на рівні
описів. Частина фондів містить посилання на оцифровані справи у «Earchive».

Інформація про метричні книги опублікована у зведених каталогах
метричних книг, які організовані у вигляді баз даних. «Зведений каталог
метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів»12 містить
10

https://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php.
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/index.php.
12
https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok/index.php
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відомості про наявні у фондах ЦДІАК України метричні книги, клірові
відомості та сповідні розписи церков, костьолів, кірх, синагог та інших
релігійних спільнот центральної України. Зведений каталог побудовано за
предметно-географічним принципом. Виділені розділи, що містять метричні
книги православних церков, деканатів та рабінатів. Перейшовши у розділ,
присвячений кожній конкретній конфесії, користувач має можливість шукати
дані за географічною ознакою (назвою населеного пункту та його
адміністративно-територіальною приналежністю). Назва населеного пункту
містить посилання на його картку, де зазначені російськомовний та сучасний
варіант його назви, приналежність до адміністративно-територіального
поділу ХІХ ст. та початку ХХІ ст., інформація про справи, в яких
зберігаються метричні книги. Частина справ містить посилання на
оцифровані метричні книги. Важливою інформацією для користувачів є
«Введення до користування», де викладені основні засади побудови каталогу
та особливості користування ним.
Окремо опубліковано «Зведений каталог метричних книг, клірових
відомостей та сповідних розписів релігійних громад м. Києва»13,
упорядкований за предметним принципом. Розділ, що містить відомості про
метричні книги певної конфесії, включає перелік храмів, за яким слід
здійснювати подальший пошук.
Рубрика «Описи» містить інформацію про загальну кількість описів
фондів архіву (4282) та перелік описів, опублікованих онлайн (опубліковано
описи понад 60 фондів архіву). Більшість описів опубліковано у форматі pdf
(представлено як цифрові копії машинописних описів, так і копії
удосконалених описів з можливістю пошуку інформації в тексті опису).
Частина описів опублікована в текстовому вигляді, у переліку справ
зазначені відомості про номер, назву справи, крайні дати, кількість аркушів.
Недоліком описів у текстовому вигляді є відсутність передмови. Справи
кількох описів містять посилання на цифрові копії документів в «Е-архіві».
Також розміщені електронні версії описів, що виходили друком.
Рубрика «Каталоги» містить відомості про кількість карток в іменному,
географічному та систематичному каталогах архіву.
Серед опублікованих онлайн покажчиків можна назвати: географічний
покажчик до ф. 51 Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч,
м. Батурин, м. Глухів; тематичний покажчик до ф. 127 Київська духовна
консисторія; предметно-тематичний та іменний до ф. 128, Києво-Печерська
Свято-Успенська лавра, м. Київ; іменний до ф. 1235 Грушевські тощо.
Покажчики опубліковано у вигляді цифрових копій друкованих видань та
машинописних неопублікованих довідників. Покажчик «Документи
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК
України) до історії національних менших та міжнародних зв’язків»
опубліковано у текстовому вигляді.

13

https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok_kyiv/index.php

13

Рубрика «Огляди» містить список близько 100 оглядів фондів архіву,
опублікованих у наукових періодичних виданнях (електронні версії оглядів
не представлені).
В розділі «E-directory: довідники он-лайн» розміщені електронні
довідники, які опубліковані у розділі «Довідковий апарат архіву».
Цифрові копії архівних документів опубліковані у розділі «E-archive.
Документи он-лайн», «Архів BLITZ», «Архів СETERA» (До біографій
видатних особистостей), «Документальні виставки».
В «E-archive»14 опубліковано понад 503 тис. цифрових копій
документів 1816 справ. Інформація про оцифровані справи розміщена в
ієрархічній послідовності. Подано список фондів архіву, документи яких
опубліковано онлайн, назва фонду містить посилання на перелік
оцифрованих справ, які посилаються на сторінку з оцифрованими
документами. Документи опубліковано у вигляді цифрових копій окремих
аркушів справи у форматі jpg, їх можна збільшувати, завантажувати окремі
аркуші на комп’ютер користувача.
Центральний державний історичний архів України, м. Львів
Загальної характеристики довідкового апарату на сайті архіву немає.
Електронні версії архівних довідників розміщені у розділі «Довідковий
апарат»15. Представлені онлайн такі елементи довідкового апарату (всі
електронні довідники опубліковані у форматі pdf):
Путівники: Центральний державний історичний архів України, м.
Львів : путівник (2001).
Покажчики:
Галицьке
намісництво
(1772–1921) :
архівнобібліографічний фондовий покажчик (1990).
Описи: опубліковано 193 оцифрованих описів 136 фондів. Описи
опубліковані у вигляді списку, позиції в якому містять номер та назву фонду,
номер опису, посилання на оцифрований опис.
Каталоги: опубліковані каталоги метричних книг римо-католицьких
(1600–1946 рр.), греко-католицьких (1686–1968 рр.) та православних (1711–
1944 рр.) парафій.
Перелік довідкових видань архіву розміщений у розділ «Публікації»16.
«Е-архів» містить оцифровані справи трьох фондів архіву: ф. 132
«Колекція листів державних, громадських та церковних діячів України,
Польщі та інших країн», ф. 310 Український університет у Львові, ф. 618
«Римо-католицька митрополича консисторія, м. Львів». На сторінках фондів
розміщені переліки файлів з оцифрованими справами, назви яких
складаються з номерів фонду, опису та справи.
Центральний державний архів-музей літератури
14
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та мистецтва України
Архівні довідники на сайті ЦДАМЛМ України розміщені у розділах
«Перелік фондів», «Описи фондів», «Наші видання». Загальні відомості про
склад та характеристику фондів архіву наведено у розділі «Про архів»,
загальної характеристики системи довідкового апарату на сайті архіву немає.
Опубліковано бібліографію видань архіву, в т. ч. архівних довідників.
Довідковий апарат представлений путівниками по фондах архіву, переліками
та описами фондів, електронним ресурсом «Комплексна система
інформатизації ЦДАМЛМ».
Електронні версії довідкових видань розміщені в розділі «Наші
видання»17. Опубліковано чотири випуски путівника по фондах ЦДАМЛМ
(два – електронні копії друкованих видань, два оприлюднені лише в
електронній формі); «Зведений каталог нотних рукописів і друкованих
видань творів М. І. Вериківського з фондів ЦДАМЛМ України» (2016);
каталоги архівних виставок. Всі видання опубліковані у форматі pdf.
Перелік фондів ЦДАМЛМ України опублікований в двох варіантах:
систематизований за номерами фондів та за алфавітом їх назв. «Перелік
фондів ЦДАМЛМ України за алфавітом» структурований за підрубриками:
«Особові фонди», «Фонди державних установ, творчих спілок та
громадських організацій», «Колекції», «Розформовані або передані до інших
установ фонди». Описова стаття фонду включає його номер, назву, кількість
описів, од. зб., крайні дати. (всі переліки опубліковані у форматі pdf).
Оцифровані описи фондів18 представлені у вигляді переліку в
табличній форм, поділеного на групи по 100 фондів. Інформація про фонд
включає номер та назву фонду, номер опису та тому (із посиланням на
цифрову копію у форматі pdf), кількість од. зб. та крайні дати документів
опису. Опубліковано оцифровані описи 1500 фондів архіву.
Цифрові копії архівних документів опубліковані у розділі «Цифровий
фонд користування», а також у рубриках, що містять тематичні або
персональні колекції архівних документів: онлайнові колекції цифрових
архівів, рубрики «Виставки онлайн», «Архів-музей на допомогу вчителям»,
«АРХІВажлива справа», «Цей день в історії».
«Цифровий фонд користування»19 містить оцифровані справи трьох
фондів архіву: ф. 9 Беретті – архітектори: Беретті Вікентій Іванович (1781–
1842), Беретті Олександр Вікентійович (1816–1895); ф. 883 Кримський
Агатангел
Юхимович
(1871–1942),
вчений-філолог,
сходознавець,
письменник; ф. 1303 Каманін Іван Михайлович (1850–1921), історик,
архівіст, палеограф, археолог.
Описання оцифрованих документів здійснено на рівні фонду та справи.
На рівні фонду наведено відомості про номер, назву фонду, номер опису
(містить посилання на цифрову копію опису), крайні дати документів,
17
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кількість одиниць зберігання; на рівні справи наведено відомості про номер
одиниці зберігання, заголовок одиниці зберігання, крайні дати документів,
кількість документів, кількість аркушів. Оцифровані справи опубліковано у
вигляді pdf файлів.
У розділі «Онлайнові проєкти»20 опубліковані оцифровані графічні та
скульптурні твори українського митця А. Ф. Ошерова та цифровий архів
письменника А. Малишка.
Від серпня 2021 р. в архіві реалізується проєкт «Комплексна система
інформатизації Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва України», розроблена на основі онлайн-платформи «Архіум» у
співпраці з компанією «Archival Information Systems / Архівні Інформаційні
Системи». У ресурсі забезпечено доступ до 100 000 цифрових копій
документів та 100 000 заголовків справ з можливістю повнотекствого
пошуку. Ресурс також оптимізує ряд внутрішніх видів робіт архівістів із
обліку та використання архівних фондів. Структура, описання архівних
документів, система пошуку інформації подібні в онлайн-платформах
ЦДАГО України та ЦДАМЛМ України.
Центральний державний науково-технічний архів України
Загальна характеристика фондів архіву та короткий огляд довідкового
апарату архіву опублікована у рубриці «Історія архіву»21.
Довідковий апарат архіву онлайн представлений списком фондів
архіву22, описами, путівником, анотованими реєстрами описів фондів,
тематичними довідниками.
Описи в електронному виді систематизовано за видами документації:
описи
проектної,
конструкторсько-технологічної,
науково-дослідної,
патентної документації, усноісторичних документів, документів особового
походження. Список оцифрованих описів розміщено у формі таблиці, в якій
зазначено відомості: номер комплексу, номер фонду, назва комплексу, номер
опису, номера одиниць зберігання, крайні дати документів, обсяг pdf файлу
оцифрованого опису.
Розділ «Архівні довідники»23 містить електронні версії основних
довідкових видань по фондах архіву. У повнотекстовому вигляді
опубліковані видання: «Центральний державний науково-технічний архів
України : путівник» (2009); «Картографічні матеріали у складі проектної
документації ЦДНТА України : довідник» (2012); «Анотований реєстр описів
фондів
ЦДНТА
України:
довідник»
(2003);
«Технічний,
загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА
України. 1911–1992 : довідник. Т. 1» (2008). Інформацію про інші довідкові
видання подано у вигляді анотацій або копій титульного аркушу та змісту.
Серед таких видань: «Центральний державний науково-технічний архів
20
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України : анотований реєстр описів. 2-е вид.» (2019), низка тематичних
довідників.
Також на сайті архіву опубліковано «Список розсекречених документів
ЦДНТА України (за період 1992–2017 рр.)»24.

Центральний державний кінофотофоноархів України ім.
Г. С. Пшеничного
Довідковий апарат представлено на сайті архіву у вигляді електронних
версій друкованих довідників та інформаційно-пошукової системи «Каталог
аудіовізуальних документів». В структурі сайту довідники розміщено у
верхньому меню головної сторінки (розділ «Для громадськості») та в
окремих рубриках у нижньому меню.
У рубриці «Електронні версії друкованих довідників»25 опубліковано
шість анотованих каталогів кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і
телесюжетів («кінолітописів»); «Перелік кінодокументів із фонду
українського хореографа В. Авраменка, що не ввійшли до анотованих
каталогів», «Каталог фотопозитивів, повернених та переданих Федеральним
архівом Німеччини» (2013) та «Реєстр фотодокументів меморіального
характеру про Голодомор 1932–1933 рр.» (2008).
24
25

https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/declassified‐materials‐uk
https://tsdkffa.archives.gov.ua/?page_id=7369.
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Інформація в «Е-каталозі»26 структурована за видами аудіовізуальних
документів. Набір елементів описових статей враховує особливості описання
АВД різних видів (кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів). Інформація про
12313 кінодокументів архіву структурована за такими полями: картка
документа, архівний номер, назва документа, вид документа, автор,
виробник, рік створення документа, анотація. Картка документа включає ті ж
відомості про документ, що наведені в базі даних, а також цифрову копію
монтажного листа кінодокумента.

Каталог фонодокументів містить інформацію про 1538 документів.
Описова стаття фонодокумента містить такі елементи: картка документа, од.
обл., од. зб., назва, вид (жанр) твору, композитор, автор тексту, виконавець
(доповідач), тривалість запису, дата запису, мова. Інформація дублюється в
картці фонодокумента.
Каталог відеодокументів містить інформацію про 2134 документа.
Інформація про фонодокументи структурована за такими полями: картка
документа, архівний номер, назва, вид документа, режисер, виробник, дата,
тривалість, анотація. Картка документа містить оцифрований опис
відеозйомок.
26

https://avd‐tsdkffa.archives.gov.ua/#tab‐1.
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Описання 12222 фотодокументів включають такі елементи: картка,
архівний номер, анотація, місце зйомки, дата зйомки, автор, класифікатор
(сфера діяльності, до якої відноситься фотодокумент). Картка фотодокумента
містить такі відомості: од. обл., анотація, місце зйомки, дата зйомки, автор,
класифікатор, кольоровість. Частина карток містить мініатюри зображення
роздільною здатністю 480х289 пікселів із водяним знаком архіву.
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Пошук інформації можна проводити по кожному полю як в окремих
розділах каталогу, так і загальний пошук по всьому каталогу.
У розділі «Публікації»27 розміщені кілька тематичних видань, які
поєднують інформацію про фонди архіву та публікації архівних документів.
Наприклад, у тематичному ресурсі «Аудіовізуальна Шевченкіана у ЦДКФФА
України ім. Г. С. Пшеничного» опубліковано масив фото, фоно,
кінодокументів, присвячених життю і творчості Т. Г. Шевченка.
Фотодокументи систематизовані за тематичними групами, кінодокументи за
способом організації екранного матеріалу й змістовим наповненням та
тематичними групами, фонодокументи – за видами. Видання «Шевченкове
слово голосом XX сторіччя» містить перелік фонодокументів ЦДКФФА
України, що стосуються творчості Т. Шевченка.
Центральний державний архів зарубіжної україніки
Архівні довідники розміщені у різних структурних частинах веб-сайту
архіву. У розділі «Довідковий апарат»28 представлено стислу характеристику
довідкового апарату ЦДАЗУ, зокрема зазначено, що він складається «з
27
28

https://tsdkffa.archives.gov.ua/?page_id=16471.
https://tsdazu.archives.gov.ua/uk/archives/71.
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описів, списків фондів, каталогів, оглядів, автоматизованих пошукових
систем». Зміст розділу лише частково відповідає його назві. Наприклад, у
розділі розміщено перелік методичних розробок ЦДАЗУ, електронні версії
методичних рекомендацій та пам’яток, документальні публікації (14 добірок
документів та 6 збірників документів). Архівні довідники представлені 15
тематичними анотованими переліками документів та довідником «Архівна
україніка в Білорусі» (2010). Більшість переліків опубліковані у вигляді pdf
файлів. Описові статті переліків включають елементи: заголовок справи
(тому, частини), крайні дати документів справи, (тому, частини), пошукові
дані справи (тому, частини), мова документів справи (тому, частини),
анотація. «Перелік фотодокументів з архівних фондів ЦДАЗУ» опубліковано
у текстовому форматі. Описові статті переліку включають такі елементи:
номер фотографії за порядком; ПІБ особи (осіб), зображених на фотографії;
дата фотодокумента; пошукові дані фотодокумента (номер фонду, опису,
справи, аркуша); примітки до фотодокумента (містять біографічні відомості
про зображену на фотографії особу тощо).
Враховуючи специфіку діяльності ЦДАЗУ, який приймає на зберігання
не лише архівні документи, а також бібліотечні фонди та музейні предмети, у
розділі «Фонди» опубліковано електронні путівники у текстовому форматі по
трьох групах фондів архіву. Функції пошуку інформації у путівниках не
передбачені, пошук можна здійснювати за допомогою опції «Пошук по
сайту».
У путівнику «Архівні фонди ЦДАЗУ»29 представлено описання 80
фондів архіву. Описова стаття на рівні фонду містить відомості про його
номер, назву, анотацію документів, крайні дати, кількість описів та справ.
Описові статті фондів містять посилання на описи у текстовому форматі:
наведено інформацію про номер та назву опису, порядковий номер справи,
заголовок та крайні документи справи, носії інформації одиниці описування,
кількість аркушів у справі. Частина справ містять посилання на цифрові
копії.

29

https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/9.

21

22

Путівник «Бібліотечні фонди ЦДАЗУ»30 містить загальні відомості про
шість бібліотечних фондів ЦДАЗУ із зазначенням їх назв та кількісних
характеристик. Детальна інформація про склад бібліотечних фондів архіву
наведена в описі ф. 1 «Книги та періодичні видання, які надійшли до ЦДАЗУ
разом з документами Пряшівської колекції»; скороченому переліку
періодичних видань архівних та бібліотечних фондів ЦДАЗУ та переліку
українських закордонних книг та періодичних видань довідковоінформаційного фонду ЦДАЗУ в електронній бібліотеці «Diasporiana».
Опубліковано також цифрові копії шести друкованих видань із трьох
бібліотечних фондів архіву.
Путівник «Музейні фонди ЦДАЗУ»31 містить коротку передмову із
загальною характеристикою музейних фондів архіву та перелік близько 20
музейних предметів із п’яти фондів архіву (всього на зберіганні в ЦДАЗУ
знаходиться близько 200 музейних предметів). Перелік містить номер та
назву фонду, номер опису, назву музейного предмету, інвентарний номер та
дату.

30
31

https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/10.
https://tsdazu.archives.gov.ua/uk/archives/11.
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Цифрові копії документів ЦДАЗУ зосереджені у відповідній рубриці
розділу «Фонди»32. Опубліковано копії справ 26 фондів. Перелік фондів
містить посилання на сторінки з описаннями фондів у путівниках «Архівні
фонди ЦДАЗУ» та «Бібліотечні фонди ЦДАЗУ», які містять цифрові копії
справ.
Низка тематичних оглядів фондів архіву опублікована у розділі
«Публікації»33.
Центральний державний електронний архів України
На веб-сайті архіву в розділі «Фонди»34 розміщено електронний
путівник по фондах ЦДЕА у вигляді багаторівневої ІПС з описанням на рівні
фонд – опис. Описова стаття на рівні фонду містить такі елементи: номер
фонду, назва фонду, тип фонду, кількість од. зб., кількість описів, крайні
дати; на рівні опису – номер та назва опису, копія опису (у форматах html та
pdf), кількість од. зб. Всього представлено відомості про 41 фонд архіву.
Пошук можна здійснювати за ключовими словами, по тексту описових
статей та описів.

Цифрові копії документів НАФ розміщені у розділі «Доступ до
цифрових копій». Опубліковані цифрові копії метричних книг Державного
архіву Донецької області, архівних документів фонду R6_GSK «Звіти
оперативної групи Штумпп», метричних книг Державного архіву в
3232

https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/4302.
https://tsdazu.archives.gov.ua/archives/12.
34
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33
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Автономній Республіці Крим, метричних книг Державного архіву
м. Севастополя.
Цифрові копії метричних книг, що зберігаються у державних архівах,
представлені у вигляді інформаційно-пошукових систем та структуровані за
кількома рівнями представлення інформації. Перелік фондів архіву, що
містять оцифровані документи, включає дані про номер та назву фонду,
посилання на оцифрований опис (у форматах html та pdf), крайні дати опису,
кількість оцифрованих справ та їх крайні дати. У переліку оцифрованих
справ фонду зазначені номер, заголовок та крайні дати справи. Цифрові копії
справ опубліковані в двох варіантах: у вигляді pdf файлу та у вигляді копій
окремих сторінок у форматі jpeg. Для користувачів доступна довідкова
інформація про наповненість пошукової системи (кількість оцифрованих
фондів, описів, справ та їх крайні дати). Пошук по інформаційній системі
здійснюється за назвою та номером фонду, діапазоном крайніх дат.

Цифрові копії архівних документів фонду R6_GSK «Звіти «оперативної
групи Штумпп» за 1941–1943 роки» Федерального архіву Німеччини були
передані Укрдержархіву у 2018 р. та містять відомості про поселення
фольксдойчів на території України під час Другої світової війни. Копії
документів супроводжує довідка про історію створення даних документів.
Представлено перелік описів та оцифрованих справ (зазначені номер і назва
25

справи та граничні терміни документів). Оцифровані справи опубліковані у
вигляді окремих файлів у форматі jpeg. Пошук інформації здійснюється за
назвою населеного пункту, номером опису та справи, датами створення
документів. Під час пошуку може бути використана українська, російська,
німецька мови, або транслітерація назв російською латинецею.
Цифрові копії документів архіву розміщені в онлайн виставках35.
Особливістю онлайн виставок на сайті ЦДЕА є складна структура та
поєднання в рамках однієї виставки різних видів документів (текстових,
фото, відео), переліків веб-сайтів, історичних та біографічних матеріалів.
2. Державні архіви областей та м. Києва
Державний архів Вінницької області
Онлайн доступ до архівних довідників та цифрових копій документів
на сайті архіву забезпечується у розділі «Електронний архів»36, який включає
підрозділи «Довідковий апарат», «Описи», «Фонди радянського періоду
(справи)», «Фонди дорадянського періоду (справи)», «Фонди партійні
(справи)», «Розкуркулені картотека», «Географічна картотека». Розділ
розміщений у хмарному сховищі Synology Drive. Загальної характеристики
довідкового апарату на сайті архіву немає.
Підрозділ «Довідковий апарат» містить такі види архівних довідників:
путівник по фондах архіву, анотовані реєстри описів фондів, каталоги
метричних книг, переліки фондів. Зокрема опубліковані довідники
«Державний архів Вінницької області: путівник» (2010), «Державний архів
Вінницької області: анотований реєстр описів. Т. 1. Фонди дорадянського
періоду» (2010), «Державний архів Вінницької області: анотований реєстр
описів. Т. 2 : Фонди періоду німецько-румунської окупації Вінницької
області» (2012), «Список фондів Державного архіву Вінницької області»,
який включає відомості про 5621 фонд архіву, «Перелік фондів, у справах
яких виявлено дуст», «Список осіб, архівно-слідчі справи яких зберігаються в
архіві», до якого включено відомості про 34232 особи. Відомості про
метричні книги архіву представлені як у вигляді «Зведеного каталогу
метричних книг» (2012) так і у вигляді каталогів метричних книг окремих
конфесій. Каталоги доповнює алфавітний покажчик до метричних книг
Вінницького костелу за 1874–1917 рр.
Довідники опубліковані у форматах pdf та doc. Корисною інформацією
для користувачів є дата останніх змін у файлах розміщених у рубриці.
Електронні копії описів фондів систематизовані за хронологічними
періодами: описи фондів дорадянського, радянського періодів, партійні
фонди. Копії описів розміщені у папках, назви яких складаються з номеру
фонду. Описи представлені у вигляді скан-копій окремих сторінок,
35
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оцифрованих у форматі jpg. Цифрові копії можна переглядати за допомогою
переглядача, для завантаження доступні лише окремі сторінки, а не весь
опис.
Оцифровані справи розміщенні на сайті архіву за подібною схемою:
систематизовані за трьома хронологічними періодами, цифрові копії
документів справ розміщені у папках, назва яких включає номер фонду,
підпапках, назва яких складається з номера фонду, номера опису, номеру
справи. На нашу думку, таке представлення цифрових копій описів та справ
ускладнює користування ними. Описання цифрових копій містить лише
номери фондів, описів та справ. Користувачу необхідно звертатися до
путівника або анотованого реєстру описів для уточнення інформації щодо
назви фонду, крайніх дат, кількості одиниць зберігання.
На сайті архіву розміщені картотеки розкуркулених осіб та географічна
картотека. Оцифровані у форматі jpg картки розкуркулених осіб
систематизовані за районами Вінницької області; географічна картотека – за
алфавітом назв населених пунктів.
Електронні версії путівника по фондах архіву та анотованих реєстрів
описів фондів також розміщені у розділі «Публікації»37.
Державний архів Волинської області
Архівні довідники на сайті архіву розміщені у розділах «Електронний
архів»38 та «Публікації»39. Представлені такі елементи довідкового апарату,
як путівник по фондах архіву, анотовані реєстри описів фондів, каталог
метричних книг, описи. Загальної характеристики системи довідкового
апарату архіву на сайті немає. Підрозділ «Довідковий апарат» розділу
«Електронний архів» містить електронні версії довідкових видань:
«Державний архів Волинської області : путівник. Луцьк, 2011. 952 с.»;
«Державний архів Волинської області : анотований реєстр описів. Фонди
періоду до 1939 року. Луцьк, 2008. 392 с.»; «Державний архів Волинської
області : анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії
України (1939–1991). Луцьк, 2006. 788 с.»; «Каталог метричних книг
державного архіву Волинської області (1600–1933) : спеціальний довідник.
Луцьк, 2009. 588 с.»; «Доповнення до Каталогу метричних книг Державного
архіву Волинської області». Зазначені довідкові видання розміщені також у
розділі «Публікації».
Описи фондів в електронному вигляді систематизовані за групами
«Описи фондів періоду до 1939 року», «Описи фондів радянського періоду та
періоду незалежності України», «Описи фондів колишнього партійного
архіву». Інформація про описи представлена у вигляді таблиці, в якій
зазначені відомості про номери фонду та опису, назву фонду. Оцифровані
37
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описи опубліковані у форматі pdf, для описів фондів радянського періоду та
періоду незалежності України зазначено розмір файлів.

В «Електронному архіві» опубліковані цифрові копії справ та окремих
документів архіву. Оцифровано справи шести фондів: ф. 3 Луцька міська
управа, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії; ф. 20 Луцька
єврейська гімназія імені Моісея Глікліха, м. Луцьк Волинського воєводства;
ф. 158 Магістрат міста Луцька, м. Луцьк Волинського воєводства; ф. 351
Малоседлищенська
єврейська
община,
колонія
Мале
Седлище
Костопольської гміни Костопольського повіту Волинського воєводства;
ф. 4666 Управління Комітету державної безпеки (КДБ) при Раді Міністрів
УРСР по Волинській області, м. Луцьк Волинської області. У переліку
оцифрованих справ зазначені дані про номера фонду, опису та справи, назву
справи, крайні дати, кількість аркушів. Справи опубліковано у вигляді pdf
файлів.
Описання оцифрованої «Колекції документів на пергаменті
Державного архіву Волинської області з фонду «Волинське товариство
приятелів наук, м. Луцьк, Волинське воєводство» ф. 312» містить такі
елементи: номера фонду, опису, справи, аркушу, анотація документа,
посилання на оцифрований документ, зазначення формату файлу для
завантаження. Документи оцифровані у форматі jpg. Роздільна здатність
опублікованого зображення не дозволяє детально ознайомитися з його
змістом, бажано було б передбачити опцію збільшення цифрової копії
документів.
Відомості про фонди, які містять архівну інформацію репресивних
органів за період 1917–1991 роки, представлені на сайті архіву детальніше,
ніж на сайтах більшості державних архівів. У розділі «Архіви репресивних
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органів комуністичного тоталітарного режиму»40 опубліковано не лише
«Список архівних фондів державного архіву Волинської області (в яких
виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації
репресивних органів за період 1917–1991 роки)», а також списки архівних
фондів архівних відділів Луцької міської ради, Локачинської РДА,
Горохівської РДА та описи фондів держархіву Волинської області, що
містять інформацію репресивних органів.
Державний архів Дніпропетровської області
Онлайн доступ до архівних довідників на сайті архіву забезпечується у
розділах «Фонди», «Електронний архів», «Каталоги метричних книг»,
«Архівні установи області». Перелік основних елементів довідкового апарату
архіву поданий у розділі «Науково-довідковий апарат» (інформація про
описи фондів містить посилання на сторінки з їх цифровими копіями).
Розділ «Фонди»41 містить загальну інформацію про фонди архіву та
електронні довідники, що комплексно характеризують фонди архіву.
Опубліковано два томи путівника по фондах держархіву області, Перелік
фондів Державного архіву Дніпропетровської області за алфавітом,
Анотований реєстр описів фондів дорадянського періоду (довідник також
розміщений у підрозділах «Описи» та «Видання» розділу «Електронний
архів»), Реєстр описів фондів радянського періоду і періоду незалежності,
Перелік фондів підприємств та організацій, які знаходяться на зберіганні в
архіві та містять документи з кадрових питань (особового складу).
В окремому розділі опубліковано «Каталог метричних книг
Державного архіву Дніпропетровської області»42, в якому представлено у
текстовому вигляді відомості про фонди: Ф. 104, Катеринославське духовне
правління, м. Катеринослав, 1768–1784 рр.; Ф. 106, Катеринославська
духовна консисторія, м. Катеринослав, 1722–1897, 1917, 1919 рр.; Ф. 193,
Метричні книги церков Катеринославської губернії. Колекція, 1770–1934 рр.;
ф. 282, Синагога, м. Павлоград Катеринославської губернії, 1876–1878, 1880,
1882–1884 рр.; ф. 282, Синагога, м. Павлоград Катеринославської губернії,
1876–1878, 1880, 1882–1884 рр.
Частина довідкового апарату архіву доступна в розділі «Електронний
архів» (описи фондів та картотеки). Описи43 опубліковані у форматі pdf,
описові статті представлені у текстовому вигляді, структуровані за
хронологічними періодами (описи архівних фондів дорадянського та
радянського періодів) та включають такі елементи: номер фонду, назва
фонду (українською та російською мовами), номер опису. В окрему рубрику
виділені описи Ф. Р-6508 Колекція актів реєстрації цивільного стану
40
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відділами державної реєстрації актів цивільного стану Катеринославської
губернії, з 26.02.1932 р. – Дніпропетровської області.

Картотеки44 представлені «Обліковими картками осіб, висланих на
спецпоселення в 40-х роках минулого століття» та «Обліковими картками
виселених куркулів та членів їх сімей з Дніпропетровської області в 30-і роки
минулого століття». Облікові картки систематизовані за алфавітом прізвищ,
картки осіб з прізвищами на певну літеру об’єднані в pdf файл. Картка
містить таку інформацію про особу: рік народження; національність; місце
народження; місце проживання; партійність; сімейний стан; освіта; соціальне
походження; підстава для звинувачення; дата висилки; пошукові дані;
примітки.
Цифрові копії метричних книг45 структуровані за конфесіями
(православні церкви, синагоги, костьоли, кірхи) та за адміністративними
одиницями (повітами) або населеними пунктами. У переліку оцифрованих
справ наведено відомості про номер фонду, номер опису, номер справи,
назву справи та кількість аркушів. Для зручності завантаження цифрових
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копій, оцифровані справи розміщені у кількох файлах обсягом 60–80
аркушів.

В рубриці «Перспективний план» опубліковано «План оприлюднення
цифрових копій документів НАФ та довідкового апарату на ІІ–IV квартал
2021 рік»46.
Інформація про розсекречені фонди архіву представлено у вигляді
Реєстрів розсекречених фондів державного архіву Дніпропетровської області
за 1989–2000 рр. та 2007–2010 рр.47
Довідковий апарат архівних установ області представлений списками
фондів, які включають інформацію про номер та назву фонду, крайні дати
документів, кількість справ постійного зберігання та з особового складу48.
Державний архів Донецької області
Онлайн доступ до архівних довідників на сайті архіву забезпечується у
розділах «Фонди архіву» та «Публікації на сайті». Державний архів надає
користувачам можливість ознайомитись онлайн зі складом фондів та
довідковим апаратом архіву, що знаходиться на підконтрольній Україні
території, а також тим, що залишився на окупованій території.
Загальні відомості про склад фондів архіву представлені в електронних
версіях путівника по фондах Державного архіву Донецької області (2011) та
46
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анотованого реєстру описів фондів періоду до 1917 року (2011), розміщених
у розділі «Публікації на сайті»49.
Цифрові копії описів та справ структуровані за кількома рівнями
представлення інформації у рубриці «Фонди online»50. Опубліковано список
фондів архіву із посиланнями на копії описів, більша частина з яких
представлена у вигляді pdf файлів, частина у текстовому вигляді. Описи, які
містять посилання на цифрові копії справ представлені у вигляді таблиці, в
якій зазначені номер справи, заголовок справи, крайні дати документів та
кількість аркушів. Оцифровані справи опубліковані також у форматі pdf.

На сайті архіву розміщена база даних51, в якій представлено описання
метричних книг архіву, посилання на їх цифрові копії та довідковий апарат.
Доступна інформація про номер фонду, опис фонду, найменування фонду,
дати документів, кількість документів, кількість справ з цифровими копіями.
Пошук можливий за ключовими словами у назві фонду, датою. Копії описів
та метричних книг розміщені на сторінці ЦДЕА України.
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Також на сайті архіву доступний «План оцифрування документів
Національного архівного фонду на 2021–2024 роки», «План оприлюднення
на сайті документів Національного архівного фонду на 2021–2024 роки».
Користувачі сайту мають можливість ознайомитись з інформацією про
склад фондів та довідкового апарату архіву, які залишились на окупованій
території52. Опубліковані путівник «Державний архів Донецької області»
(2011), анотовані реєстри описів фондів періоду до 1917 р. та 1917–1941 рр.,
«Список фотоальбомів, які зберігаються в державному архіві Донецької
області», «Перелік кінодокументів, які зберігаються в державному архіві
Донецької області». Відомості про фонди архіву до 1917 р. представлені
також у вигляді бази даних з можливістю пошуку інформації за ключовими
словами (наведено відомості про 397 фонд). Описання у базі даних
представлено на рівні фонду, у назві зазначена можливість перегляду описів
по кожному фонду, яка поки що не реалізована. Важливою є інформація про
кількість справ з цифровими копіями у фондах.
На веб-сайті розміщено інформацію про фонди архівних установ
Донецької області («Архівні відділи та сектори міських рад», «Архівні
відділи
військово-цивільних
адміністрацій»,
«Архівні
відділи
райдержадміністрацій», «Трудові архіви» та «Архівні установи області, які
залишилися на тимчасово окупованої території України»). Сторінки архівних
відділів містять списки фондів, які включають інформацію про номер та
назву фонду, кількість одиниць зберігання та крайні дати документів.
Переліки фондів доповнює довідник «Архівні установи Донецької області»
(2012).
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Державний архів Житомирської області
Довідковий апарат архіву та цифрові копії архівних документів
розміщені на сайті архіву в розділах «Науково-довідковий апарат» та
«Електронний архів». Загальної характеристики системи довідкового апарату
на сайті архіву немає.
Довідники у розділі «Науково-довідковий апарат» структуровані за
підрозділами «Видавнича діяльність», «Списки фондів», «Бази даних».
Підрозділ «Видавнича діяльність»53 включає електронні версії опублікованих
довідників архіву: «Державний архів Житомирської області. Путівник. Т. 1»
(2014), «Державний архів Житомирської області. Анотований реєстр описів.
Фонди дорадянського періоду» (2009), «Адміністративно-територіальний
устрій Житомирщини 1795–2006 роки» (2007), «Каталог метричних книг.
Т. 1» (2010) з інформацію про склад і зміст метричних книг чотирьох
конфесій: римо-католицизм, греко-католицизм, лютеранство, іудаїзм;
«Каталог метричних книг. Т. 2» (2010), який містить інформацію про склад і
зміст метричних книг православної конфесії; тематичний огляд фондів
архіву, що містять генеалогічні джерела; «Клірові відомості за конфесією
православ’я: покажчик парафій» (2021). Всі довідники опубліковані у вигляді
pdf файлів.
У підрозділі «Списки фондів»54 доступні онлайн п’ять списків фондів
державного архіву та архівних установ області: список фондів дорадянського
періоду; список фондів органів Комуністичної партії та ВЛКСМ; список
фондів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 рр.; списки фондів міських, районних архівів Житомирської області;
фондів трудових архівів Житомирської області.
Підрозділ «Бази даних»55 містить шість баз даних. Інформація в базах
даних «Позасудові справи репресованих осіб у 20-40-х рр. ХХ ст. (архівнослідчі справи)», «Фільтраційні справи осіб, вивезених на примусові роботи в
період Другої світової війни», «Паспортизація військових поховань на
території Житомирської області» структурована за алфавітом прізвищ осіб
(прізвища на певну літеру складають окремий pdf файл). Поля бази даних не
мають назв, що ускладнює користувачу роботу з ними. База даних
«Сповідальні відомості» містить відомості про назви населеного пункту,
повіту, церкви, пошукові дані (фонд, опис, справа), номери аркушів у справі
та номери сканованих файлів за населеними пунктами. Відомості у базах
даних «Сповідальні відомості», «Ревізькі сказки» структуровані за назвами
населених пунктів.
Розділ «Електронний архів» містить оцифровані описи та копії справ із
фонду користування (у форматі pdf). Описи структуровані за хронологічними
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http://archive.zt.gov.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0‐
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http://archive.zt.gov.ua/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8‐
%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2/
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періодами: «Дорадянський період», «Радянський період та період
Незалежності», також виділені рубрики «Описи ДРАЦСів», «Описи
документів нефондової організації». Інформація про оцифровані описи
включає номер, назву фонду, номер опису. Рубрика «Описи документів
нефондової організації» містить опис кінодокументів постійного зберігання,
до якого внесено 84 одиниць обліку та 65 одиниць зберігання.

Оцифрований фонд користування56 на сайті архіву структурований за
кількома рівнями представлення інформації. На першій сторінці розділу
наведено описання фонду (номер, назва, дати документів, кількість справ),
наступна сторінка містить перелік всіх описів фонду; описи, у складі яких є
оцифровані справи, містять посилання на сторінку з переліком справ.
Технічні можливості серверу архіву не дозволяють швидко завантажувати
електронні справи, тому архів рекомендує використовувати програми, які
підтримують багатопотокове завантаження.
Державний архів Закарпатської області
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http://archive.zt.gov.ua/%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0‐2/
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Довідковий апарат Держархіву Закарпатської області розташований у
різних структурних частинах сайту. Перелік основних елементів довідкового
апарату наведено у розділі «Довідковий апарат»57. Бібліотечні фонди архіву
охарактеризовано у розділі «Науково-довідкова бібліотека»58.
Розділ «Література»59 містить бібліографію видань про склад фондів
архіву, в тому числі посилання на електронні версії довідкових видань:
«Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області» (2004); «Архівні
установи України: довідник. Т. 1» (2005), «Державний архів Закарпатської
області. Реєстр фондів XIV–XX ст.» (2006).
Архівні довідники і цифрові копії документів зосереджені у розділі
«Електронний архів»60 та структуровані за кількома підрозділами.
Опубліковані довідково-інформаційні видання держархіву: «Путівник по
фондах Державного архіву Закарпатської області. Т. 1: Фонди дорадянського
періоду» (2008); «Анотований перелік описів фондів угорського походження
берегівського підрозділу Державного aрхіву Закарпатської oбластi до
1918/1919 рр. – та за 1938–1944/1945 рр.» (2014). Інформацію довідковоінформаційних видань доповнює «Список фондів дорадянського періоду (до
1944 року)».
Інформація про довідковий апарат архівних установ області
представлена у вигляді «Списку фондів, що зберігаються в архівних відділах
райдержадміністрацій, міських радах та трудових архівах області».
Підрозділ «Оцифровані описи справ і документи архівних фондів»
містить цифрові копії лише описів. Всього представлено 19 описів у вигляді
переліку (зазначені відомості про номер фонду, номер опису, назву фонду).
Перелік містить невідповідності між даними описової статті (номер, назва
фонду) та цифровими копіями описів. Також опубліковано три описи
ф. № 1606 «Колекція церковних і метричних книг Закарпаття» та опис
ф. № 2558, оп. 2 (том 1–2) «Фільтраційні справи».
Державний архів Закарпатської області бере участь в міжнародних
проектах з оцифрування документів НАФ, що зберігаються в архіві. Зокрема,
архів взяв участь у двох масштабних проекатх оцифрування за участі
архівних установ Угорщини. У 2017 р. Будапештським столичним архівом за
підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ
Угорщини було проведено консервацію та оцифрування матеріалів перепису
населення 1921 р.61 У 2014 р. було здійснено оцифрування понад 8000
кадастрових карт Закарпаття за допомогою самоврядування м. Будапешт та
завдяки участі Будапештського столичного архіву62. Оцифровані документи
НАФ розміщені на веб-сайтах зарубіжних установ – партнерів архіву.
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https://dazo.gov.ua/dovidkovyj‐aparat.
https://dazo.gov.ua/naukovo‐dovidkova‐biblioteka
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https://dazo.gov.ua/literatura.
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https://dazo.gov.ua/elektronni‐dovidkovi‐informatsijni‐vydannya.
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https://library.hungaricana.hu/hu/collection/KarpataljaiNepszamlalas1921/
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Також розміщено посилання на цифрові копії документів ГДА СБУ що
стосуються Закарпатської області, опубліковані на ресурсі «Цифровий архів
документів НКВС/КГБ з історії Чехословаччини» Інституту вивчення
тоталітарних режимів у Празі. На сторінці Державного архіву Закарпатської
області оцифровані документи опубліковані лише у рубриці «Виставки онлайн».
Розділ «Розсекречені фонди Державного архіву Закарпатської області»
містить перелік розсекречених фондів архіву.
В рубриці «Архіви репресованих органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917–1995 років» опубліковано «Список архівних фондів
(нефондових комплексів), в яких виявлено та встановлено фактичну
наявність архівної інформації репресованих органів за період 1917–1991
роки, в якому представлено інформацію про номер, назва фонду, крайні дати
документів фонду, номер опису, кількість справ, характеристика документів;
та копії описів фонду 2558 «Управління Служби Безпеки України в
Закарпатської області» (опис № 1, 1939–1991).
Державний архів Запорізької області
Довідковий апарат Державного архіву Запорізької області
представлений на сайті установи переважно у вигляді оцифрованих реєстрів,
описів фондів, баз даних, розміщених у розділах «Науково-довідковий
апарат» та «Публікації на порталі», «Реалізація Закону України «Про доступ
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років».
У розділі «Науково-довідковий апарат»63 наведено загальний огляд
фондів архіву та характеристику довідкового апарату. Електронні архівні
довідники зосереджені у підрозділі «Електронний довідковий апарат».
Частина електронних довідників доступна онлайн, інші доступні лише в
архіві.
Інформація про описи фондів структурована за хронологічними
періодами (описи до 1917 р. та описи після 1917 р.) і подана у вигляді
таблиці. Наведено дані про номер фонду, номер опису, назву фонду, крайні
дати, посилання на цифрові копії описів у форматі pdf.
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http://archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=55&lang=ua.

37

На сторінці архіву розміщено в електронному вигляді довідкові
видання:
Державний архів Запорізької області: короткий довідник (1998);
Каталог метричних книг, що зберігаються у Державному архіві
Запорізької області;
анотовані реєстри описів фондів: Анотований реєстр описів. Т. 1.
Фонди дорадянського періоду (2012); Анотований реєстр розсекречених
архівних фондів Державного архіву Запорізької області; Анотований реєстр
фондів Державного архіву Запорізької області періоду нацистської окупації
(1941–1944 рр.); Анотований реєстр фондів Державного архіву Запорізької
області з історії депортації українського населення Польщі у 1944–1948 рр.;
Анотований реєстр фондів православних церков, які зберігаються в
Державному архіві Запорізької області;
реєстри фондів: Реєстр фондів Державного архіву Запорізької області, в
яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації
репресивних органів за період 1917–1991 роки; Реєстр фондів особового
походження Державного архіву Запорізької області; реєстр документів з
фондів Державного архіву Запорізької області про передумови виникнення та
наслідки Голодомору 1932–1933 рр.
Списки осіб за документами фондів архіву:
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• список радянських військовополонених, які померли в м. Запоріжжя в
1942–1943 рр. (за документами фонду Р-1433 Запорізька міська управа) (xls,
174 КБ);
• список громадян, архівно-слідчі справи яких зберігаються в
Державному архіві Запорізької області (за документами фонду Р-5747
Управління служби безпеки України в Запорізькій області, оп. 3) (xls, 1,7
МБ);
• список радянських військовополонених, які померли в лазареті м.
Запоріжжя у 1942–1943 рр (за документами фонду Р-5593 Колекція
метричних книг і книг реєстрації актів громадянського стану по Запорізькій
області).
Державний архів Івано-Франківської області
Інформація про довідковий апарат представлена у розділах вебсторінки архіву «Фонди» та «Е-архів». Зокрема, у розділі «Фонди»64
розміщена детальна характеристика довідкового апарату архіву, складу та
змісту його фондів, в тому числі фондів науково-довідкової бібліотеки.
Електронні довідники представлені у розділі «Е-архів»65. Довідники
«Державний архів Івано-Франківської області: путівник. Т. 1: Фонди періоду
до 1939 року. Київ, 2008.» та «Державний архів Івано-Франківської області:
Анотований реєстр описів. Т. 1. Фонди періоду до 1939 року. ІваноФранківськ, 2013») представлені у вигляді електронних копій друкованих
видань.
Каталог метричних книг опубліковано у вигляді оцифрованих описів
фонду 631 Колекція метричних книг церков, костелів, синагог
Станіславського воєводства. Довідковий апарат до каталогу включає
оцифрований географічний покажчик.
Описи фондів розміщені у вигляді списку, в якому наведено
інформацію про номер та назву фонду, номер опису. Всі описи опубліковані
у форматі pdf, переважну більшість оцифрованих описів складають описи
фондів дорадянського періоду.
Інформація про розсекречені архівні документи представлена у вигляді
анотованих реєстрів фондів архіву, розсекречених у певні періоди, а також
посилань на міжархівний довідник «Реєстр розсекречених архівних фондів
України», розміщений на сайті Укрдержархіву.
Посилання на електронні довідники (путівник, анотований реєстр
описів, географічний покажчик до ф. 631) також розміщені у правому меню
на головній сторінці сайту.
Державний архів Київської області
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Онлайн доступ до довідкового апарату та архівних фондів на сайті
архіву забезпечується у розділах «Довідковий апарат» (підрозділи
«Картотеки», «Фонди», «Бази даних», «Покажчики»), «Е-архів», «Архівна
мережа» (підрозділ «Фонди»), «Діяльність» (підрозділи «Виставки он-лайн»,
«Видання та публікації»)66.
Довідковий апарат на сайті архіву представлений електронними
версіями традиційних архівних довідників та електронними базами даних.
Стисла характеристика довідкового апарату дана в розділі «Історія архіву»67
(наведено перелік баз даних, каталогів, картотек, склад Довідковоінформаційного фонду архіву). Детальніші відомості про інформаційні
можливості довідкового апарату архіву представлена у відеосюжеті в рамках
проекту #АрхівINSIDE68.
Слід відзначити репрезентативність представлення довідкового апарату
на сайті архіву, який включає всі основні його елементи: путівники,
анотовані реєстри описів, списки фондів, каталоги, покажчики, картотеки,
бази даних, описи фондів.
У підрозділі «Видання та публікації»69 розміщені електронні версії
довідників:
Анотовані реєстри описів: Державний архів Київської області : анотов.
реєстр описів. Т. 1: Фонди дорадянського періоду. Київ, 2014. 572 с.;
Державний архів Київської області : анотов. реєстр описів. Т. 2, ч. 1 : Фонди
радянського періоду. Київ, 2020. 641 с.; Державний архів Київської області :
анотов. реєстр описів. Т. 2, ч. 2: Фонди періоду після 1917 року. Київ, 2020.
732 с.; Державний архів Київської області : анотов. реєстр описів. Т. 2, ч. 3:
Фонди періоду після 1917 року. Київ, 2021. 727 с.
Путівник по архівних установах: Архівні установи Київщини :
путівник. Київ, 2019. 152 с.
Пофондовий путівник: Музей-архів переходової доби : пофондовий
путівник. Київ, 2002. 99 с.
Довідники
адміністративно-територіального
поділу:
Адміністративно-територіальний поділ Київщини 1471–1918 рр. : довідник.
Біла Церква, 2017. 288 с.; Адміністративно-територіальний поділ Київщини
1918–2010 рр. : довідник. Біла Церква, 2012. 304 с.
У розділі «Довідковий апарат» розміщені списки фондів архіву,
картотеки, бази даних, покажчики. Склад фондів архіву представлений у
восьми списках: список фондів громадських об’єднань (партійні фонди);
список фондів періоду до 1917 року, список фондів періоду після 1917 року,
список фондів періоду нацистської окупації, список фондів репресованих
органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років, список
66
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фондів особового походження, фонди періоду незалежності. Описові статті у
списках включають відомості про номер фонду, його назву, кількість описів
та справ, крайні дати. Також наведено списки видань газетного та
журнального фонду архіву.
Картотеки «Трудова картотека мешканців м. Києва періоду нацистської
окупації (1941–1943 рр.)» та «Картотека діячів культури та мистецтва м.
Києва (періоду нацистської окупації (1941–1943 рр.))» представлені у вигляді
переліку оцифрованих карток, структурованих за першими літерами прізвищ
осіб. Картотека «Особи, які визнані радянською владою неблагонадійними на
території м. Києва та Київської області» опублікована онлайн у вигляді бази
даних, поля якої включають прізвища мешканців (зібрані у групи за першими
літерами), роки та кількість карток. Група прізвищ містить посилання на
оцифровані картки. Пошук у базі можливий за ключовими словами.
Електронні версії тематичних фондових, міжфондових та предметнотематичних покажчиків систематизовані за групами: до 1917 р. (дев’ять
тематичних фондових покажчиків та один міжфондовий); після 1917 р. (три
тематичних фондових покажчиків та три тематичних міжфондових
покажчиків); історії м. Києва (п’ять предметно-тематичних покажчиків).
Покажчики опубліковані у вигляді цифрових копій окремих сторінок у
форматі jpg.
У розділі «Бази даних» опубліковано комплекс архівних довідників:
географічний каталог, анотований реєстр описів фондів, оцифровані описи
справ, пофондові бази даних перепису населення 1897 р. та Книг РАЦС.
Три бази даних розроблені ТОВ «Електронні архіви України» у
комп’ютерній програмі «FOLIUM» за уніфікованою схемою:
База даних «Анотований реєстр описів фондів до 1917 року»70 містить
інформацію про описи 2229 фондів за 1733–1919 рр. Архівне описання
представлено на рівні фонду та опису, причому елементи описової статті на
обох рівнях ідентичні: номер та назва фонду, номер опису, назва опису, роки
та кількість справ.
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База даних «Київська губернська комісія 1-го загального перепису
населення у 1897 році. Фонд Ф-384»71. Поля бази даних включають
інформацію про номер фонду, номер опису, номер справи, назву справи,
назву повіту та волості Київської губернії, населеного пункту, роки справи,
примітки. Назва справи містить посилання на сторінку з описанням справи, в
якому повторюються всі елементи описання бази даних із доповненням
кількості аркушів та термінів зберігання документів справ. Записи бази
можна групувати за термінами зберігання та повітами Київської губернії.

71

http://dako.folium.info/view/table/36?cookie=1

42

База даних «Фонд № 5634. Книги РАЦС 1919–1942»72. Поля містять
інформацію про номер фонду, номер опису, номер запису в описі, індекс
справи, роки, назва справи, відділ ДРАЦС, подію (народження, шлюб,
смерть). Дані можна групувати за подіями, термінами зберігання, відділами
ДРАЦС. Поле номер запису містить посилання на сторінку з описанням
книги реєстрації. Описання, крім елементів, наведених в базі даних, містить
відомості про кількість аркушів, терміни зберігання, назви населених пунктів
та дати ведення записів.
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Пошук у зазначених базах даних можна здійснювати за усіма полями,
інформацію в полях бази даних можна систематизувати за зростанням та
спаданням. Доступна функція редагування вигляду таблиці (прибрати або
додати поля). Назви полів наведені українською, російською та англійською
мовами.
База даних «Електронний географічний каталог Державного архіву
Київської області періоду до 1917 року»73 містить 18 237 записів. Поля бази
даних включають інформацію про назву населеного пункту та його
адміністративно-територіальне підпорядкування: рубрика географічного
об’єкту (губернія, область), підрубрика об’єкту (волость, повіт, округ, район),
назву населеного пункту; назву документу; дату документу; пошукові дані:
номер фонду, назва фонду, номер опису, номер справи, номера аркуша
(аркушів). Пошук здійснюється за ключовими словами.
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До баз даних також віднесено рубрику «Метричні книги розкольників
старообрядців та сектантів 1875–1918 роки»74, в якій наведено посилання на
електронну версію міжархівного довідника «Зведений каталог метричних
книг, що зберігаються в державних архівах України. Т. 2» (2012).
«База даних оцифрованих описів справ Державного архіву Київської
області періоду до 1917 року та 1917–1991 рр.»75 містить інформацію про
зміст 2269 описів справ 670 фондів за 1778–1917 рр. та 659 описів справ 430
фондів 1917–1991 рр. Описання в базі даних здійснено на двох рівнях: фонду
та опису. На рівні фонду наведено інформацію про номер та назву фонду
(представлена мовою оригіналу документа), кількість од. зб., кількість описів
та крайні дати. На рівні опису розміщено інформацію про номер опису,
анотацію складу документів опису справ (оцифровані копії опису), кількість
од. зб. та крайні дати. Пошук можна проводити в кожному полі бази даних.
Описи оцифровані посторінково у форматі jpg. Посиланнями база пов’язана з
електронним географічним каталогом та «Е-архівом».
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Ще одна база даних «Фільтраційні справи репатріантів Київщини»76
розміщена у розділі «Е-архів». База включає понад 23 тис. записів про
репатріантів за документами фонду Р-5597, оп. 1 «Фільтраційні справи
репатріантів Київщини». Поля бази даних містять номер справи та заголовок
справи (у вигляді прізвища, імені, по-батькові осіб на які заведено
фільтраційні справи, представлених мовою оригіналу документа). Пошук
можливий за номером справи, прізвищем, іменем та по-батькові особи
репатріанта.
Доступ до цифрових копій архівних документів здійснюється у розділі
«Е-архів»77. Копії архівних документів є частиною Цифрового фонду
користування (ЦФК) Державного архіву м. Києва. Описання оцифрованих
документів представлено на рівні фонд – опис – справа. Як і в базі даних
оцифрованих описів, фонди в «Е-архіві» систематизовані за групами: фонди
до 1917 р. та 1917–1991 рр. Описання на рівні фонду містить такі елементи:
номер фонду, назва фонду, кількість од. зб., кількість описів, крайні дати,
кількість оцифрованих справ фонду, представлених в «Е-архіві». На рівні
опису – номер опису, анотація складу документів опису справ, кількість од.
зб., крайні дати, кількість оцифрованих справ. Назва опису містить
76
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посилання на сторінку з оцифрованими справами, описання яких містить
номер та заголовок справи (мовою оригіналу). Сторінка також містить
оцифрований опис фонду. Цифрові копії аркушів справ виготовлені у
форматі jpg. В нижній частині кожного файлу документа розміщені назва
державного архіву та номер фонду. Пошук здійснюється у полях бази на
кожному рівні описання, загальний пошук по всій базі даних не
передбачений.

47

Довідковий апарат архівів області представлений «Базою фондів
архівних установ Київської області»78, в якій доступна інформація про 7,749
архівних фондів. Записи в базі структуровані за архівними установами (у
розділах «Архівні відділи (сектори) РДА», «Архівні відділи міських рад»,
«Трудові архіви») також доступна функція «Перейти до всіх фондів».
Описова стаття фонду включає такі елементи: номер фонду, назва фонду,
кількість од. зб., кількість описів, крайні дати, тип [архівної] установи, назва
[архівної] установи. Посилання на «Базу фондів архівних установ Київської
області» розміщено у розділі «Архівна мережа», підрозділ «Фонди» на
головній сторінці сайту архіву.
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Державний архів Кіровоградської області
Дослідження веб-сайту архіву показало, що архівні довідники та копії
архівних документів представлені у розділах «Фонди», «Публікації на
порталі», «Метрики Центральної України», «Електронний архів», «Архівна
юдаїка та Голокост у Центрально-українському регіоні», «Архіви
репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991
років».
Загальна характеристика системи довідкового апарату архіву подана у
підрозділі «Фонди»79 розділу «Про архів», там же опубліковано огляд складу
документів, які знаходяться на зберіганні в архіві та бібліографія довідкових
видань архіву з посиланнями на їх електронні версії (формат pdf). Електронні
версії довідників також опубліковані у розділі «Публікації на порталі»
(опубліковано сім книг «Анотованого реєстру описів фондів» та довідник
«Особові фонди Державного архіву Кіровоградської області» (2002)).
Основний масив оцифрованих документів архіву розміщено у розділі
«Електронний архів»80, який включає підрозділи «Метрики Центральної
України», «Оцифровані справи фондів», «Оцифровані описи справ фондів».
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Відомості про метричні книги наведені за конфесіями (метричні книги
синагог та православних церков), структуровані за кількома рівнями
представлення інформації. На рівні опису наведено відомості про номер
фонду, номер опису, назву фонду (помилково зазначену як назву справи), на
рівні опису – номера фонду, опису, справи та назву справи, посилання на
цифрову копію справи у форматі pdf. Всього опубліковано описи справ 9
фондів, що містять метричні книги синагог та 18 фондів, що містять метричні
книги православних церков.
Інформація про оцифровані описи справ фондів представлена у вигляді
бази даних, що структурована за розділами «Оцифровані описи справ
дорадянського періоду», «Оцифровані описи фондів Управління Комітету
Державної безпеки при Раді Міністрів УРСР по Кіровоградській області»,
«Оцифровані описи справ фондів органів КПРС та ВЛКСМ(ЛКСМУ)»,
«Оцифровані описи справ радянського періоду». Описання включає такі
елементи: номер фонду, номер опису, назву фонду. Оцифровані копії описів
доступні у форматі pdf. У базі даних передбачена функція пошуку за назвою
та номером фонду. Серед оцифрованих описів переважають описи справ
фондів органів КПРС (2373 описи), представлено 16 описів фондів
дорадянського періоду, 4 описи радянського періоду.
Оцифровані справи аналогічним чином представлені в базі даних, поля
якої містять інформацію про номер фонду, номер опису, номер справи, назву
справи. Справи фондів дорадянського періоду оцифровані поаркушно у
форматі jpg. Перегляд оцифрованої справи можливий лише поаркушно,
відсутня можливість завантаження всієї оцифрованої справи. Фільтраційні
справи фондів Управління КДБ при Раді Міністрів УРСР по Кіровоградській
області оцифровані у форматі pdf. У підрозділах «Електронного архіву»
розміщено посилання на анотовані реєстри описів фондів, що допомагає
користувачам орієнтуватися в масиві фондів архіву. Корисною інформацією
для користувачів сайту є «План оприлюднення цифрових копій документів
НАФ на вебсайті архіву на 2021 р.»81.
На сторінці архіву розміщена довідкова інформація про архівні
установи області, яка не містить відомості про склад фондів архівів. Частина
архівних установ області має власні веб-сторінки, на яких опубліковано
списки архівних фондів (зокрема архівні відділи Кропивницької міської ради
та Олександрійської міської ради).
Архівні документи опубліковані також у тематичних розділах
«Пам’ятні та знаменні дати Другої світової війни 1939–1945 рр.», «Архівна
юдаїка та Голокост у Центрально-українському регіоні», «Видатні
особистості нашого краю», «Кіровоградська область: сторінки історії у
документах», «Документальні виставки on-line».
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Державний архів Луганської області
Архівні довідники Держархіву Луганської області розміщені
переважно у підрозділі «Фонди» розділу «Інформація»82 на сайті архіву.
Відомості про фонди архіву представлено у вигляді реєстрів та списків
(розміщено інформацію як про фонди архіву, що зберігаються у
Сєвєродонецьку, так і про фонди, що залишились на непідконтрольній
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Україні території): «Анотований реєстр описів архівних фондів, які були
передані до Державного архіву Луганської області за 2014–2018 роки»;
«Список фондів радянського періоду та періоду незалежності України, які
зберігаються в Державному архіві Луганської області у м. Сєвєродонецьку з
грудня 2014 року, станом на 01.07.2021»; розширені відомості про фонди
архіву подано у документі «Відомості про склад та зміст фондів, які
зберігаються в Державному архіві Луганської області у місті Сєвєродонецьку
з грудня 2014 року, станом на 01.07.2021».
Відомості про фонди архіву, що залишились на тимчасово
непідконтрольній українській владі території містять довідники:
«Анотований реєстр описів архівних фондів дорадянського періоду, які були
передані до Державного архіву Луганської області до 2014 року та
залишились на тимчасово непідконтрольній українській владі території у
м. Луганську. Т. 1»; «Список фондів дореволюційного періоду, які були
передані до Державного архіву Луганської області до 2014 року та
залишились на тимчасово непідконтрольній українській владі території у
м. Луганську, станом на 01.01.2015»; «Список фондів радянського періоду та
періоду незалежності України, які були передані до Державного архіву
Луганської області до 2014 року та залишились на тимчасово
непідконтрольній українській владі території у м. Луганську, станом на
01.01.2014»; «Список фондів організацій колишньої Комуністичної партії
України, які були передані до Державного архіву Луганської області до 2014
року та залишились на тимчасово непідконтрольній українській владі
території у м. Луганську, станом на 01.01.2014». Довідники опубліковані
переважно у форматі pdf.
На сайті архіву представлено цифрові копії 360 описів фондів,
оцифрованих переважно посторінково у форматі jpg (частина у форматі pdf).
Оцифровані описи розміщені у заархівованих папках, групи із 30 описів
також об’єднані в архіви. Інформація про оцифровані описи представлена
лише номерами фондів. Детальніша інформація про описи (назва фонду,
крайні дати тощо) доступна у реєстрах та списках фондів, що ускладнює
користування описами.
Інформація про оцифровані фонди архіву представлена у рубриці
«Список фондів, які мають цифрові копії». Загальні відомості про стан
оцифрування фондів архіву наведено у «Списку оцифрованих архівних
фондів станом на 01.07.2021 року». Цифрові копії документів архіву
опубліковано як окремо (три метричні книги та сповідні відомості) так і у
складі бази даних «Електронні копії документів архівних фондів Держархіву,
відтворенні з документів страхового фонду документації 1811–1927 роки»83.
Описання оцифрованих документів містить наступні елементи: номер фонду,
номер опису/ в’язанки, номер справи, склад документів (назва справи),
крайні дати, кількість аркушів/наявних, обсяг pdf файлу. Цифрові копії
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документів опубліковано в двох варіантах: повністю оцифрована справа у
форматі pdf та у вигляді копій окремих аркушів у форматі jpg.

Опубліковано також тематичні огляди фондів (у розділі «Публікації»),
перелік розсекречених фондів архіву.
Державний архів Львівської області
Довідковий апарат та цифрові копії архівних документів розміщені на
сайті архіву в розділах «Електронний архів» та «Інформація»84. Довідковий
апарат архіву представлений переважно переліками та описами фондів.
Фонди архіву поділені на чотири групи: дорадянського періоду, радянського
періоду, колишнього партійного архіву, періоду незалежності. Переліки
фондів опубліковані у форматі pdf (список фондів періоду незалежності
опубліковано у текстовій формі) та містять відомості про номер фонду, дату
надходження до архіву, назву фонду, відмітку про вибуття.
Описи опубліковані для фондів дорадянського періоду та партійного
архіву (оприлюднено описи трьох фондів дорадянського періоду та понад 60
фондів партійного архіву). Інформація про описи фондів партійного архіву
розміщена у формі таблиці, заголовок якої складає назва фонду, поля містять
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відомості про номер фонду, номер опису (тому), крайні дати документів
опису. Назва фонду містить посилання на сторінку, де розміщені копії описів
у форматі pdf.

Також опубліковані описи фондів відділів актів реєстрації цивільного
стану з 1940 р. У підрозділі «Видання ДАЛО» можна знайти електронні
версії опублікованих довідників по фондах архіву: «Державний архів
Львівської області: путiвник по фондах партiйних органiзацiй Львiвської та
Дрогобицької областей. Львів, 2003» (у форматі pdf) та «Анотований реєстр
описів документів Державного архіву Львівської області. Фонди періоду
окупації України нацистською Німеччиною (1941–1944 рр.). Львів, 2019» (у
форматі pdf).
На веб-сайті також розміщено інформацію про склад фондів архівних
установ Львівської області: Перелік фондів, що знаходяться на зберіганні у
комунальній установі Львівської міської ради «Трудовий архів» та «Список
ліквідованих установ, підприємств і організацій державної та приватної
форми власності у Львівській області, документи з особового складу яких
надійшли на державне зберігання до архівних відділів міських рад РДА та
трудових архівів».
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Державний архів Миколаївської області
Архівні довідники розташовані у різних розділах веб-сайту архіву:
«Науково-довідковий апарат», «Огляди фондів», «Видання ДАМО»,
«Публікації на сайті», «Зарубіжна архівна україніка», «Доступ до архівної
інформації репресивних органів», «Цифровий архів: скановані справи».
Загальна характеристика довідкового апарату на сайті архіву не
представлена.
У розділі «Науково-довідковий апарат»85 розміщені путівник по
фондах архіву (електронна версія друкованого видання 2014 р.), анотовані
реєстри, списки та описи фондів. Підрозділ «Анотовані реєстри державного
архіву Миколаївської області» містить електронну версію друкованого
видання «Державний архів Миколаївської області : анотований реєстр. Т. 1:
Фонди дорадянського періоду. Миколаїв, 2006» та низку реєстрів
опублікованих лише в електронному вигляді: «Реєстр фондів меморіального
характеру, в документах яких відбилася інформація про причини, перебіг та
наслідки Голодомору 1932–1933 рр. в Миколаївській області. Том 2–1»,
«Реєстр померлих у роки Голодомору 1932–1933 років в Миколаївській
області» (2010), «Державний архів Миколаївської області: реєстр метричних
книг» (2007), «Довідник документів НАФ, що зберігаються в музеях
Миколаївської області» (2006), «Реєстр колекцій мікрофільмів зарубіжної
україніки, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області»
(2006), «Реєстр розсекречених фондів», «Реєстр фондів періоду нацистської
окупації Миколаївської області (1941–1944 р.р.)» «Реєстр фондів
меморіального характеру, до складу яких входять документи про голод 1921–
1923 р.р.», «Реєстр документів меморіального характеру з фондів державного
архіву, які свідчать про причини, перебіг та наслідки голодомору 1932–1933
років у Миколаївській області», «Реєстр осіб, що зазнали політичних
репресій у роки голодомору 1932–1933 років», «Реєстр фондів меморіального
характеру, до складу яких входять документи про голод 1946–1947 р.р.».
Реєстри опубліковані у форматах doc та pdf із зазначенням розмірів файлів.
Для користувачів зручним є наявність анотацій змісту реєстрів.
Описи фондів опубліковані у вигляді переліків, систематизованих за
групами: фонди і описи фондів періоду до 1917 року, фонди радянського
періоду та періоду незалежності України, описи на фонди колишнього
партійного архіву. Описова стаття містить відомості про номер фонду, назву
фонду, кількість од. зб., крайні дати, номер опису та тому, крайні дати
документів опису, посилання на оцифрований опис у форматі pdf. Архів
оприлюднив описи переважної більшості фондів. Для орієнтації користувачів
в загальному масиві фондів архіву опубліковані списки фондів певного
періоду, що зберігаються в архіві. Також опубліковані списки фондів, що
зберігаються в архівних установах Миколаївської області, відомості про
зміни у складі та обсязі фондів державного архіву Миколаївської області.
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Декілька архівних довідників розміщені у розділі «Видання
Державного архіву Миколаївської області»86 («Державний архів
Миколаївської області : анотований реєстр. Т. 1: Фонди дорадянського
періоду. Миколаїв, 2006»; «Немцы Николаевщины. 1918–1931 гг. Die
Deutschen der Region Nikolaev. 1918–1931. Николаев, 2011».
У розділі «Огляди фондів» опубліковані сім пофондових оглядів,
тематичні огляди фондів – у розділах «Тематичні рубрики» та «Публікації на
сайті».
Розділ «Доступ до архівної інформації репресивних органів»87 крім
наявного на сторінках більшості українських архівів «Списку архівних
фондів (нефондових комплексів), в яких виявлено та встановлено фактичну
наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917–1991 роки»
містить також «Список репрессированных лиц (по протоколам заседаний
тройки УНКВД») та базу даних «Репресовані». Базу даних укладено на
основі документів фонду № Р-5859 «Управління Служби безпеки України в
Миколаївській області», опис № 2, у ній представлено інформацію про 9771
особу – жертв сталінських репресій, архівно-слідчі справи яких зберігаються
в Державному архіві Миколаївської області. База даних містить таку
інформацію про репресованих громадян: прізвище, ім’я та по батькові, дата
народження, національність, місце народження (країна, область, район, місто
або село), місце проживання на момент арешту (район, місто або село,
вулиця та номер будинку), місце роботи та посада, склад сім’ї, майно, дата
арешту, дата винесення вироку, вирок, дата виконання вироку, дата
реабілітації, орган реабілітації, номер справи. Пошук у БД здійснюється за
полями «прізвище», «ім’я», «ім’я по батькові».
Електронні копії архівних документів представлені у розділі
«Цифровий архів: скановані справи»88. Опубліковано метричні книги, що
зберігаються в архіві та довідковий апарат до них: алфавітні покажчики до
метричних книг і книг ЗАГСів, що зберігаються в державному архіві
Миколаївської області; нові алфавітні покажчики; опис Ф. 484 Колекція
метричних книг установ релігійних культів, що існували на території
Миколаївської; Реєстр метричних книг, що зберігаються в держархіві
Миколаївської області. У підрозділі «Будинкові книги» розміщено цифрові
копії близько 900 будинкових книг міста Миколаєва 30-х – початку 40-х
років ХХ ст.
Архівні документи представлені також у тематичних розділах, зокрема
у розділі «Історія Миколаївської області у кіно- та фотодокументах». У
розділі «Тематичні рубрики» поєднані онлайн виставки архівних документів,
публікації (включно з тематичними оглядами фондів), тематичні переліки
документів.
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Державний архів Одеської області
Архівні довідники та цифрові копії архівних документів розташовані
на сайті архіву в розділі «Електронний архів: фонди, описи, документи»89 у
складі 14 підрозділів.
Загальна характеристика довідкового апарату архіву та порядку
користування ним представлена у формі методичних рекомендацій для
користувачів архіву, яку доповнює інформаційна довідка про фонди
держархіву.
Відомості про фонди архіву систематизовано за підрозділами: фонди
дорадянського періоду, фонди Радянського періоду та періоду Незалежності,
Фонди періоду тимчасової фашистської окупації, Фонди колишнього
Партійного архіву. У підрозділах розміщено комплекс довідників (списки
фондів, оцифровані описи тощо) які детально розкривають склад та зміст
фондів певного періоду.
Підрозділ «Фонди дорадянського періоду»90 включає списки фондів (у
форматі pdf): повний перелік (список) фондів дорадянського періоду; фонди,
втрачені під час Великої вітчизняної війни; фонди, передані до інших
архівних установ; наявні фонди дорадянського періоду. Перелік фондів
архіву також подано у текстовому форматі. Описова стаття у переліку
містить відомості про номер та назву фонду, кількість одиниць зберігання,
крайні дати, відомості про втрату фонду або його переміщення, перелік
описів фонду з посиланням на їх оцифровані копії у форматі djvu. За
наявності подано посилання на оцифровані документи фонду.
Інформація про фонди радянського періоду та періоду Hезалежності
представлена переліками фондів91: анотований перелік (список) наявних
фондів; фонди, приєднані до інших фондів держархіву; фонди, передані до
інших архівних установ; утилізовані фонди; втрачені фонди (всі файли у
форматі .pdf). Описова стаття у переліку наявних фондів містить описання на
рівні фонду та опису із розширеним набором елементів: номер фонду, назва
фонду, крайні дати документів фонду, дата надходження фонду до архіву,
номер опису, крайні дати, кількість одиниць зберігання, анотація змісту.
Перелік фондів продубльований у текстовій формі з меншою кількістю
елементів описової статті (номер фонду, назва фонду, крайні дати, кількість
одиниць зберігання).
Електронні версії описів фондів доступні у «Базі поаркушних
цифрових копій описів наявних фондів радянського періоду та періоду
Незалежності», яка також розміщена в окремому підрозділі розділу
«Електронний архів». Цифрові копії описів структуровані в складній
ієрархічній системі папок та підпапок. Папки, що містять описи фондів в
діапазоні від 1 до 1000, 1001 до 2000 тощо включають папки з описами
фондів від 1 до 100 тощо, які містять папки з цифровими копіями аркушів
89
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описів у форматі jpg. Назви папок подані у вигляді цифр, що відображають
номери фондів та описів. Користування базою ускладнює відсутність
інструкції для користувачів (така інструкція є для описів фондів
дорадянського періоду, які представлені більш зручно для користувачів).
Вважаємо, що доцільно було б уніфікувати розміщення описів на сайті архіву
(як формату, так і організації представлення). Представлення описів фондів
дорадянського періоду (посилання на оцифровані копії описів у форматі djvu
у списку фондів) є більш зручним для користувачів.

Розділ «Фонди радянського періоду та періоду Hезалежності»
доповнює інформація про фонди репресивних органів, які зберігаються в
архіві та порядок їх використання.
У розділі «Фонди періоду тимчасової фашистської окупації»92
опубліковано комплекс довідників та документальних публікацій, які
характеризують дану групу фондів архіву: «Огляд фондів Державного архіву
Одеської області з історії Другої світової війни та її наслідків», «Анотований
перелік розсекречених фондів окупаційного періоду 1941–1944 рр.», «Реєстр
фондів періоду тимчасової фашистської окупації Одещини 1941–1944 рр.»,
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збірник статей та документів «История Холокоста в Одесском регионе», який
містить «Аннотированный перечень фондов Государственного архива
Одесской области по теме «Холокост»» та тематичні огляди фондів.
Довідники доповнюють тематичні онлайн виставки документів.
Розділ «Фонди колишнього Партійного архіву»93 містить загальну
інформацію про фонди Партархіву, довідники «Перечень фондов бывшего
партийного архива систематизированный в соответствии с партийной
структурой», «Аннотированный реестр описей фондов бывшего партийного
архива», «Коллекция фондов первичных партийных организаций».
Електронні версії описів фондів партійних архівів доступні на окремій
сторінці. Описи оцифровані посторінково у форматі jpg, розміщені в папках
(назва папки містить номер фонду або назву районного комітету партії) та
підпапках (назва містить номер опису).
На сайті архіву розміщені іменні покажчики до фондів: алфавітні книги
одеського рабинату94 (покажчик до ф. 39 Одеський міський рабинат) та
абетковий список репресованих радянською владою, який є іменним
покажчиком до фонду Р-8065 Архів управління Служби безпеки України в
Одеській області. Відомості про репресованих осіб включають номер справи,
кількість осіб, ПІБ репресованого, крайні дати документів справи, кількість
аркушів, дата або рік народження.
В електронному вигляді опублікована одна картотека: «Абеткова
картотека християн, народжених в Одесі 1890–1905»95 (на сайті представлені
відомості за 1898–1902 рр.). Картки оцифровані у вигляді jpg файлів, містять
відомості про прізвище та ім’я особи, назву церкви, де було зареєстровано
народження, номер запису про народження, рік народження. Картки
структуровані за роками, всередині років за абеткою та першими літерами
прізвищ.
Розділ «Електронний архів» доповнюють електронні версії друкованих
видань держархіву з інформацією про фонди (путівників та анотованих
реєстрів описів фондів). Посилання на електронні версії путівників також
розміщені у розділі «Публікації»96.
Серед інших довідників, розміщених на сайті архіву, можна назвати
переліки нових надходжень документів до фондів архіву за 2004–2019 рр.97,
перелік документів з особового складу у фондах Державного архіву Одеської
області98.
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Цифрові копії архівних документів опубліковані у підрозділі
«Оцифровані фонди» розділу «Електронний архів» та в двох тематичних
підрозділах: «Перепис населення 1897 року (Одеса) он-лайн» та «Проект
“METPИKA”: метричні книги он-лайн».
Підрозділ «Оцифровані фонди»99 містить копії документів цифрового
фонду користування чотирьох фондів: ф. 37 Херсонська духовна консисторія,
ф. 39 Одеський міський рабинат, ф. 45 Новоросійський університет, ф. 62
Одеські вищі жіночі медичні курси (копії документів ф. 37 та 39 також
опубліковані у проекті «Метрика»). Цифрові копії структуровані в
ієрархічній системі папок, подібно до цифрових копій описів. Папка з
номером фонду включає папки з номерами опису та справи, в яких
знаходяться копії документів, оцифровані поаркушно в форматі jpg.
У розділі «Проект «Метрика»: метричні книги он-лайн» наведено
перелік фондів Державного архіву Одеської області, в яких знаходяться
метричні книги. Описання фондів супроводжуються посиланнями на
оцифровані описи та цифрові копії метричних книг у форматі djvu (всього на
сайті архіву розміщено понад 900 справ). Перелік фондів доповнюють
електронні версії архівних довідників з інформацією про метричні книги
(Зведений каталог метричних книг та іменні покажчики) та «Перелік
цифрових копій метричних книг, розміщених на веб-сайті».
В рамках проекту «Перепис населення: Одеса – 1897»100 оцифровано
2773 справи, які поступово оприлюднюють на веб-сайті архіву.
Державний архів Полтавської області
Онлайн доступ до довідкового апарату архіву забезпечується в розділі
«Архівні ресурси (електронні)» веб-сайту архіву у складі рубрик «Науководовідковий апарат», «Архіви репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму 1917–1991 років», «Розсекречення архівних
документів», «Оцифровані описи», «Оцифровані видання науководовідкового фонду». Загальної характеристика системи довідкового апарату
архіву на сайті немає. У рубриці «Науково-довідковий апарат»101
опубліковано електронні версії основних довідників по фондах архіву (у
форматах pdf та doc):
Анотовані реєстри описів: «Анотований реєстр описів. Фонди
дорадянського періоду» (2004); «Анотований реєстр описів. Фонди періоду
після 1917 р. (т. 2, ч. 1); Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917
року (т. 2, ч. 2)».
Реєстри фондів: «Реєстр фондів та архівних колекцій періоду
нацистської окупації Полтавщини (1941–1943 роки)».
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Каталоги: «Каталог метричних книг церков Полтавської губернії»;
«Каталог книг запису актів громадянського стану, складений за алфавітною
ознакою».
Списки фондів: «Список фондів особового походження Державного
архіву Полтавської області».
Переліки видань: «Перелік газет дореволюційного періоду (до 1917
року), які зберігаються у науково-довідковому фонді Державного архіву
Полтавської області»; «Перелік газет періоду Української революції 1917–
1921 років, які зберігаються у науково-довідковому фонді Державного архіву
Полтавської області».
Покажчики: алфавітні книги реєстрації актових записів про
народження за 1891–1938 рр.; алфавітні книги реєстрації актових записів про
шлюб 1920–1925 рр.
Рубрика «Архіви репресивних органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917–1991 років»102 містить списки архівних фондів, в яких виявлено
та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів
за період 1917–1991 роки, що зберігаються в Державному архіві Полтавської
області та архівних установах Полтавської області.
Інформація про розсекречення архівних документів представлена у
вигляді «Реєстру фондів і архівних колекцій періоду нацистської окупації
України (1941–1943)» та «Анотованого реєстру розсекречених архівних
фондів (у 1985–2017 роках)».
Оцифровані описи103 систематизовані за хронологічними періодами
(дорадянський, радянський). В межах періодів розміщено списки
оцифрованих описів, в яких зазначено номер та назву фонду, номер опису.
Описи опубліковано у форматі pdf. В окремій підрубриці опубліковано опис
фонду Р-9188 Несвіцький Олександр Олександрович, (1855–1942 рр.) –
полтавський лікар, хронікер подій Української революції у м. Полтаві (1917–
1921 рр.).
У рубриці «Оцифровані видання науково-довідкового фонду»104
опубліковані оцифровані копії видань Полтавської губернської земської
управи та газети Гадяцького земства «Рідний край» за 1917 рік. Оцифровані
видання розміщені на Google диску, видання земської управи у форматі pdf,
газета «Рідний край» у вигляді файлів jpg.
Довідковий апарат архівних установ області представлено у вигляді
списків фондів ліквідованих підприємств, установ, організацій, документи
яких зберігаються в трудових архівах області.
Державний архів Рівненської області
Аналіз сайту архіву показав, що архівні довідники та оцифровані
документи розміщені у кількох розділах: «Е-архів», «Довідковий апарат»,
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«Фонди архіву». Загальна характеристика фондів архіву та інформація про їх
обсяг наведена у рубриці «Історія Державного архіву Рівненської області»
розділу «Про архів» та у рубриці «Фонди архіву». Загальної характеристики
довідкового апарату на сайті немає.
У розділі «Довідковий апарат»105 розміщені електронні версії низки
довідників по фондах архіву:
Путівник: «Державний архів Рівненської області : путівник. Т. 1 :
Фонди періоду до 1939 року. Рівне, 2011» (формат pdf).
Каталоги: Каталог метричних книг, що зберігаються в Державному
архіві Рівненської області (2019) та географічний покажчик до каталогу
(формат doc).
Покажчики (географічний, хронологічні та тематичні): покажчик
домоволодінь по м. Рівне (формат xls) (у покажчику наведено інформацію
про назву вулиці, номер будинку, власника домоволодіння, пошукові дані
архіву); хронологічний покажчик до опису № 1 фонду Р-595 «Рівненського
обласного комітету товариства Червоного Хреста» за 1945–1984 рр.
Документи про нагородження донорів (списки донорів, нагородні листи,
характеристики) за 1952–1984 рр.; тематичний покажчик до фондів Міських
управлінь періоду Другої Речі Посполитої; тематичний покажчик до фонду
Ф. 30 «Рівненське повітове староство» за 1919–1939 рр. (формат xls);
географічний покажчик населених пунктів Рівненської області за
документами (списками переселенців з Польщі та ін. у Рівненську область)
Ф. Р–654 «Рівненський обласний відділ по евакуації польського і
українського населення при виконкомі Рівненської обласної ради», опис № 1
за 1946–1949 роки (формат doc).
Картотеки: Іменна картотека громадян, мешканців Рівненщини, які
загинули та зникли безвісти у роки ІІ Світової війни (№ 1), 516 записів
(формат xls); іменна картотека громадян, які загинули у роки ІІ Світової
війни та захоронені на території Рівненської області, 4109 записів (формат
xls); іменна картотека учасників УПА за документами фонду Ф. Р-30
«Колекція матеріалів ОУН–УПА, що діяли на території Рівненської області»,
1941–1948 рр. (картотеки містять ПІБ особи, дата і обставини загибелі,
архівний шифр); іменна картотека «Сімейна листа» про мешканців міста
Рівне за документами Ф. Р–33 «Рівненська міська управа, м. Рівне
Рівненської області» за 1941–1943 рр. (формат doc).
Реєстри фондів: Реєстр фондів періоду нацистської окупації України
(1941–1944 р.р.) (формат rar). Описова стаття на кожний фонд складає
окремий файл у форматі doc.
Списки фондів: Відомості про наявність і кількість документів з
кадрових питань (особового складу) установ, організацій та підприємству
фондах Державного архіву Рівненської області станом на 01 січня 2019 року;
Перелік фондів Державного архіву Рівненської області з історії Сарненського
району Рівненської області (початок XIX – перша половина XX ст.); Список
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архівних фондів (нефондованих комплексів), в яких виявлено та встановлено
фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917–
1991 роки.
Портал Держархіву Рівненської області працює в тестовому режимі,
тому деякі рубрики сайту не наповнені інформацією. Розділ «Фонди
архіву»106 представлений у двох варіантах. В нижньому меню розміщена
інформація про обсяги фондів Державного архіву Рівненської області та
анотація складу фондів. Розділ у верхньому меню містить рубрики «Паперові
документи», «Кіно-фото-відео матеріали», які не наповнені вмістом;
«Бібліотека» – подано короткий огляд фондів науково-довідкової бібліотеки
архіву; «Документальні виставки online».
Оцифровані описи справ у розділі «Е-архів»107 систематизовані за
хронологічними періодами: дорадянський період, період окупації,
радянський період. Переліки оцифрованих описів включають інформацію
про його номер, назву, кількість од. зб., крайні дати, номер опису, посилання
на оцифровану копію опису у pdf форматі. Опубліковано переважно описи
фондів дорадянського періоду (530 описів) та окупаційного періоду (160
описів), за радянський період опубліковано лише два описи Ф. Р-740
«Церковно-метричні книги Березнівського, Володимирецького, Гощанського,
Дубенського, Дубровицького, Зарічненського, Здолбунівського, Корецького,
Костопільського, Млинівського, Острозького, Рівненського, Рокитнівського,
Сарненського, Червоноармійського районів».
Оцифровані справи опубліковані у вигляді бази даних, інформація в
якій представлена на рівні фонд – опис – справа. Користувачу запропоновано
обрати справи фондів дорадянського, окупаційного, радянського періодів.
Опубліковано справи двох фондів радянського періоду та одного фонду
окупаційного періоду. На рівні фонду описова стаття включає такі елементи:
порядковий номер, номер фонду, назву фонду, крайні дати; на рівні опису –
номер опису та анотація складу документів опису справ; на рівні справи –
номер справи, заголовок справи, крайні дати. Оцифровані справи
опубліковано у форматі pdf.
Інформація про фонди архівних установ Рівненської області
знаходиться у розділі «Відомості про місце знаходження документів»108.
Опубліковано списки ліквідованих підприємств, які діяли у м. Рівне та
районах Рівненської області та знаходяться на зберіганні в архівних
установах області. Списки у форматі doc включають назви установфондоутворювачів, кількість од. зб., крайні дати документів.
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Тематичні огляди фондів опубліковані у розділі «Публікації в пресі»109.
Зокрема, опублікована стаття О. Галамай «Бібліотечний фонд Державного
архіву Рівненської області».
«Список архівних фондів (нефондових комплексів), в яких виявлено та
встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за
період 1917–1991 роки» опубліковано у розділі «Архіви репресивних органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років».
Державний архів Сумської області
Довідковий апарат архіву та цифрові копії архівних документів
представлені у розділах сайту архіву «Документи on-line» (включає
підрозділи «Е-архів» та «Довідковий апарат»), «Наші видання», «Виставки
on-line» тощо.
Підрозділ «Довідковий апарат» містить загальну характеристику
обсягу фондів і документів архіву (перелік видів документів, що зберігаються
в архіві за хронологічними періодами із зазначенням їх кількості)110. Зокрема,
наведено перелік двох унікальних документів архіву. Також наведено перелік
основних елементів довідкового апарату із зазначенням їх кількісних
параметрів. Загальну характеристику обсягу фондів доповнює анотація
складу фондів архіву111.
Електронні версії основних довідкових видань по фондах архіву
опубліковані у трьох структурних частинах сайту: «Е-архів», «Довідковий
апарат», «Наші видання».
Зокрема, у рубриці «Ресурси ДАСО»112 підрозділу «Довідковий апарат»
опубліковано електронні версії путівника по фондах архіву, анотованих
реєстрів описів фондів, каталогу метричних книг, п’ять випусків анотацій
відеосюжетів. Більшість видань опубліковані у форматі pdf, каталог
метричних книг – у форматі doc:
Державний архів Сумської області : путівник. Т. 1 (2002);
Державний архів Сумської області : анотований реєстр описів. Т. 2:
Фонди установ, організацій та підприємств до 1917 року (2008);
Державний архів Сумської області : анотований реєстр описів. Т. 3 :
Фонди установ, організацій та підприємств періоду після 1917 року (2008);
Державний архів Сумської області : анотований реєстр описів. Т. 4:
Фонди партійних органів і організацій (2008);
Державний архів Сумської області : анотації відеосюжетів. Вип. 1–5
(2000–2013);
каталог метричних книг.
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У рубриці «Науково-довідкова бібліотека» охарактеризовано обсяг
фондів бібліотеки та подано огляд нових надходжень.
Електронні версії довідкових видань продубльовані у рубриці «Наші
видання»113 розділу «Інформаційна діяльність». Також у рубриці розміщено
довідник по архівних установах області, низку тематичних довідників та
документальних публікацій. Серед них: «Архівні установи Сумської області»
(2017), «История украинского еврейства в документальных и печатных
источниках Государственного архива Сумской области» (2001).
У «Е-архіві»114 розміщені оцифровані описи та справи, для орієнтації
користувачів в загальному масиві фондів архіву опубліковані путівник по
фондах архіву (Т. 1, 2002), анотовані реєстри описів фондів (Т. 2 Фонди
установ, організацій та підприємств до 1917 року, Т. 3 Фонди установ,
організацій та підприємств періоду після 1917 року).
Оцифровані описи фондів, систематизовані за хронологічними
періодами: фонди установ, організацій та підприємств до 1917 року; фонди
періоду Тимчасового уряду, УНР, Української Держави, УСРР. 1917–
1921 рр.; фонди установ, організацій і підприємств радянської доби та
незалежності України; фонди установ періоду тимчасової нацистської
окупації Сумської області. 1941–1943 рр.; колекція документів відділів
реєстрації актів громадянського стану Сумщини.
В рамках хронологічних періодів описи структуровані за галузевим та
функціональним принципом. Систематизація організована на двох рівнях:
наприклад розділ «Органи суду та прокуратури» містить посилання на
окрему сторінку, на якій розміщено підрозділи «Земські суди», «Повітові
суди», «Мирові суди» тощо. У підрозділах наведено переліки фондів із
зазначенням номеру та назви. Описи опубліковані у форматі pdf, значна
кількість описів вдосконалена та перероблена, є можливість пошуку по
тексту опису.
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Цифрові копії архівних документів в «Е-архіві» представлені
оцифрованими справами, систематизованими за хронологічними та
тематичними розділами, метричними книгами, газетним фондом ДАСО,
документами періоду Другої світової війни.
Хронологічні розділи оцифрованих справ включають: фонди установ,
організацій та підприємств до 1917 року; фонди періоду Тимчасового уряду,
УНР, Української Держави, УСРР. 1917–1921 рр.; фонди установ, організацій
і підприємств радянської доби та незалежності України; фонди установ
періоду тимчасової нацистської окупації Сумської області. 1941–1943 рр. В
межах розділів справи систематизовані за галузями діяльності. Списки
оцифрованих у форматі pdf справ включають інформацію про номер та назву
фонду, номер опису (іноді також назву фонду), номер справи.

66

67

Оцифровані справи у підрозділі «Книги реєстрації актів
громадянського стану про смерть 1932–1933 рр. по районам Сумської
області» систематизовані за районами Сумської області.
Підрозділ «Метричні книги»115 містить каталог метричних книг та їх
цифрові копії. Каталог організований у вигляді бази даних, поля якої
включають ім’я файлів оцифрованих метричних книг та їх описання:
зазначені вид метричних книг або актів реєстрації громадянського стану,
назва населених пунктів, архівний шифр, крайні дати документів. Пошук
необхідних даних у базі доступний за допомогою клавіш ctrl+F, передбачена
можливість фільтрації відомостей у базі даних за ім’ям (шифром) файлів,
назвою населених пунктів, номером фонду, крайніми датами. Метричні
книги опубліковані у форматі djvu (розміщено посилання на програму для
перегляду файлів djvu) та представлені у вигляді переліку імен номерів
файлів. Файли можна систематизувати за діапазоном імен, що складаються із
набору цифр.
Слід відзначити, що упорядники каталогу передбачили зворотній
зв’язок з користувачами: якщо користувач не знайшов потрібні відомості,
йому запропоновано звернутися до архіву електронним листом, вказавши
номер з каталогу. Необхідні користувачу метричні книги будуть опубліковані
115
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позачергово. Важливою інформацією для користувачів також є дата внесення
останніх змін до каталогу та номери доданих файлів.
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Підрозділ «Газетний фонд ДАСО» містить оцифровані газети у
рубриках «Газети 1917–1929 рр.», «Газети до 1917 р.», «Газети радянського
періоду», «Газети періоду окупації 1941–1943 рр.». Назва газети містить
посилання на оцифровані річні комплекти газет.
У розділі «Документи періоду Другої світової війни» опубліковано
картки остарбайтерів та військовополонених за 1942–1945 рр., що
зберігаються у фонді Р-7641 «Управління Служби безпеки України в
Сумській області»; картки біржі праці м. Суми 1941–1943 рр.; листи
громадян, примусово вивезених на роботу до Німеччини у 1941–1943 рр.;
актові записи про смерть радянських військовополонених 1941–1943 рр.
Опубліковані документи систематизовані за алфавітом прізвищ осіб.
Довідковий апарат архівних установ області представлений у вигляді
списків фондів, що зберігаються в архівних відділах РДА, списків фондів, що
зберігаються в архівних відділах міських рад, списків фондів, що
зберігаються в трудових архівах.
Державний архів Тернопільської області
Онлайн доступ до довідкового апарату та цифрових копій архівних
документів на сайті архіву забезпечується у розділах «Е-архів» та
«Публікації».
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У розділі «Публікації»116 розміщені електронні версії довідкових
видань по фондах архіву: «Державний архів Тернопільської області:
путівник» (Тернопіль, 2011); «Анотований реєстр описів періоду до вересня
1939 року» (Тернопіль, 2012); «Зведений каталог метричних книг, що
зберігаються в державних архівах України. Т. 3» (Київ, 2010) (містить
посилання на сайт УНДІАСД). Довідники опубліковані у форматі pdf. У
цьому розділі також розміщені оцифровані описи шести фондів архіву (у
форматі pdf), що містять генеалогічну інформацію.
Розділ «Е-архів»117 включає рубрики «Електронний читальний зал» та
«Документальні виставки on-line». «Електронний читальний зал» містить
списки фондів архіву, оцифровані описи фондів та справи. Списки фондів
структуровані в чотирьох групах: Фонди до вересня 1939 р., Фонди після
вересня 1939 р., Фонди періоду німецької окупації, Фонди особового
походження. Списки включають інформацію про номер фонду, назву фонду,
номери описів із посиланнями на оцифровані описи у форматі pdf, описання
фондів подано у порядку зростання їх номерів. Слід відзначити, що частина
опублікованих описів удосконалена та перекладена українською мовою,
цифрові копії створені на основі файлів у форматі doc, що дозволяє шукати
інформацію в текстах описів.
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Рубрика «Оцифровані справи»118 містить копії справ чотирьох фондів
архіву, що містять важливу генеалогічну інформацію: Ф. 37 «Кременецький
міський магістрат», Ф. 484 «Єврейська синагога Кременецького повіту
Волинської губернії», Ф. 487 «Греко-католицькі повітові управління
Тернопільського краю Галицького намісництва, з 1921 року Тернопільського
воєводства», Ф. Р–274 «Тернопільська обласна комісія сприяння в роботі
Надзвичайної державної комісії зі встановлення і розслідування злодіянь
німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків
громадянам, колгоспам, громадським організаціям, підприємствам,
установам, м. Тернопіль».
Інформація про оцифровані справи представлена в кількох варіантах.
На сторінці фонду «Кременецький міський магістрат» представлено перелік
оцифрованих файлів, які містять номера фонду, опису, справи, частини,
діапазон сторінок та крайні дати документів. Відомості про оцифровані
справи трьох інших фондів включають загальну інформацію про фонд (номер
та назва фонду, номер і назва опису, крайні дати, кількість справ), перелік
оцифрованих справ архіву (зазначені номер справи, назва справи, крайні
дати). Справи оцифровані у форматі pdf.
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У рубриці «Документальні виставки on-line» опубліковано 26 виставок
архівних документів. Особливістю онлайн виставок є те, що частина з них
представлена у вигляді відеороликів на youtube каналі архіву.
Державний архів Харківської області
Електронний довідковий апарат Держархіву Харківської області
представлений переважно у розділах веб-сайту «Науково-довідковий
апарат», «Електронний архів» та «Публікації на сайті», інформація яких
частково дублюється.
Відомості про склад та обсяг фондів архіву подано станом на
01.01.2021 р.119 Фонди охарактеризовано за періодами (документи
дорадянського періоду, документи радянського періоду та періоду
незалежності України) та за видами документів (фонди офіційного
походження, особові фонди, фото, фоно, кіно, відеодокументи, унікальні
документи).
Загальну характеристику основних складових довідкового апарату
архіву наведено у розділі «Науково-довідковий апарат»120: оглядів фондів,
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історичних довідок, каталогів, покажчиків (в окремих файлах наведено
переліки тематичних оглядів та міжфондових покажчиків).
Представлено також електронні версії двох опублікованих путівників
по фондах архіву (1959, 1981 рр. у форматі djvu) та рукопис путівника 2008 р.
(формат pdf). Наведено перелік комп’ютерних баз даних архіву з
посиланнями на їх електронні версії:
Соціальні групи населення у ревізьких казках (ф. 31, оп. 141), 56705
записів;
Громадяни, які позбавлені виборчих прав у 1920–1930-х рр., 46824
прізвища. База містить відомості про розкуркулених осіб: прізвище, ім’я побатькові, пошукові дані. Пошук здійснюється за прізвищем особи;
Покажчик до метричних книг (церкви різних повітів Харківської
губернії за 1749–1890 роки, ф. 40, oп. 105, 109, 110, 112, 113), 40029 записів.
Відомості в базі даних структуровані за повітами Харківської губернії,
подано інформацію про назву та тип населеного пункту, його
адміністративну приналежність, назву церкви, рік ведення метричної книги,
номери фонду та справи. Пошук реалізовано за назвою населеного пункту;
Географічно-тематичний покажчик до актів введення об’єктів в
експлуатацію за 1944–1990 роки (Ф. Р-5696, Головного управління
архітектури та містобудування виконавчого комітету Харківської обласної
ради народних депутатів м. Харків);
Список репресованих громадян м. Харків та Харківської області (Ф. Р6452, Карні справи громадян, репресованих позасудовими органами
м. Харків та Харківської області). Список включає інформацію про ПІБ
особи, рік вироку, номер опису, номер справи;
Іменний реєстр померлих громадян м. Харків та Харківської області
(1932–1933 рр.) укладений за документами архівних фондів: ф. Р-6531
Відділи записів актів громадянського стану районних відділень Управління
НКВС у Харківській області; ф. Р-6532 Відділи записів актів громадянського
стану міських відділень Управління НКВС у Харківській області; ф. Р-6537
Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи. До бази увійшли
відомості про 10101 особу (зазначені прізвище, ім’я та по батькові особи,
назва населеного пункту, причина та дата смерті, пошукові дані).
Для кожної бази даних зазначені їх формат та розмір. До комп’ютерних
баз даних також віднесено «Список фондів дорадянського періоду
Державного архіву Харківської області» (формат pdf), який доцільніше було
б виділити в окрему рубрику.
В «Електронному архіві»121 опубліковано оцифровані описи справ та
електронні справи, а також путівники по архіву та комп’ютерні бази даних
(які переважно дублюють інформацію розділу «Науково-довідковий
апарат»). Загальна інформація про оцифровані описи та справи зазначена у
«Списку оцифрованих документів Державного архіву Харківської області
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станом на 29.10.2021» та «Списку оцифрованих описів Державного архіву
Харківської області станом на 13.09.2021».
Для користувачів доступна послуга замовлення справи онлайн до
читального залу архіву (представлена у розділах «Читальна зала» та
«Електронний архів»).
Підрозділ «Описи справ» включає рубрики «Описи справ постійного
зберігання до 1917 року», «Описи справ постійного зберігання радянського
періоду». В текстовому вигляді представлено списки оцифрованих описів,
структурованих за зростанням номерів фондів (включають номер фонду,
номер опису, назву фонду, крайні дати, розмір файлу), а також список фондів
архіву певного періоду.

Електронні справи структуровані за тематичними розділами:
«Родовідні книги Харківської губернії», «Метричні книги», «Ревізькі казки
Харківської губернії», «Кримінальні справи на репресованих громадян
м. Харків та Харківської області». Інформація про опубліковані електронні
справи включає номери фонду, опису та справи, заголовок справи, розмір та
формат файлу для завантаження (файли доступні для завантаження у
форматах djvu та pdf).
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Інформація про розсекречення архівних документів архіву
оприлюднена у вигляді міжархівного довідника «Реєстр розсекречених
архівних фондів України. Т. 3», «Списку фондів розсекречених Державним
архівом Харківської області протягом 2013–2014 рр.», оглядів розсекречених
документів архіву в 2013–2019 рр.
У розділі «Реалізація Закону України “Про доступ до архівів
репресивних органів”»122 розміщено списки архівних фондів репресивних
органів (1917–1991 роки), що зберігаються в Державному архіві Харківської
області та архівних відділах Харківської області. Списки фондів доповнює
база даних «Список репресованих громадян м. Харків та Харківської області
(Ф. Р.-6452, Карні справи громадян, репресованих позасудовими органами
м. Харків та Харківської області)».
Довідковий апарат архівних установ області представлений списками
ліквідованих установ та підприємств, документи яких зберігаються в
архівних відділах міських рад; ліквідованих організацій, документи яких
зберігаються у приватних архівах області123.
Державний архів Херсонської області
122
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Електронні довідники на сайті архіву розміщуються переважно у
розділах «Фонди. Довідковий апарат», «Публікації на сайті», «Архівні
установи Херсонщини».
Розділ «Фонди. Довідковий апарат» містить загальні відомості про
фонди архіву, оцифровані описи та справи, відомості про архіви репресивних
органів.
Загальний огляд складу та змісту фондів архіву подано у підрозділі
«Загальна інформація»124 розділу «Фонди. Довідковий апарат». Там же
наведено перелік основних елементів довідкового апарату архіву: каталогів,
картотек, покажчиків, тематичних та фондових оглядів; розміщено
довідники, що розкривають зміст фондів науково-довідкової бібліотеки
архіву: інвентарний опис видань губернського земства та державних установ
Херсонської губернії; іменний покажчик до бібліотечного фонду
«Херсонська міська управа»; та опубліковано «Перелік поселених бланків зі
справ опису 1 фонду Р-435 Статистичне бюро Херсонського окружного
виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів». Вважаємо, що довідники доцільніше було б виділити в окрему
рубрику розділу «Фонди. Довідковий апарат».
Оцифровані описи125 опубліковані переважно у вигляді скан-копій
окремих сторінок у форматі jpg, розміщених на Google диску. Менша частина
описів опублікована у вигляді pdf файлів. Копії сторінок можна переглядати
у переглядачі зображень, скачувати на комп’ютер користувача як окремі
зображення, так і папку з усіма сторінками описів. Описи структуровані за
зростанням номерів фондів, наведено інформацію про номер та назву фонду,
номер опису, який містить посилання на цифрову копію. Фонди, що містять
метричні книги супроводжуються географічними та іменними покажчиками.
Підрозділ «Архіви репресивних органів»126 включає «Список архівних
фондів (нефондових комплексів), y яких виявлено та встановлено фактичну
наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917–1991 роки»
та «Мартиролог репресованих осіб на Херсонщині (список за документами
державного архіву Херсонської області)», який містить прізвище та ім’я
репресованої особи та пошукові дані архівної справи.
Інформація про оцифровані документи структурована за кількома
рівнями. Розміщено список фондів архіву, назви яких містять посилання на
перелік описів та оцифрованих справ (із зазначенням кількості оцифрованих
аркушів у справі). Цифрові копії справ опубліковані у форматі pdf.
Розміщено «План оприлюднення цифрових копій документів Національного
архівного фонду на 2021 рік».
Електронні версії опублікованих довідкових видань архіву розміщені у
підрозділі «Публікації на сайті»127 розділу «Інформаційна діяльність»:
Путівник по фондах архіву (2003) у 5 частинах; Анотований реєстр описів.
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Фонди органів та організацій Компартії України та ЛКСМУ в Херсонській
області; Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року. Том 3;
Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року. Том 2;
Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року. Том 1;
Анотований реєстр описів. Фонди періоду до 1917 року; Колекція карт і
планів. Опис фонду № 302; Нації і народності Херсонщини: Минуле і
сьогодення : анотований науково-допоміжний архівно-бібліографічний
покажчик; Карти і плани у фондах Державного архіву Херсонської області:
покажчик; дев’ять збірників документів. Всі видання опубліковані у форматі
pdf із зазначенням розміру файлу.
Довідковий апарат архівних установ Херсонщини представлений
переліками фондів архівних установ Херсонщини, які містять документи з
кадрових питань128 (Держархіву Херсонської обл., трудових архівів, архівних
відділів РДА та міських рад). Списки розміщено у форматі doc та xls, схема
описання фондів не уніфікована та включає у більшості списків такі
елементи: номер, назва фонду, крайні дати, кількість справ, дата
надходження до архіву тощо. Також у розділі «Архівні установи
Херсонщини»129 наведено інформацію про місця знаходження документів в
інших архівах Херсонської області та опубліковано перелік «Фондів
державного архіву Херсонської області, які містять метричні книги» (перелік
логічно було б розмістити у розділі «Фонди. Довідковий апарат»).
Державний архів Хмельницької області
На сайті Держархіву Хмельницької області архівні довідники в
основному зосереджені в розділі «Довідковий апарат. Описи». Загальний
огляд довідкового апарату архіву представлений в розділі «Фонди», у ньому
також розміщено короткий огляд складу фондів архіву та фондів науководовідкової бібліотеки архіву.
У розділі «Довідковий апарат. Описи» виокремлено підрозділи
«Путівники, довідники, каталоги, реєстри», «Список репресованих
громадян», «Перспективний план оприлюднення цифрових копій» тощо.
Оцифровані описи систематизовані за фондами дорадянського та
радянського періоду. Описи опубліковані у вигляді списку фондів із
посиланням на цифрову копію опису в форматі pdf (зазначена інформація
про номер, назву фонду, кількість од. зб., крайні дати, номер опису).
Підрозділ «Путівники, довідники, каталоги, реєстри»130 містить
електронні версії довідкових видань по фондах архіву, представлених у
форматі pdf:
Путівники: Путівник Державного архіву Хмельницької області. Т. 1
(2007); Путівник Державного архіву Хмельницької області. Т. 2 (2007).
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Анотований реєстр описів: Анотований реєстр описів. Фонди
колишнього Кам’янець-Подільського міського архіву періоду до 1917 р.
Каталоги метричних книг: Зведений каталог метричних книг, що
зберігаються в Державному архіві Хмельницької області. Т. 8, кн. 1–2 (2013).
Списки фондів: Список фондів, які прийняті на державне зберігання в
2007–2020 р.р. (не включені в Путівник Держархіву області).
Реєстри фондів: Реєстр розсекречених архівних фондів Державного
архіву Хмельницької області (2007).
Покажчики: Покажчик (внутрішні описи документів справ) до 76 справ
фонду 234 «Подільське відділення Селянського поземельного банку», 1801–
1919 рр., які містять Плани поміщицьких маєтків і селянських земель
Подільської губернії у межах повітів.
Списки: Список репресованих громадян, архівно-слідчі справи на яких
зберігаються в Державному архіві Хмельницької області.
Цифрові копії документів архіву розміщені у рубриці «Архів – on line».
Копії документів структуровані за фондами архіву (кожен фонд складає
окрему підрубрику). Всього представлено оцифровані справи чотирьох
фондів: ф. 17 Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція); ф. 226
Подільська казенна палата; ф. 315 Подільська духовна консисторія; ф. 685
Подільська римо-католицька духовна консисторія; ф 132 Кам’янецька міська
дума. У підрубриках наведено загальні відомості про фонд: номер, назва,
кількість од. зб., крайні дати, історична довідка про фондоутворювача.
Справи систематизовані за описами, імена файлів містять номер фонду,
опису та справи. Описання оцифрованих справ не наведено. Опубліковано
також «Перспективний план оприлюднення цифрових копій документів
Державного архіву Хмельницької області в 2021 році», в якому заплановано
оприлюднення на сайті цифрових копій документів трьох фондів архіву.
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Державний архів Черкаської області
Онлайн доступ до довідкового апарату на сайті архіву забезпечується у
розділі «Фонди», який містить підрозділи «Архівні довідники», «Анотація
складу фондів», «Анотований реєстр», «Оцифровані описи справ»,
«Документи особового походження».
У підрозділі «Архівні довідники» розміщено електронні версії
довідників по фондах архіву131: міжархівні довідники «Реєстр розсекречених
архівних фондів України» T. 3, «Зведений каталог метричних книг»,
«Анотований реєстр описів. Фонди періоду до 1917 року» (2006),
«Анотований реєстр описів. Фонди періоду після 1917 року. Т. 2, кн. 1 (файл
відсутній), три томи анотованого реєстру фондів після 1917 р. (у вигляді
списків фондів без довідкового апарату). В окремому файлі опубліковано
додаток до реєстрів: «Покажчик фондів за галузевою ознакою».
Електронні версії видань двох анотованих реєстрів описів (фонди
періоду до 1917 р. та після 1917 р. (перша книга)) також розміщені у
підрозділі «Анотований реєстр»132. Видання опубліковані у форматі pdf із
зазначенням розміру файлів.
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Підрозділ «Анотація складу фондів»133 містить кількісні показники та
характеристику складу фондів архіву.
Електронна база оцифрованих описів справ розміщена у відповідному
підрозділі134. Для зручного пошуку описи поділено на два розділи: фондів до
1917 року; фондів після 1917 року. В межах розділів описи фондів
структуровано за галузевою ознакою відповідно до схеми покажчика фондів
установ, організацій та підприємств Анотованого реєстру описів справ
Державного архіву Черкаської області. В кожному розділі реалізовано пошук
документів за ключовими словами, наприклад назва установи, населеного
пункту тощо. Списки фондів містять номер фонду, номер опису, назву
фонду. Оцифровані описи знаходяться у файлах формату pdf, поряд з файлом
для завантаження зазначено його розмір.
У підрозділі «Документи особового походження»135 представлено
описові статті 39 фондів особового походження. Описова стаття включає
назву фонду, номер, кількість одиниць зберігання, крайні дати, відомості про
довідковий апарат, анотацію.
В розділі «Публікація на порталі»136 представлено електронні версії
довідкових видань архіву: «Анотований реєстр описів фондів періоду після
1917 р.» (опубліковано об’єднаний реєстр фондів, на відміну від реєстрів,
опублікованих в інших розділах), «Анотований реєстр описів партійного
архіву», «Державний архів Черкаської області. путівник» (2011). Слід
відзначити, що три варіанти «Анотованого реєстру описів фондів періоду
після 1917 р.» опубліковано в трьох різних розділах сайту.
У розділі «Архіви репресивних органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917–1991 років»137 опубліковано «Список архівних фондів в яких
виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації
репресивних органів за період 1917–1991 роки». У списку в табличній формі
представлено відомості про шість фондів: номер, назву фонду, крайні дати
документів фонду, номер опису, кількість справ, характеристику документів.
Державний архів Чернівецької області
Електронні довідники на сайті архіву зосереджені у розділі
«Довідковий апарат»138. У розділі представлено систему довідкового апарату
архіву (путівник по фондах, анотовані реєстри описів, реєстри та списки
фондів, спеціальні довідники, описи фондів). Всі довідники опубліковані у
форматі pdf.
Опубліковано електронну версію першого тому путівника по фондах
Державного архіву Чернівецької області; два томи анотованого реєстру
133
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описів фондів дорадянського та радянського періодів, які доповнюють
покажчик фондів та реєстр пропущених фондів; Реєстр розсекречених
архівних фондів Державного архіву Чернівецької області, який включає
файли власне реєстру, списку розсекречених фондів, іменного та
географічного покажчиків; Довідник-анотований реєстр описів «Ради
народних депутатів Чернівецької області» (по фондах Державного архіву
Чернівецької області); електронну версію спеціального довідника «Особові
фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області»; списки фондів
архіву дорадянського періоду та радянського періоду і періоду незалежності
України (включають номер та назву фонду).
Розміщено відомості про місцезнаходження документів ліквідованих та
реорганізованих підприємств, установ, та організацій у вигляді списку
установ, документи з кадрових питань (особового складу) яких знаходяться в
Державному архіві Чернівецької області та списку установ, документи з
кадрових питань (особового складу) яких знаходяться в трудових архівах
Чернівецької області. Список включає: номер фонду (номер опису), назву
фонду, крайні дати документів, кількість справ. Списки також продубльовані
у розділі «Звернення громадян», підрозділ «Відомості про місцезнаходження
документів ліквідованих та реорганізованих підприємств, установ, та
організацій»139.
Описи фондів розміщені у двох підрозділах: «Список описів фондів
радянського періоду та періоду незалежності України 1940–1941, 1944–
2007 рр. у електронному вигляді» та «Список описів фондів дорадянського
періоду у електронному вигляді».
Інформація про описи фондів представлена у текстовій формі та
містить номер фонду, назву фонду, номер опису, крайні дати документів
опису та кількість справ. Номер опису містить гіперпосилання на
оцифрований опис у форматі pdf. Всього представлено описи 108 фондів
радянського періоду та періоду незалежності України. Описи фондів
дорадянського періоду для зручності користування додатково розділені на
групи по 100 фондів.
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Розміщено перспективний план оцифрування та оприлюднення
цифрових копій описів документів Національного архівного фонду, в якому
не зазначено терміни оцифрування та оприлюднення цифрових копій.
У розділі також охарактеризовано інші види довідкового апарату
архіву, без оприлюднення електронних версій. Зокрема, перераховано
каталоги із зазначенням кількості карток (в т. ч. каталогів Науково-довідкової
бібліотеки), подано відомості про тематичні картотеки та пофондові огляди
документів. Доповнює розділ бібліографія довідкових та археографічних
видань архіву.
Інформацію розділу «Довідковий апарат» частково продубльовано у
розділі «Наші публікації»140, в якому подано посилання на електронні
публікації путівника по архіву (Т. 1, 2006), анотованого реєстру описів
фондів (2008, Т. 1), довідника «Особові фонди і колекції Державного архіву
Чернівецької області» (2017). Також у розділі опубліковані бібліографічні
покажчики, історичні нариси, публікації архівних документів (Збірник
документів «Події Другої світової війни в документах Державного архіву
Чернівецької області (1939–1945)»; З нагоди 99-ї річниці Буковинського віча
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(підбірка інформаційних матеріалів періодичної преси держархіву
Чернівецької області) тощо).
У розділі «Склад та характеристика фондів» представлено відомості
про обсяг фондів архіву, обсяг документів різних видів, характеристика
складу та змісту фондів.
Електронні копії справ фондів публікують у розділі «Електронний
архів»141. Розділ складається з двох підрозділів «Дорадянські фонди» та
«Радянські фонди». Наповнення розділу тільки розпочато, але можна
припустити, що справи фондів в електронному архіві будуть систематизовані
за галузевим принципом. У «Дорадянських фондах» розміщено підрозділ
«Примарії комун», який містить електронні справи двох фондів. Відомості
структуровані за кількома рівнями представлення інформації. Описова стаття
фонду містить його номер, крайні дати та назву. На рівні справи подано
інформацію про номер опису та одиниці зберігання, крайні дати, назву
справи, посилання на цифрову копію справи у форматі pdf. Також розміщено
підрозділи «Бібліотека Державного архіву Чернівецької області»
(опубліковано одне видання з фондів бібліотеки) та «Фотоматеріали» з
добіркою фотографій «Садгора на початку ХІХ – в середині ХХ століття».
«Радянські фонди» містять два фотоальбоми Чернівецьких обласних
сільськогосподарських
виставок
та
кілька
тематичних
добірок
фотодокументів, опублікованих у форматі pdf.
Державний архів Чернігівської області
Довідковий апарат архіву та цифрові копії архівних документів
розміщені у рубриках веб-сайту Держархіву Чернігівської області «Про нас»
(підрубрики «Склад та характеристика фондів», «Науково-довідковий
апарат»), «Оцифровані описи та справи он-лайн» тощо.
Загальна характеристика складу та змісту фондів архіву представлена у
рубриці «Склад та характеристика фондів»142. Відомості систематизовані за
періодами: документи дорадянського періоду, документи радянського
періоду та періоду незалежності, інші документи. У підрозділах подано
списки фондів архіву дорадянського, радянського періодів та партійних
фондів які містять наступні відомості: номер фонду, дата першого
надходження, назва фонду, колишній номер фонду, категорія, відмітка про
вибуття, примітки. На окремих сторінках розміщено загальну характеристику
фондів офіційного походження, особових фондів та колекцій. Відомості про
особові фонди представлено у вигляді електронного довідника, описова
стаття якого містить назву фонду, номер, кількість од. зб., крайні дати,
біографічну довідку та відомості про склад документів, систематизовані за
видами документів (біографічні документи, документи творчої діяльності,
листування, фотодокументи тощо). Подібним чином, у вигляді описових
статей подано відомості про колекції документів. Підрозділ «Інші
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документи» містить посилання на сторінки із загальною характеристикою
НТД, фото, фоно, кіно, відеодокументів, унікальних документальних
пам’яток.
Підрубрика «Науково-довідковий апарат»143 містить характеристику
основних складових довідкового апарату, частково з посиланнями на
електронні версії. Зокрема, розміщена електронна версія опублікованого
путівника по фондах Держархіву Чернігівської обл. (2001); посилання на
покажчики архіву (розміщені у розділі «Оцифровані описи та справи онлайн»). На окремій сторінці розміщені електронні версії анотованих реєстрів
описів фондів: електронна версія друкованого видання «Анотований реєстр
описів фондів дорадянського періоду» (2005), неопубліковані «Анотований
реєстр описів фондів партійних та комсомольських органів» (2012),
«Анотований реєстр описів фондів радянського періоду» (2015),
«Анотований реєстр описів фондів окупаційного періоду» (2007). Всі
анотовані реєстри розміщені у форматі pdf. Електронна версія путівника
також розміщена в лівому меню на головній сторінці сайту.
У підрозділі «Фонди, у складі яких містяться метричні книги»
опубліковано каталог метричних книг архіву.
Розділ «Науково-довідкова бібліотека» містить огляд бібліотечних
фондів та перелік нових надходжень до бібліотеки у 2020 р.
Тематичні огляди фондів розміщені у розділі «Публікації на порталі»,
підрозділ «Статті та повідомлення».
Електронний архів описів та справ144 розміщено у хмарному сховищі.
Описи супроводжуються інструкцією щодо пошуку інформації на хмарному
сховищі через веб-сайт архіву. Представлено «План оцифрування справ на
2021 рік у Державному архіві Чернігівської області та їх оприлюднення на
вебсайті Державного архіву Чернігівської області», згідно з яким у 2021 р.
заплановано оцифрувати та оприлюднити 1050 справ двох фондів.
Оцифровані описи структуровані за кількома рівнями представлення
інформації. У трьох папках (дорадянські, радянські, партійні описи)
розміщені списки номерів фондів архіву, систематизовані за першою цифрою
номеру (назви фондів та інша інформація про фонд у списках не наведена).
Номер фонду містить посилання на описи. Самі описи представлені у вигляді
цифрових копій окремих сторінок (формат jpg). Для зручності користування
рекомендовано завантажити всю папку з цифровими копіями описів справ
для подальшого перегляду на локальному пристрої.
Оцифровані справи розміщено у папках: «Справи оцифровані ДАЧО»
та «Справи оцифровані ГТ Family search».
Папка «Оцифровані ГТ Family search»145 містить низку папок, назва
яких складається з набору цифр та папку «Список оцифрованих справ», в
143
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якій розміщені папки з переліками фондів дорадянського та радянського
періодів. Для пошуку документів дорадянського періоду слід відкрити папку
«Дорадянські фонди», для пошуку документів радянського періоду – папку
«Радянські фонди». Після відкриття необхідної папки («Дорадянські фонди»,
«Радянські фонди») слід визначитися з номером фонду, який розміщений у
колонці «ім’я», і відкрити папку або файл. У папці або у файлі знаходиться
перелік оцифрованих справ конкретного фонду та номер папки з цифровим
позначенням, в якій і знаходяться цифрові копії потрібної справи. Для
пошуку документів фонду слід повернутися в папку з цифровим позначенням
і віднайти необхідну цифрову копію справи. У папці з цифровим
позначенням можуть бути розміщені справи не одного фонду, тому
користувачам рекомендовано завантажити всю папку для подальшого
перегляду на локальному пристрої.
Справи, оцифровані Державним архівом Чернігівської області,
представлені більш зручно для користувачів. Справи систематизовані в
папках з фондами дорадянського, радянського періодів, партійних та
комсомольських органів. Для пошуку інформації слід визначитися з
необхідною категорією фондів та відкрити папку, в якій розміщені папки з
номером фонду, справи якого оцифровані. Для пошуку документів слід
відкрити папку необхідного фонду, потім визначитися з номером опису та
справи та ознайомитися зі справою.
Інформація про стан та перспективи оцифрування в Держархіві
Чернігівської області представлена у Плані оцифровки та оприлюднення
цифрових копій на 2021 рік та списках оцифрованих описів і справ у 2021 р.
Крім оцифрованих описів та справ, у хмарному сховищі опублікована
низка архівних довідників:
«Каталог метричних книг»146 архіву, розділи якого розміщені у вигляді
окремих pdf файлів;
огляди фондів;
іменні, географічні, систематичні фондові та міжфондові покажчики;
тематичні переліки;
описи аудіовізуальних документів (включають описи відео та
кінодокументів).
Розміщено переважно неопубліковані (машинописні) довідники у
вигляді копій сторінок у форматі jpg. Суттєвим недоліком є те, що назви
файлів наведені у вигляді цифр та символів і не відображають назви
довідників.
Ще одним засобом доступу до цифрових копій архівних документів є
рубрика «Видача оцифрованих замовлень»147 (на головній сторінці сайту, в
лівому меню), в якій у загальному доступі розміщено копії документів,
виготовлені на замовлення користувачів.
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http://cn‐cloud‐
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Рубрика «Доступ до архівної інформації репресованих органів
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» містить «Список
архівних фондів, в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної
інформації репресивних органів за період 1917–1991 роки» та «Список
архівних фондів, в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної
інформації репресивних органів за період 1917–1991 роки в архівних відділах
райдержадміністрацій та міських рад»148.
Державний архів м. Києва
Архівні довідники на сайті архіву розміщені у розділі «Довідковий
апарат», який включає підрозділи «Е-архів», «Список фондів», «Описи»,
«Довідники (покажчики)», «Друковані видання», «Унікальні документи»149.
Довідники по фондах архіву («Державний архів м. Києва : путівник.
Т. 1 : Фонди дорадянського періоду. Київ, 2007» та «Державний архів
м. Києва : анотов. реєстр описів. Т. 2 : Фонди радянського періоду та періоду
незалежності України. Київ, 2007») представлені у вигляді електронних копій
друкованих видань у форматі pdf. Посилання на електронні версії довідкових
видань розміщені у розділах «Довідники (покажчики)» та «Друковані
видання».
На веб-сторінці архіву розміщено список фондів архіву до 1917 р. і
список фондів радянського періоду та періоду незалежності України.
Описова стаття у списках включає відомості про номер фонду, його назву,
кількість справ та крайні дати. Описові статті можна систематизувати за
номером фонду та його назвою, представлена можливість пошуку по
описових статтях.
У відповідному розділі розміщені описи фондів архіву, структуровані
за кількома рівнями представлення інформації. Представлено список фондів
архіву, з можливістю систематизації списку за номером або назвою фонду.
Назва фонду містить посилання на сторінку з описом (описами). На сторінці
подано короткі відомості про фонд (номер та назва фонду) та описи (номер
опису, кількість справ, крайні дати документів опису, анотація змісту),
подано посилання на оцифровані описи. Описи фондів представлені на
окремій сторінці у вигляді скан-копій сторінок рукописних та машинописних
описів у форматі jpg. Не передбачена можливість завантаження всього тексту
опису, лише окремих сторінок. Всього розміщено описи понад 200 фондів
архіву.
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https://cn.archives.gov.ua/total_regim/total_regim.html.
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У розділі «Довідники (покажчики)» розміщено два томи покажчика
«Власники будинків у м. Києві за адресами домоволодінь (за 1918 рік)», який
містить адреси домовласників, їх прізвища та ім’я, та архівні шифри.
Довідник опубліковано у вигляді окремих скан-копій сторінок друкованого
покажчика. Крім покажчика в розділі розміщено матеріали для вивчення
родоводів мешканців столиці у складі двох баз даних. База «Проіндексовані
актові записи про народження за 1919–1936 рр.» містить дані про понад 190
тис. записів про народження в актових книгах, що зберігаються в архіві.
Пошук у базі можна здійснювати за прізвищем, ім’ям, по батькові особи та
роком народження. База даних «Оцифровані аркуші книг відділів реєстрації
актів цивільного стану у м. Києві за 1925–1935 рр.» дозволяє шукати актові
записи київських ЗАГСів за районами, роками, видами записів. Книги
оцифровані поаркушно, у вигляді jpg файлів.
Розділ «Унікальні документи» містить перелік чотирьох унікальних
документів, які зберігаються в архіві із посиланнями на електронні копії у
форматі pdf. Легенда містить назву документа, дату його створення,
оригінальність, архівний шифр, а також відомості про рішення ЦЕПК
Укрдержархіву про віднесення документу до унікальних.
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Також у розділі «Структура фондів» представлено короткий огляд
фондів архіву. Розділ «Розсекречені фонди Державного архіву м. Києва»
містить перелік розсекречених фондів архіву.
На веб-сайті розміщено інформацію про фонди архівних відділів
райдержадміністрацій м. Києва150. Сторінки архівних відділів містять списки
фондів, які включають інформацію про номер та назву фонду, кількість
одиниць зберігання та крайні дати документів.

Посилання на електронні бази даних розміщено також у розділі «Еархів». Електронні ресурси структуровані у рубриках «Фонди/описи»
(Перелік фондів Держархіву м. Києва, Електронні описи фондів Держархіву
м. Києва, Фонди архівних установ м. Києва), «Матеріали для вивчення
родоводів мешканців столиці», «Інформаційні проекти з документів архіву».
До онлайн архіву «Чорнобиль. Хроніка Києва» включено 504
документа із трьох фондів архіву, за період від 30 квітня 1986 р. до кінця
вересня 1998 р. Усі документи мають заголовки, складені упорядниками, в
яких зазначено порядковий номер документа, його вид, автор, адресат (за
наявності), коротка анотація до документа (за потреби), дата, реквізити.
Додатки які додаються до документів, подаються окремо і описані за цією ж
схемою. Кожен документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце
150
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його зберігання (номер фонду, опису, справи, аркушів). Представлено 6299
сканкопій 504 документів із 3 фондів, 127 справ. Онлайн архів
структурований за кількома рівнями подання інформації: фонд, опис, справа,
документи. Копії документів опубліковані у jpg форматі, їх можна
збільшувати. Передбачена можливість пошуку інформації у заголовках
документів.
3. Зарубіжні архіви
3.1 Архіви Польщі
У Республіці Польща головною установою, що координує діяльність
усіх архівів є Генеральна дирекція державних архівів Республіки Польща
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; ГДДА)151. Серед головних
функцій установи – контроль за процесом оцифрування фондів державних
архівів Польщі та забезпечення доступу до них. Систему державних архівних
установ складають центральні державні архіви: Головний архів давніх актів
(Archiwum Główne Akt Dawnych); Архів нових актів (Archiwum Akt Nowych);
Національний цифровий архів (Narodowe Archiwum Cyfrowe); регіональні
державні архіви, у складі 30 архівів, які включають 40 відділів та 5 філіалів.
Сфера їх діяльності охоплює одне чи кілька воєводств.
Джерелами онлайн доступу до фондів та довідкового апарату
державних архівів Польщі є веб-портал «Szukaj w Archiwach», веб-портал
Генеральної дирекції державних архівів Польщі, веб-сайти державних
архівів.
Інформаційні ресурси державних архівів Польщі об’єднано в рамках
сервісу «Шукай в архівах» («Szukaj w Archiwach»152), розробленого
Національним цифровим архівом. Перша версія порталу «Szukaj w
Archiwach» з’явилася 2007 р. У 2019 р. було запущено оновлений ресурс як
інтегровану точку доступу до інформаційних ресурсів та оцифрованих
документів. У 2020 р. кількість користувачів сервісу склала близько 790 000
осіб, а кількість переглядів сторінок – близько 16,5 млн. В даний час на сайті
доступні 44,6 мільйона цифрових об’єктів (цифрових копій документів та
електронних документів) та 13,8 мільйона записів даних (описань архівних
документів на рівні архівної одиниці)153.
Основною метою створення веб-порталу «Szukaj w Archiwach» є
надання онлайн доступу до описань архівних документів, що зберігаються в
державних архівах Польщі та інших установах культури, в тому числі тих,
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. URL: https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/naczelnadyrekcja-archiwów-państwowych.
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Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021–2030. S. 37.
https://www.archiwa.gov.pl/files/za__do_komunikatu_z_21_10_2021_strategia.pdf.
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URL:

що знаходяться за межами Польщі, а також недержавних установ. Ресурс
містить інформацію баз даних: Інтегрована система архівної інформації
(Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)); Програма
реєстрації записів метричних книг та актів громадянського стану (Program
Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD). Інтегрована
система архівної інформації на основі стандарту ISAD (G) забезпечує
ієрархічне представлення інформації про архівні документи на всіх рівнях
архівного описування: архівна установа, фонд, опис, справа і документ.
Всього на порталі представлено відомості про фонди 33 державних
архівів, а також 36 інших архівних установ, зокрема зарубіжних.
Доступ до сайту безкоштовний, не потребує реєстрації та спеціальних
програм. Користувачі можуть вільно скачувати, копіювати та
використовувати копії архівних документів, представлені на сайті (якщо в
описанні або на самих копіях не зазначено інше). Під час повторного
використання копій документів, представлених на сайті, користувачам
рекомендовано повідомляти про джерело та час отримання інформації з
сайту (зазначати назву архіву, фонд, архівний шифр, посилання на копію
документа, час доступу).
Реєстрація на сайті дозволяє користувачу отримати доступ до
персоналізованих функцій, зокрема: створення власної колекції (на основі
документів, розміщених на сайті з додаванням текстової інформації),
замовлення відвідування архіву, замовлення копій документів у більшому
форматі, збереження результатів пошуку, ідентифікації документів,
додавання тегів, редагування скан-копій (додати закладку, закріпити,
вирізати), задати питання адміністрації веб-сайту тощо.
Для користувачів розміщена загальна інформація про систему
державних архівів Польщі та інструкція щодо пошуку архівних документів, в
якій, зокрема, подано ієрархічну структуру описання архівних документів на
порталі.
Відвідувачі сайту є не лише споживачами архівної інформації, їм
пропонують допомогти архівістам в ідентифікації фотографій, розміщених на
порталі, а також долучитись до проектів ГДДА «Родинні архіви незалежної
Польщі» та «Архів пандемії».
У вікні основного пошуку можна шукати всю інформацію, незалежно
від місця зберігання архівних документів та рівня описання. Можна
обмежити пошук за видом документів (пергаментні документи, фотографії,
карти, технічні проекти, музейні предмети, генеалогічні документи тощо),
історичним періодом або шукати лише фотографії та копії документів.
Результати пошуку можна фільтрувати за видами документів, датами,
архівами, особливостями авторських прав на документи. Також в результатах
пошуку можна виокремлювати колекції архівів або колекції користувачів,
шукати інформацію лише в заголовку або в назві документу, тегах,
виокремлювати в результатах пошуку фотографії та скани документів. Якщо
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в результатах пошуку знаходяться документи з бази PRADZIAD, з’являються
додаткові фільтри: конфесія, вид акту, воєводство, місцевість/гміна.
Передбачені також варіанти пошуку за архівною установою,
розширений пошук та можливість переглядати колекції документів.
В розширеному пошуку (Wyszukiwanie zawansowane) можна шукати
інформацію за окремими словами, поєднанням слів, архівним шифром,
мовою архівних документів (пропонуються польська, російська, німецька,
англійська, латинська мови), рівнями описування (фонд, серія, одиниця
зберігання, об’єкт).
На головній сторінці сайту також можна знайти: варіанти вибору мови
(меню та постійні елементи сайту доступні польською, російською,
англійською, німецькою мовами); посилання на вкладку «Новини», на якій
розміщено інформацію про оновлення сайту; посилання на вкладку «Про
сервіс», що містить інформацію про веб-сайт «Szukaj w Archiwach»;
посилання на вкладку «Контакт», на якій представлені адреса електронної
пошти порталу, а також адреси архівів для зауважень та пропозицій
користувачів щодо веб-сайту «Szukaj w Archiwach»; посилання на вкладку
«Як шукати», що містить основні принципи описування архівних документів
у системі та пошукову інструкцію для користувачів.

Описання архівних документів структуроване за кількома рівнями
представлення інформації: архів, фонд, серія, одиниця зберігання, об’єкт
(документ).
Описання архіву включає такі відомості: назва архіву; адреса та
контактні дані архіву (поштову адреса, час роботи, номери телефонів, факсів,
адреси веб-сайту, електронної пошти); місцезнаходження архіву на google
мапі; фотографія будівлі архіву; історія архіву; анотація складу фондів
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архіву; обсяг фондів архіву (в погонних метрах), кількість видань в
бібліотеці, площа сховищ, кількість місць в читальному залі. На сторінці
архіву розміщено мініатюри кількох найцікавіших документів архіву та
подано посилання на рубрику «Найцінніші та найцікавіші документи архіву».
Також розміщено інформацію про останні новини архіву.
Описова стаття фонду є ґрунтовною і включає більшість елементів
описання, передбачених стандартом ISAD (G): назва фонду, архівний шифр,
анотація
документів
фонду,
історія
фондоутворювача,
назва
фондоутворювача (в тому числі давня та іншомовна), крайні дати документів
фонду, класифікація фондоутворювача за видами діяльності, умови доступу,
мова документів фонду, кількісні характеристики фонду (для традиційних

документів,

електронних

документів та неархівної документації
(тимчасового зберігання), якщо така є), довідковий апарат до документів
фонду; виконавець описування.
Обсяг фонду зазначають в архівних одиницях (одиницях зберігання) та
погонних метрах, подають інформацію про кількість опрацьованих одиниць
зберігання та кількість необлікованих одиниць зберігання. Кількісні

характеристики електронних документів включають загальну кількість
од. зб., документів, файлів, справ, розмір в мегабайтах. Зазначені також
кількість серій, одиниць зберігання, копій документів.
Слід зауважити, що не всі елементи описання, передбачені в описовій
статті, містять необхідну інформацію. Наприклад, в описаннях багатьох
фондів не заповнені елементи «назва фондоутворювача», «умови доступу»,
«мова документів фонду».
Сторінка фонду містить посилання на наступний рівень описання –
одиниця зберігання. Наведено загальний перелік одиниць зберігання фонду із
зазначенням шифру, назви, крайніх дат та кількості цифрових копій.
На сторінці одиниці зберігання повторюють відомості про архівний
шифр, крайні дати, назву архіву, назву фонду, наводять кількість сканів, теги
та індекси.
Описання одиниці зберігання містить розширений набір елементів, які
забезпечують вичерпну характеристику архівних документів: тип одиниці
зберігання, переклад назви, дата/період створення, крайні дати, зміст, шифр
папки, зовнішній стан, фізичний стан, кількість сторінок та аркушів, формат,
стан мікрофільмування, мова документів, давній шифр, характеристика носія
інформації, умови доступу, стан оцифрування тощо. Інформаційне
наповнення описової статті залежить від особливостей конкретної одиниці
зберігання.
У списках фондів та одиниць зберігання передбачена можливість
пошуку за номером фонду, назвою фонду, крайніми датами.
Якщо у складі одиниці зберігання є цифрові копії, їх мініатюри
відображаються на сторінці з описанням.
Копії документів опубліковані у форматі JPG, у трьох розмірах:
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– у вигляді мініатюр (розмір довгої частини мініатюри складає 150
пікселів). Як правило на сторінці розташовано 20 мініатюр, розміщених
відповідно до номерів аркушів справи. Кількість мініатюр на сторінці можна
збільшити до 30, 50, 100 або 200;
– копії середнього розміру, які дають змогу переглядати весь документ
(розмір 800 пікселів);
– копії великого розміру із високою роздільністю (до 3500 пікселів).
Найбільші копії виготовляють для документів у роздільності, що
дозволяє вільно ознайомитися з його змістом. Завдяки доступним
інструментам графічної корекції можна змінити яскравість, контрастність,
розмір зображення. За допомогою опції «Завантажити» можна завантажувати
копії великого розміру (як окремий документ, так і копії всіх документів у
справі). Також на сторінці розміщені посилання на цифрові копії споріднених
документів.
Важливим ресурсом онлайн доступу до фондів та довідкового апарату
державних архівів Польщі є портал Генеральної дирекції державних архівів
Польщі (ГДДА) «Archiwa Państwowe»154. На порталі розміщено інформацію
про нові видання ГДДА та державних архівів, частина з яких представлена в
електронній формі (зокрема архівні довідники та документальні
публікації)155. В окремому розділі наведено інформацію про бази даних
архівів Польщі (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA, Księgi
metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD, Dokumentacja osobowa i płacowa)156.
Представлено перелік ресурсів онлайн доступу до документів державних
архівів157: «Genealogia w archiwach – źródła do historii mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego», «Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe»,
«Dawne Pismo», «Zbiory NAC on-line» та ін. Розділ «Оцифрування» містить
загальну інформацію про стан оцифрування в архівах Польщі (станом на
2017 р.); список інтернет-ресурсів державних архівів, що містять цифрові
копії архівних документів, а також інших ресурсів, зокрема генеалогічних.
Також подано інформацію про спільні проекти ГДДА та зарубіжних архівів
(в тому числі українських) щодо оцифрування документів архівної полоніки.
Сторінка «Виставки» містить посилання на онлайн виставки архівних
документів, розміщених на сайтах державних архівів Польщі, а також
виставки, присвячених історії Польщі та поляків на сторінках зарубіжних
архівів. Зокрема, опубліковано посилання на спільну українсько-польську
виставку «Wołyń i Galicja Wschodnia 43–44», розміщену на сайті
Укрдержархіву. Всього розміщено інформацію про понад 140 виставок,
розташованих в хронологічному порядку від 2007 р. Слід зауважити, що в
«Стратегії розвитку державних архівів у 2021–2030 рр.» передбачено
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створення окремого віртуального порталу для виставок документів
державних архівів158.
Цифрові копії архівних документів розміщують також на тематичних
порталах, посилання на які наведено на порталі ГДДА. Сторінка «1920 рік в
державних архівах»159 містить інформацію про заходи державних архівів
щодо відзначення річниці перемоги у польсько-радянській війні, в тому числі
виставки архівних документів; на ресурсі «Пам’ять Польщі»160 опубліковані
документи державних архівів, що мають особливе значення для культурної
спадщини Польщі; проект «Родинні архіви незалежної Польщі»161
присвячений родинним архівам з нагоди 100-річчя відновлення незалежності
Польщі; сторінка проекту «Велика війна»162 містить інформацію про заходи
державних архівів з нагоди століття Першої світової війни.
Головний архів давніх актів (Archiwum Główne Akt Dawnych)
Довідковий апарат архіву зосереджений у розділі веб-сайту «Фонди
ГАДА» (Zasób AGAD)163 та представлений списком фондів архіву, описами,
оглядами фондів та тематичними базами даних. На головній сторінці сайту
розміщено посилання на портал «Szukaj w Archiwach» та низку тематичних
інформаційних ресурсів архівів Польщі.
Список 553 фондів архіву (Spis zespołów)164 містить відомості про
номер фонду, його назву, вид (фонд, колекція), крайні дати, кількість од. зб.
та обсяг у погонних метрах. Близько половини фондів містить посилання на
електронні описи (кілька описів родинних фондів розміщені на Архівному
порталі Європи (Archives Portal Europe). Описи опубліковані у текстовому
вигляді, зміст описів представлено у вигляді гіпертексту, з можливістю
переходу у відповідний розділ. Описання фонду є дуже детальним і містить
практично всі елементи, передбачені стандартом архівного описування ISAD
(G): назва архіву та його поштова адреса, номер фонду, назва
фондоутворювача, назва фонду, крайні дати документів фонду, обсяг фонду
(в од. зб. та погонних метрах), відомості про фізичний стан, коротка анотація
змісту документів, місце зберігання (номер сховища), мова (мови)
документів, історія / біографія фондоутворювача, відомості про склад та
зміст документів фонду, систематизацію документів фонду, умови доступу та
копіювання документів, наявність інших споріднених документів,
географічний та іменний покажчики, історія зберігання документів фонду,
посилання на опис фонду, виконавець описування, наявність інших описів,
бібліографія.
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Описання на рівні справи включає такі елементи: архівний шифр, назва
справи, крайні дати, опис документів справи, старий архівний шифр, мова
документів, номер мікрофільму, примітки. Описові статті деяких справ
містять посилання на їх цифрові копії на порталі «Szukaj w Archiwach».
Представлення описів на сайті ГАДА є прикладом доброї практики
онлайн публікації цього виду довідкового апарату. Текстовий формат
публікації описів робить їх доступним для пошукових систем, суттєво
полегшує користувачам пошук необхідної інформації, а також дозволяє без
обмежень розміщувати та оновлювати необхідну інформацію (що неможливо
в описах, оцифрованих у форматі pdf або djvu). Заслуговує на увагу
структура описової статті, підготовлена у повній відповідності зі стандартом
ISAD (G), яка дозволяє детально описати склад документів фонду.

Огляди фондів архіву включають: «Документи органів влади,
державних та публічних установ до 1795 р.» (Akta władz, urzędów i instytucji
publicznych do 1795 r.), «Документи органів влади, державних та публічних
установ від 1795 до 1918 р.» (Akta władz, urzędów i instytucji publicznych od
1795 do 1918 r.), «Документи родин і приватних осіб та їх володіння» (Akta
rodzin i osób prywatnych oraz ich posiadłości), «Картографічне зібрання ГАДА»
(Zbiór kartograficzny AGAD).
Тематичні бази даних представлені базами зарубіжної полоніки165. База
«Polonica – mikrofilmy, fotokopie i skany z archiwów, bibliotek i muzeów
zagranicznych: inwentarz» містить інформацію про понад 6340 одиниць
зберігання архівних документів польського походження, що зберігаються в
165
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колекціях 23 зарубіжних країн Європи, Азії та Північної Америки,
мікрофільми, ксерокопії або цифрові копії яких знаходяться в ГАДА. Копії
мікрофільмів виготовлені у 1950–1980-х рр.; скани та мікрофільми – з 2007 р.
Описання документів архівної полоніки містять такі дані: назва країни; назва
міста; назва архіву / бібліотеки / музею; назва фонду / колекції; назва архівної
одиниці; дата; мова; шифр архівної одиниці; номер зошита та номер позиції
(мікрофільм).
Описання архівних документів, зокрема інформація про країни їх
походження, відображають час створення мікрофільмів або ксерокопій. Для
полегшення пошуку оригіналів архівних документів, у полі «Архів» до старої
назви архіву, бібліотеки чи музею додають актуальну. Зокрема це стосується
установ із території колишнього СРСР, назви яких змінилися.
Також опубліковані бази даних полоніки в архівах країн Балтії:
Державному історичному архіві Латвії («Polonica z Latvijas Valsts vestures
arhivs (LVVA) w Rydze)166, Національному архіві Швеції в Стокгольмі
(Riksarkivet, Stockholm: Extranea 75. IX Polen)167, Історичному архіві в Тарту
(Polonica – Polacy studiujący na Uniwersytecie w Dorpacie w latach 1802–1918;
skany wybranych jednostek z zespołu nr 402 Uniwersytet w Dorpacie (Universität
zu Dorpat / Juriewskij Uniwiersitiet / Tartu Ülikool) z Archiwum Historycznego w
Tartu)168.
У розділі «Скани онлайн»169 розміщені цифрові копії документів
Коронної метрики («Metrica Regni Poloniae Digitalis»), описи фондів ГАДА,
копії документів ГАДА, опубліковані на сайті szukajwarchiwach.pl.; колекції
документів про стосунки Польщі з країнами Сходу.
Копії метричних книг «Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line»170
містять оцифровані метричні книги з 19 фондів архіву. Назва фонду містить
посилання на базу даних описів фондів, де описання метричної книги містить
посилання на сторінку з цифровими копіями. Довідковий апарат до копій
метричних книг складає індекс місцевостей, зазначених в описах метричних
книг та документів парафій і релігійних громад («Indeks zbiorczy
miejscowości wyszczególnionych w inwentarzach ksiąg metrykalnych oraz akt
parafii i gmin wyznaniowych»). Каталог супроводжує інструкція щодо
користування ним у форматі відеоролику.
Для користувачів у розділі «Надання доступу» передбачена можливість
онлайн замовлення електронних копій документів архіву. Важливою
інформацією є перелік понад 530 довідників (описів та списків), доступних в
читальному залі архіву.
Розділ «Генеалогія» містить покажчики до метричних книг, що
зберігаються в архіві: Індекс метричних книг парафій львівського
архієпископства, «Індекс місцевостей, зазначених в описах метричних книг
166
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та документів парафій і релігійних громад», база даних місцевостей, що
належали до парафій Луцької дієцезії, база даних іудейських громад
Галичини, списки осіб тощо.
Серед баз даних також можна назвати «Регести документів коронної
канцелярії для українських земель в книгах Коронної метрики середини
XVI – середини XVII ст.» («Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem
ukraińskich w księgach Metryki Koronnej poł. XVI – poł. XVII w.»).
Архів нових актів (Archiwum Akt Nowych)
Відомості про склад фондів на сайті архіву розміщені у розділах
«Фонди Архіву нових актів»171 (верхнє меню) та «Список фондів»172 (ліве
меню). В обох розділах розміщено повідомлення, що детальна інформація
про склад фондів архіву знаходиться на сторінці «szukajwarchiwach.pl» та
посилання на сторінку. У розділі «Список фондів» уточнюється інформація
про елементи описання у списку, які включають номер фонду, назву фонду,
крайні дати, обсяг фонду. Розділ «Фонди» включає також перелік
оцифрованих фондів (із посиланнями на сторінки «szukajwarchiwach.pl») та
короткі огляди кількох фондів архіву. Цифрові копії архівних документів
опубліковані у вигляді онлайн виставок та тематичних рубрик, присвячених
знаковим подіям і особам польської історії та культури.
Національний цифровий архів (Narodowe Archiwum Cyfrowy)
На сторінці архіву розміщено перелік фондів (з інформацією про
номер, назву, дати документів, обсяг од. зб. та анотацією змісту), списки
фондів з інформацією про авторські права та фондів, цифрові копії
документів яких опубліковані на порталі «szukajwarchiwach.pl»173. Основним
джерелом інформації про склад фондів архіву та місцем публікації цифрових
копій є портал «szukajwarchiwach.pl».
Документи архіву (фотографії та аудіо записи) також представлені на
порталі «Зібрання Національного цифрового архіву онлайн»174.
Описання фотографій включає наступні елементи: назва, описання
документа, дата події, місце події, особи, які присутні на фото, особи, не
присутні на фото, але яких стосується дана фотографія (наприклад,
фотографія заходу, присвяченого певній особі), предметні рубрики, інші
власні назви, назва фотостудії, автор фотографії, назва архівного фонду,
архівний шифр. Сторінка з описанням включає цифрову копію фотографії,
яку можна збільшити. Для завантаження доступна тільки зменшена копія
фотографії.
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Описання аудіозаписів містить такі елементи: описання аудіозапису,
дата події, місце події, час запису, особи, яких чути на запису, предметні
рубрики, інші власні назви, продюсер аудіозапису, автор, назва архівного
фонду, архівний шифр. Аудіодокументи доступні для користувачів лише в
читальному залі архіву.
Загальні відомості про онлайн зібрання фотодокументів представлені у
вигляді схеми класифікації тематичних рубрик та переліку фондів архіву,
документи яких опубліковані онлайн175. Доступний простий та складний
пошук у базі, який включає всі елементи описових статей.
3.2. Національний архів Фінляндії
Національна архівна служба Фінляндії включає Національний архів
Фінляндії у м. Хельсінкі та провінційні архіви у містах: Хямеенлінна,
Йоенсуу, Ювяскюля, Міккелі, Оулу, Турку, Вааса, Інарі (Саамський архів),
які є відділами Національного архіву.
На сайті Національного архіву розміщені архів цифрових копій
документів (Digitaaliarkisto) та сервіс «Astia», за допомогою яких користувачі
отримують онлайн доступ до фондів архіву.
У цифровому архіві176 представлено понад 80 млн цифрових копій
документів Національного архіву Фінляндії. Пошук документів здійснюється
за ключовими словами в метаданих архівної бази даних Vakka та в індексах
цифрового архіву. Також пошук можна здійснювати у переліку оцифрованих
комплексів документів (справ, фондів, колекцій), наведених на окремій
сторінці. Оцифровані документи супроводжуються посиланнями на
175
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описання, які розміщені в базі даних Vakka (наведено назву архіву, номери та
назви фонду, серії, справи, дати документів, умови доступу). Деякі
оцифровані документи доступні лише у внутрішній мережі Національного
архіву.
Для доступу до інформації про архівні документи, що зберігаються в
Національному архіві та провінційних архівах була розроблена база даних
фінських архівів Vakka – онлайновий архів, що містить багаторівневі
описання архівних документів та замінює традиційний архівний каталог.
Архівні документи описані відповідно до «Керівництва щодо архівного
описування та каталогізації архівів» (1997), яке базується на стандартах
описування ISAD(G) и ISAAR(CPF) Міжнародної ради архівів. Документи
описані на рівнях фонду, серії, архівної одиниці (справи), одиниці
зберігання177. Нині база даних не функціонує, пошук документів
Національного архіву здійснюється за допомогою сервісу «Astia»178. Даний
ресурс повинен замінити цифровий архів та базу даних «Vakka» і з березня
2022 р. стане єдиним джерелом онлайн доступу до фондів Національного
архіву. За допомогою сервісу «Astia» користувачі можуть шукати документи,
які зберігаються в Національному архіві та його філіалах, замовляти
документи для роботи у читальних залах архіву та на абонемент у філії
Національного архіву, подавати запити на користування документами з
обмеженим доступом (через «Astia» не можна подавати запит на доступ до
метричних книг та актів громадянського стану молодше 100 років),
замовляти копії документів, відслідковувати свою діяльність в онлайн сервісі
(права доступу, запити тощо).
Для доступу до всіх функцій сервісу користувачу необхідно пройти
аутентифікацію за допомогою сервісів ідентифікації Suomi.fi, Haka (для
представників університетів на наукових установ), Virtu (для державних
органів), даних онлайн-банкінгу тощо. Оцифровані документи можна
переглядати без аутентифікації, але в такому випадку під час пошуку буде
виключена інформація про особові та родинні фонди, що містять документи
молодше 100 років.
Пошук у сервісі здійснюється за ключовими словами. Результати
пошуку можна уточнювати за хронологічними рамками, архівними
установами, архівними фондами (в межах фонду – за категоріями або
серіями). Можливість перегляду всіх фондів архіву або його філіалів не
передбачена.
На сайті Національного архіву розміщено посилання на тематичні бази
даних, які розкривають зміст фондів архівів Фінляндії.
Інформаційно-освітній портал «Arkistojen Portti»179 («Ворота до
архіву») містить відомості про фонди та колекції архівів Фінляндії.
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Реєстр архівних даних «Aarre»180 містить відомості про документи
збройних сил Фінляндії, що знаходяться на зберіганні в Національному архіві
Фінляндії, а також про документи приватних колекцій, що містять
інформацію з оборони країни.
Загальнодержавна пошукова система «FINNA»181 дозволяє знайти
документи, що зберігаються в колекціях архівів, бібліотек і музеїв Фінляндії.
Електронний
каталог
«Erkki»182
спеціалізованої
бібліотеки
Національного архіву доступний через пошукову систему «FINNA».
База даних «Karjala-tietokanta»183 містить метричні книги території
т. зв. відчуженої Карелії, починаючи з XVII століття.
База даних «Suomen Asutuksen Yleisluettelo» містить дані про населені
пункти Фінляндії184.
Реєстр військових втрат Фінляндії з 1914 по 1922 рр. включає
інформацію про 39 550 загиблих в період з 1914 по 1922 рік за час військових
конфліктів і громадянської війни 1918 року185.
База загиблих у війнах Фінляндії містить відомості про майже 95 000
фінських громадян та іноземців, що служили в збройних силах Фінляндії, які
загинули період з 1939 по 1945 рр.186
База військовополонених та інтернованих містить відомості про
військовополонених, що загинули на території Фінляндії під час радянськофінської війни 1941–1944 рр., цивільних осіб, що загинули в таборах східної
Карелії в 1941–1944 рр., список полонених, які загинули під час Зимової
війни в Фінляндії в 1939–1940 рр.187
Портал «Sotasampo» (Військовий млин)188 дозволяє вивчати події
Другої світової війни завдяки різним відкритим ресурсам. Двомовний портал
включає наступні розділи: Події Зимової війни і війни-продовження за
картами та часом, Місця боїв, Персоналії, Військові підрозділи, Полеглі,
Братські могили, Газета «Kansa taisteli» (Народ воював) з контекстним
пошуком по статтям, Фотоархів Міністерства оборони Фінляндії.
База
даних
«Diplomatarium
Fennicum»189
містить
корпус
документальних джерел з історії Фінляндії 800–1530 рр. (близько 6850
документів або фрагментів текстів).
База даних з геральдики Північних країн «Europeana Heraldica»190
містить близько 2200 муніципальних гербів Фінляндії, Швеції, Норвегії та
180
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Данії, а також близько тисячі печаток з колекції «Heraldica» Національного
архіву Фінляндії.
Документи з історії ромів Фінляндії представлениі в базі даних Finitiko
kaalengo arkiivos191.
Російськомовна версія порталу є путівником по фондах Національного
архіву Фінляндії, що містять документи з історії Великого князівства
Фінляндського у складі Російської імперії, архівних документів, що
стосуються долі громадян Росії і колишнього Радянського Союзу. Спільний
портал «Novgorod-Finland» Національного архіву Фінляндії та Державного
архіву Новгородської області надає можливість пошуку і використання
оцифрованих документів з історії новгородсько-фінських зв’язків192.
3.3. Національний архів Швеції
Національний архів Швеції (Riksarkivet)193 здійснює адміністративне і
організаційно-технічне управління архівною галуззю, реалізує всі функції,
пов’язані з формуванням архівів та архівною діяльністю в країні, досліджує
науково-теоретичні проблеми архівознавства.
Від 2010 р. державні архіви Швеції об’єднані в єдину структуру в
рамках Національного архіву. Національний архів включає наступні
підрозділи:
Департамент архівів (Avdelningen för arkivverksamhet) включає
регіональні відділи: відділ Арнінге – Військовий архів (Enhet ArningeKrigsarkivet), відділ Гьотеборг – Лунд (Enhet Göteborg-Lund), відділ
Херньосанд – Естерсунд (Enhet Härnösand-Östersund), відділ Марієберг –
Вісбю (Enhet Marieberg-Visby), відділ Уппсала – Вальдстена (Enhet UppsalaVadstena).
Департамент збереження та електронної інфраструктури (Avdelningen
för bevarande och digital infrastruktur) включає підрозділ ІТ, відділ збереження
та консервації (Enheten för bevarandeteknik och konservering), відділ аудіо,
фото, відео та електронних архівів (Enheten för ljud, bild och elektroniska
arkiv), відділ оцифрування (Enheten för digitisering).
Департамент
управління
інформацією
(Avdelningen
för
informationshantering) у складі якого знаходяться відділи досліджень та
розробок (Enheten för utredning och utveckling) і нагляду та постачання
(Enheten för tillsyn och leverans).
Департамент підтримки бізнесу (Avdelningen för verksamhetsstöd)
включає відділ кадрів, фінансовий та адміністративний відділи.
Поза межами структури Національного архіву знаходяться три архіви,
що мають статус регіональних: міський архів Стокгольма (Stockholms
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stadsarkiv), міський архів Мальме (Malmö stadsarkiv), архів у Вермланді
(Värmlandsarkiv).
Онлайн доступ до інформаційних ресурсів архівів Швеції
забезпечується за допомогою інформаційно-пошукової системи на сайті
Національного архіву, яка складається з двох баз даних: Nationell
Arkivdatabas194 (Національна архівна база даних Швеції, NAD), що містить
інформацію про архіви Швеції та їх фонди та «Електронний читальний зал»
(Digitala forskarsalen)195, де представлені електронні копії архівних
документів, тематичні бази даних та покажчики.
В Національній архівній базі даних розміщена інформація про архіви і
колекції, що зберігаються в Національному архіві, муніципальних і
регіональних архівах, архівах народних рухів і асоціацій, бізнес-архівах,
музеях, бібліотеках тощо. Для передавання інформації в Національну архівну
базу даних архівні установи застосовують стандарти EAC (Encoded archival
context, кодований архівний контекст) та EAD (Encoded archival description,
кодоване архівне описання). Описання архівних ресурсів у базі даних
здійснюється на основі міжнародних стандартів архівного описування ISAD
(G), ISAAR (CPF), EAD, EAC та ін. Для архівних установ розроблений
спеціальний додаток, за допомогою якого передають інформацію в
Національну базу даних.
Технічною платформою для NAD є архівна інформаційна система
Arkis, яку використовують в Національному архіві. Система включає кілька
реєстрів, пов’язаних один з одним посиланнями. Основою NAD є реєстр
фондоутворювачів (реєстр авторитетних записів; auktoritetsregistret).
Авторитетні записи реєстру пов’язані з описаннями архівних фондів.
Інформація про фонди містить посилання на контактні дані архівної
установи. Також у базі даних функціонує топографічний тезаурус
(адміністративно-територіальних одиниць) та кілька тематичних тезаурусів,
які знаходяться в процесі розроблення.
Архівне описання в Національній архівній базі даних представлено на
рівнях фонд, серія, том.
Описання на рівні фонду представлено в двох варіантах: у списках
фондів (скорочене описання) та на сторінці фонду (повне описання). Описова
стаття у списках фондів включає такі елементи: назва фонду; крайні дати;
назва фондоутворювача; назва архівної установи, в якій зберігається фонд;
інформація про наявність цифрових копій.
Повне описання фонду містить такі елементи: назва фонду; архівний
шифр; електронна адреса сторінки з описанням; обсяг фонду (як правило
зазначається в погонних метрах); дати (зазначають крайні дати документів та
домінувальні дати); умови доступу до документів; довідковий апарат:
включає перелік довідників (описів та списків), деякі описання містять
посилання на електронні версії довідників; назва архівної установи (із
194
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посиланням на сторінку, що містить адресу та контактні дані архівної
установи); назва / ім’я фондоутворювача (на окремій сторінці опубліковано
детальнішу інформацію про фондоутворювача); категорія, до якої
відноситься фондоутворювач (відповідно до сфери його діяльності); історія /
біографія фондоутворювача; порядок систематизації документів фонду;
предметні рубрики, які включають назви адміністративно-територіальних
одиниць, назви установ / ім’я осіб; наявність споріднених документів (із
посиланнями на їх описання в базі даних); відомості про укладання описання
(дата укладання та внесення змін). Склад елементів описової статті може
бути різним в описаннях різних фондів.
Перелік серій фонду розміщено ліворуч від описової статті фонду, а
також на окремій сторінці.

Описання серії містить такі відомості: назва серії; назва фонду;
архівний шифр; електронна адреса сторінки з описанням; назва архівної
установи; умови доступу; наявність споріднених документів.
Описання на рівні тому містить елементи: назва тому; назва фонду;
архівний шифр; електронна адреса сторінки з описанням; назва архівної
установи; умови доступу.
В описанні тому наявна опція «Читальний зал» для онлайн замовлення
документів. Архівні документи можна замовити для всіх читальних залів
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Національного архіву, а також для читальних залів міських архівів
Стокгольму та Мальме. Для замовлення документів онлайн користувачу
необхідно створити обліковий запис в Національній архівній базі даних.
Замовлені документи додаються у кошик користувача, замовлення можна
переглядати, вносити зміни та доповнення перед тим, як відправити його до
архіву. Одночасно можна замовити документи тільки для одного читального
залу. Одне замовлення може включати від 5 до 10 од. зб., в залежності від
читального залу. Користувач не може замовляти оцифровані документи, які
доступні в Національній архівній базі даних. Також за допомогою
Національної архівної бази даних не можна замовити онлайн аудіозаписи,
кінодокументи, відеозаписи, електронні документи або мікрофільми. Після
схвалення замовлення працівниками архіву, користувач отримує
електронний лист з повідомленням, коли він може відвідати читальний зал196.
У базі даних реалізовані кілька варіантів пошуку, в тому числі за
назвою одиниці зберігання, топографічним покажчиком і назвою архівної
установи197.
Загальний пошук за ключовими словами. Результати пошуку можна
обмежувати за кількома параметрами: архівною установою, типом
документів (фотографія, карта, рухоме зображення, звукозапис, файл тощо),
рівнями архівного описування (архів, серія, том, справа), сферою діяльності
фондоутворювача (державні установи, місцеві органі влади, особові та
родинні фонди, організації, підприємства тощо), датами, географічними
характеристиками (за країнами світу, для Швеції також за адміністративнотериторіальними одиницями (провінціями та комунами)). Можна шукати
тільки фонди, документи яких оцифровано, або обмежити пошук у тексті
назвою архіву або ім’ям людини чи назвою організації.
Топографічний покажчик, в якому можна здійснювати пошук
населених пунктів, адміністративних одиниць, парафій за їх назвою, типом та
датами.
Покажчик архівних установ, в якому можна знайти контактні дані
архівних установ Швеції. До покажчика також включено дані про архівні
установи, які ще не надали інформацію про свої фонди в NAD. Пошук можна
здійснювати за назвою та/або місцезнаходженням установи. Реєстр архівних
установ Швеції містить інформацію про назву установи, поштову адресу,
телефон, адресу електронної пошти, веб-сайту.
Частина описань в Національній архівній базі даних містить посилання
на цифрові копії архівних документів, які можна переглядати у спеціальному
переглядачі. Для перегляду доступні документи всієї оцифрованої справи. У
правому меню переглядача розміщена основна інформація про оцифровані
документи: коротке описання (назва фонду, назва серії, архівний шифр,
крайні дати); інформація про цифрову копію: ідентифікатор зображення,
електронна адреса, посилання на цифрову копію. Для деяких оцифрованих
196

https://sok.riksarkivet.se/om‐soktjansten?infosida=lasesal‐bestall‐pa‐plats.

197

https://sok.riksarkivet.se/nad.
106

справ (наприклад метричних книг) в лівому меню подано покажчики
(географічний або іменний) до оцифрованих документів, які містять
посилання на відповідну сторінку справи.
Документи оцифровано у форматі jpg, їх можна збільшувати або
зменшувати, регулювати контрастність та яскравість зображення. Документи
можна завантажувати у високій (6292х5092 пікселів) та низькій (1000х809
пікселів) роздільності.

Другою складовою онлайн доступу до документів Національного
архіву Швеції є інформаційний ресурс «Електронний читальний зал»
(Digitala forskarsalen)198, в якому представлені електронні копії архівних
документів, тематичні бази даних та покажчики (всього близько 30 млн
записів). На сайті доступно понад 65,5 млн відсканованих архівних
документів. Представлено оцифровані колекції церковних книг, реєстрів
нерухомості, карт, списків платників податків, військових документів,
фотографій тощо. Зокрема, доступні матеріали переписів населення Швеції
за 1860–1930 рр. (дані про близько 21 млн осіб).
В електронному читальному залі надано доступ до оцифрованих
документів обох платформ Національного архіву. Порівняно з Національною
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архівною базою даних в ньому представлено більше точок доступу до
оцифрованих документів.
Оцифровані документи Національного архіву знаходяться у вільному
доступі. Користувач може створити обліковий запис на сайті архіву та
отримати додаткові можливості: отримати доступ до інтернет-магазину,
зберігати історію пошуків та замовити в цифровому вигляді архівні
документи для деяких читальних залів Національного архіву. Обліковий
запис також необхідний для доступу до документів молодше 110 років.
Структура електронного читального залу включає кілька розділів, які
дозволяють здійснювати багатоаспектний пошук інформації за предметними
рубриками, тематичними базами даних, ключовими словами, персоналіями
тощо.
Розділ «Предметна область»199 містить тематичні рубрики «Еміграція»,
«Фотографії», «Геральдика», «Спорт», «Карти та креслення», «Колонії та
колоніальна торгівля», «Середньовіччя», «Медицина», «Мілітарі», «Музика
та кіно», «Ділове та професійне життя», «Саамі», «Політика», «Особові
архіви», «Генеалогія», «Освіта та наука» тощо. У розділи опубліковані
цифрові копії окремих документів та тематичних колекцій. Тематичні
рубрики як правило складаються з підрубрик, які включають або посилання
на описання колекцій в Національній архівній базі даних або поля для
пошуку необхідних документів.
Розділ «Спеціальний пошук»200 включає 56 тематичних баз даних,
серед яких «Найстаріші великомасштабні карти Швеції», «Колекції карт та
креслень Військового архіву», «Церковні архіви», «Військово-морський
архів», «Юридичні книги 1875–1933», «Повітові записи 1530–1630 років»
тощо. Бази містять оцифровані документи та їх описання. Документи у базах
даних як правило описані на рівні справи, набір елементів описової статті
залежить від складу документів бази даних. Деякі бази містять описання з
Національної архівної бази даних.
Розділ «Цифрові архівні документи від A–Ö» (Digitalt arkivmaterial A–
201
Ö) містить алфавітний перелік оцифрованих зібрань архівних документів
(доступних у тематичних базах та в Національній архівній базі даних).
Перелік постійно оновлюється.
«Вільний пошук по цифровому архіву Національного архіву»202
дозволяє шукати інформацію у базах даних за ключовими словами.
Доступний пошук за фондами Національного архіву (назвою архівного
фонду та його типом)203, персоналіями (пошук здійснюється за прізвищем
особи, назвою населеного пункту та датою народження)204. Пошук
199

https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade
https://sok.riksarkivet.se/specialsok.
201
https://sok.riksarkivet.se/a‐o.
202
https://sok.riksarkivet.se/fritext.
200

203
204

https://sok.riksarkivet.se/digitala‐arkiv
https://sok.riksarkivet.se/person

108

зображень205 дозволяє за ідентифікатором зображення оцифрованого
документа з 8 або 14 символів перейти до описання тому або певної сторінки
тому.
Висновки
Основним джерелом надання віддаленого онлайн доступу до архівних
документів та довідкового апарату державних архівів України є веб-сайти
архівних установ. Державні архіви областей та м. Києва також мають власні
сторінки на веб-сайтах облдержадміністрацій. Переважна більшість сторінок
містить загальну інформацію про архів та посилання на веб-сайт установи,
довідковий апарат представлений на сторінках двох архівів. На сторінці
Держархіву Дніпропетровської області розміщена електронна версія
путівника по фондах архіву, подано короткий огляд змісту видання та схема
описової статті206. Сторінка Держархіву м. Києва на веб-сайті Київської
міської держадміністрації у рубриці «Покажчики» містить «Перелік видань
допоміжного бібліотечного фонду Державного архіву м. Києва»207, який не
опубліковано на веб-сайті архіву.
Аналіз веб-сайтів архівних установ України дозволив виявити основні
тенденції представлення онлайн архівних документів та довідкового апарату
архівів.
Архіви по різному вирішують завдання розміщення довідкового
апарату в структурі веб-сайту, що зумовлено відсутністю методичних
документів, які регламентують розміщення архівних довідників на вебсайтах, а також особливостями складу довідкового апарату архівів,
опублікованого онлайн. Як правило, архівні довідники розміщують у
розділах «Довідковий апарат» («Науково-довідковий апарат»), «Фонди»,
«Електронний архів», «Публікації на порталі» тощо. Можна виділити
централізований (в одному розділі) та децентралізований (у різних розділах)
способи розміщення довідкового апарату в структурі веб-сайтів архівів.
Серед основних варіантів представлення довідкового апарату в структурі
веб-сайтів архівів можна виділити наступні:
Окремий розділ для довідкового апарату онлайн відсутній, архівні
довідники розміщені у різних розділах на головній сторінці сайту (ЦДАВО
України, ЦДАМЛМ України, ЦДНТА України, ЦДКФФА України).
У розділі «Довідковий апарат» («Науково-довідковий апарат»)
розміщена загальна характеристика довідкового апарату архіву, електронні
версії довідників розміщені в інших розділах веб-сайтів (ЦДАВО України,
205
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держархіви
Дніпропетровської,
Закарпатської,
Івано-Франківської,
Кіровоградської, Одеської обл.).
Розділ «Довідковий апарат» містить описання довідкового апарату
архіву з посиланням на електронні версії довідників (держархіви Запорізької,
Київської, Миколаївської, Сумської (у складі розділу «Документи on-line»),
Чернівецької обл., м. Києва).
На веб-сайтах ЦДАГО України, ЦДІАК України, держархівів
Житомирської, Рівненської, Харківської обл. архівні довідники розміщені у
розділах «Довідковий апарат» та «Електронний архів».
Архівні довідники розміщені у розділі «Електронний архів»
(держархіви Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської, Одеської, Полтавської (розділ «Архівні ресурси (електронні)»)
обл.). На веб-сайтах держархівів Вінницької, Волинської, Полтавської
областей у складі розділу «Електронний архів» виокремлено підрозділ
«Довідковий апарат».
Довідковий апарат розміщений у розділі «Фонди» (ЦДЕА України,
держархіви Донецької, Кіровоградської, Луганської, Черкаської обл.).
Архівні довідники розміщені у розділах «Довідковий апарат» та
«Фонди» (ЦДАЗУ, Держархів Хмельницької обл.).
На веб-сайті Держархіву Дніпропетровської обл. довідковий апарат
розміщений у розділах «Фонди» та «Електронний архів».
Веб-сайт Держархіву Херсонської обл. включає розділ «Фонди.
Довідковий апарат».
Довідковий апарат Держархіву Чернігівської області розміщений у
розділах «Науково-довідковий апарат» та «Оцифровані описи та справи онлайн».
На сайтах багатьох архівів електронні версії опублікованих довідників
представлені у розділах «Публікації» («Наші видання») (часто також
довідники продубльовано в інших розділах, що містять довідковий апарат
архіву): ЦДАМЛМ України, держархіви Вінницької, Волинської,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської,
Одеської, Тернопільської, Черкаської областей.
Довідковий апарат місцевих архівних установ, представлений на сайтах
облдержархівів як правило у розділах «Архівні установи області».
Вважаємо, що архівні довідники було б доцільно зосереджувати у
розділі «Довідковий апарат», представленому на головній сторінці сайту
архіву, який містить загальну характеристику довідкового апарату та
посилання на довідники, розміщені онлайн на сайті архіву (путівники, описи,
анотовані реєстри описів, бази даних, каталоги тощо). За наявності на сайті
архіву інформаційно-пошукових систем їх можна розміщувати в окремому
розділі.
Загальна характеристика системи довідкового апарату на веб-сайті
архіву є важливою інформацією для користувачів, яка дозволяє їм
зорієнтуватись у масиві архівних довідників, визначити напрямки пошуку
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необхідної інформації. Інформація про склад довідкового апарату
представлена на сайтах більшості архівів. Загальної характеристики системи
довідкового апарату архіву немає на сайтах ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ
України, ЦДКФФА України, ЦДЕА України, держархівів Вінницької,
Волинської,
Луганської,
Львівської,
Миколаївської,
Рівненської,
Тернопільської, Черкаської областей. Як правило інформація про систему
довідкового апарату представлена у вигляді переліку основних його
елементів, іноді з посиланнями на електронні версії довідників. Заслуговує на
увагу досвід архівів, які надають користувачам не лише перелік елементів
довідкового апарату, а також представляють детальну характеристику різних
елементів довідкового апарату, їх особливостей та інформаційних
можливостей (наприклад, держархіви Київської та Одеської обл.).
Путівники є обов’язковим елементом довідкового апарату архіву, що
містять відомості про склад і зміст документів та/або фондів архіву.
Переважну більшість путівників, опублікованих онлайн, складають
путівники по фондах архіву. Всі державні архіви, які підготували сучасні
путівники по своїх фондах, розмістили їх онлайн версії на веб-сайтах.
Путівники по фондах архіву не представлені на веб-сайтах ЦДІАК України,
держархівів Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської областей.
Державний архів Запорізької області опублікував короткий довідник по
фондах; державні архіви Донецької, Київської, Одеської областей
опублікували путівники по архівах (архівних установах області). Основними
формами онлайн представлення путівників є публікація електронних версій
друкованих видань. Частина архівів представляє інформацію про склад і
зміст фондів в інформаційно-пошукових системах (ЦДАЗУ, ЦДЕА України,
ЦДАМЛМ України, ЦДАВО України, ЦДАГО України).
Анотовані реєстри описів опубліковані на сайтах більшості державних
архівів у вигляді електронних версій друкованих видань. Цей елемент
довідкового апарату не представлений на сайтах ЦДАВО України, ЦДАГО
України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ,
ЦДЕА, держархівів Рівненської та Харківської областей.
Електронні версії путівників та анотованих реєстрів описів
представлені переважно у форматі pdf (держархіви Одеської, Харківської
обл. публікують довідники у форматі djvu).
Важливу роль у забезпеченні доступу до архівних документів
відіграють описи, що є базовим архівним довідником для створення інших
типів довідників. Оцифрування описів та їх публікація онлайн є одним із
пріоритетних напрямів надання віддаленого доступу до довідкового апарату
архівів. Оцифровані описи розміщені на веб-сайтах всіх державних архівів.
Архіви застосовують чотири способи представлення описів онлайн:
1) Список фондів (описів), що містить посилання на електронні версії
описів. Такий спосіб представлення є найбільш поширеним, його
застосовують 23 державних архіви.
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2) Описи оприлюднені у вигляді бази даних (розміщені на веб-сайтах
держархівів Київської, Кіровоградської, Одеської, Черкаської обл., м. Києва).
3) Описи опубліковані у складі інформаційно-пошукових систем
(ЦДЕА України, ЦДКФФА України).
4) Описи опубліковані у складі інформаційно-пошукових систем та у
вигляді списків (ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України).
Оцифровані описи як правило структуровані за групами: описи
дорадянського, радянського періодів, партійного архіву. Виокремлюють
також описи фондів періоду німецької окупації (держархіви Рівненської,
Сумської, Тернопільської обл.), фондів особового походження (Держархів
Тернопільської обл.), фондів органів Державної реєстрації актів цивільного
стану (Держархів Житомирської обл.), документів нефондової організації
(Держархів Житомирської обл.). В межах груп описи систематизують
переважно за зростаннями номерами фондів. Держархіви Сумської та
Черкаської обл. систематизують описи за галузевим принципом, відповідно
до схеми систематизації «Покажчика фондів установ, організацій та
підприємств за галузевою ознакою» анотованих реєстрів описів фондів.
Описи ЦДНТА України систематизовані за видами документів (проектна
документація, науково-дослідна документація, документи особового
походження тощо).
Переважна більшість архівів публікує оцифровані описи у форматі pdf.
У текстовому вигляді описи опубліковані на веб-сайті ЦДАЗУ, низка архівів
публікує частину описів в текстовому форматі, частину в форматі pdf
(ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДАМЛМ України, Держархів Донецької
обл.). ЦДЕА України надає онлайн доступ до всіх описів як в текстовому
форматі, так і у форматі pdf.
Поширена також публікація описів у вигляді копій сторінок у форматі
jpg (держархіви Вінницької, Київської обл., м. Києва); державні архіви
Луганської, Херсонської, Чернігівської обл. публікують описи у форматах
pdf та jpg, Держархів Одеської обл. у форматах jpg та djvu, Держархів
Харківської обл. у форматах pdf та djvu.
Архівне описання як правило включає номер та назву фонду, крайні
дати, номер опису (тому). Іноді зазначають кількість од. зб. в описі та їх
крайні дати. Анотацію складу документів опису як правило зазначають в
інформаційно-пошукових системах. Інформація про оцифровані описи
держархівів Вінницької, Луганської, Чернігівської обл. включає лише номери
фондів.
Пріоритетом для державних архівів є оперативне надання доступу
користувачів до масиву описів фондів архівів. Це зумовлює масове
оцифрування паперових описів, в тому числі машинописних, у форматах pdf,
jpg, djvu, описи публікують онлайн у вигляді зображень, в яких неможливо
здійснювати пошук інформації. З точки зору зручності для користувачів,
доступності для пошукових систем, можливостей подальшої інтеграції описів
у інформаційно-пошукові системи перспективним є представлення описів у
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текстовому вигляді. Публікація описів в текстовому вигляді дозволяє
пов’язати описові статті описів з цифровими копіями справ (гарними
прикладами є описи, розміщені на сайтах ЦДІАК України та ЦДАЗУ).
Проблемою є трудомісткість такої роботи, яка уповільнить темпи надання
онлайн доступу до описів. Можливо доцільно було б публікувати в
текстовому вигляді нові описи фондів. Можна публікувати описи паралельно
в текстовому вигляді та у вигляді оцифрованих файлів (як, наприклад, ЦДЕА
України). Такий спосіб публікації є досить трудомістким, але дозволяє
забезпечити можливість автоматизованого пошуку інформації в тексті описів
та робить доступним для користувачів всю інформацію описів (довідковий
апарат опису, відомості про зміни в структурі опису тощо).
На веб-сайтах державних архівів оприлюднено географічні (Держархів
Вінницької обл.) та іменні картотеки (ЦДАГО України, держархіви
Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Рівненської обл.).
Картотеки представлені у вигляді оцифрованих карток (держархіви
Вінницької, Київської, Одеської обл.), або інформація карток опублікована у
файлах форматів pdf, doc, xls (ЦДАГО України, держархіви
Дніпропетровської, Рівненської обл.). Одна із картотек Держархіву Київської
обл. розміщена у вигляді бази даних.
Архівні каталоги представлені онлайн у вигляді баз даних на вебсайтах двох архівів. ЦДКФФА України опублікував «Каталог
аудіовізуальних документів», Держархів Київської обл. – «Електронний
географічний каталог Державного архіву Київської області періоду до 1917
року».
Каталоги метричних книг оприлюднили онлайн 20 державних архівів.
Переважно каталоги розміщені у вигляді електронних видань (в тому числі
електронних копій друкованих видань). Іншим варіантом публікації каталогів
метричних книг є бази даних, які поєднують описання метричних книг та їх
цифрові копії. Такі бази даних оприлюднили онлайн ЦДІАК України,
Держархів Сумської області та ЦДЕА України.
На веб-сайтах трьох центральних архівів (ЦДАВО України, ЦДІАК
України, ЦДІАЛ України) та 12 обласних державних архівів опубліковано
покажчики різних видів: фондові та міжфондові, систематичні, тематичні,
хронологічні, предметні, географічні, іменні. Серед них значну частину
складають покажчики до метричних книг та книг реєстрації актів цивільного
стану. Основною формою онлайн представлення покажчиків є публікація
електронних версій друкованих видань або цифрових копій неопублікованих
покажчиків. Низка покажчиків опублікована у вигляді баз даних з
можливістю пошуку інформації: «Іменний покажчик до наглядових
проваджень та судових і касаційних справ Верховного суду України за 1920–
1941 рр., «Іменний покажчик до судових справ ф. 288 – Генеральна
прокуратура України за 1936–1941 рр.» ЦДАВО України, покажчики
Держархіву Харківської області.
113

Довідковий апарат до аудіовізуальних документів, крім ЦДКФФА
України, опублікували онлайн чотири архіви: у вигляді переліку
фотодокументів (ЦДАЗУ); переліків кінодокументів та фотоальбомів
(Держархів Донецької обл.); опису кінодокументів постійного зберігання
(Держархів Житомирської обл.); описів відео та кінодокументів (Держархів
Чернігівської обл.).
Довідковий апарат архівних установ низової ланки (архівних відділів
райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів тощо) розміщений на
сторінках 14 державних архівів областей та Держархіву м. Києва. Сайти
чотирьох архівів містять посилання на сторінки місцевих архівів, на яких
розміщені архівні довідники. Довідковий апарат представлений переважно
списками фондів, що зберігаються в архівних відділах райдержадміністрацій,
міських рад та трудових архівах області, списками ліквідованих установ,
документи з особового складу яких знаходяться на збереженні в архівних
відділах або трудових архівах. Як правило у списках подано відомості про
номер та назву фонду, кількість од. зб., крайні дати документів. Деякі архіви
подають відомості про кількість справ постійного зберігання та з особового
складу, номера та хронологічні рамки описів, кількість справ за описом.
Державні архіви Київської обл. та міста Києва надають відомості про фонди
місцевих архівних установ у вигляді баз даних. Ще однією формою
представлення інформації про склад фондів місцевих архівних установ є
довідники, підготовлені державним архівом області. Такі довідники по
архівних установах області розміщені на сторінках держархівів Донецької,
Київської, Одеської обл. Вибірковий моніторинг веб-сторінок архівних
установ низової ланки показав, що частина архівних установ крім списків
фондів, публікує онлайн описи справ. Так, наприклад, оцифровані описи
справ розміщені на веб-сторінках архівних відділів Прилуцької РДА,
Ніжинської міськради, Новгород-Сіверської міськради.
Віддалений онлайн доступ до довідкового апарату бібліотечних та
довідково-інформаційних фондів архівів забезпечується у вигляді списків
видань, оглядів, описів та покажчиків. Так, на веб-сайтах архівів розміщують
списки видань, що зберігаються в ДІФ або науково-довідковій бібліотеці
(держархіви Запорізької обл. та м. Києва), списки нових надходжень
(держархіви Кіровоградської та Чернігівської обл.), списки видань певного
виду або тематики: «Перелік періодичних видань архівних та бібліотечних
фондів, що зберігаються в ЦДАЗУ», список листівок Держархіву Донецької
обл., «Переліки газет до 1917 р. та Української революції, що зберігаються у
науково-довідковому фонді» Держархіву Полтавської області, списки
газетного та журнального фонду Держархіву Київської обл. Описи
бібліотечного фонду оприлюднили ЦДАЗУ (опис ф 1 Книги та періодичні
видання, які надійшли до ЦДАЗУ разом з документами Пряшівської колекції)
та Держархів Херсонської обл. (інвентарний опис видань губернського
земства та державних установ Херсонської губернії). Держархів Херсонської
обл. також розмістив іменний покажчик до бібліотечного фонду «Херсонська
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міська управа». Огляди бібліотечного фонду (в т. ч. нових надходжень)
розміщені на сайтах держархівів Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Сумської, Хмельницької обл.
Електронні каталоги бібліотек на сайтах архівів не представлені. Для
забезпечення користувачів інформацією про бібліотечні фонди архівів
важливо надати онлайн доступ до каталогів бібліотек як окремих державних
архівів так і всієї архівної галузі.
Інформаційно-пошукова система (ІПС) – система, що здійснює
автоматизований пошук документної інформації за запитом208. Архівні
інформаційно-пошукові системи призначені для збирання, зберігання,
опрацювання, пошуку та видачі ретроспективної архівної інформації.
Описання архівної інформації в ІПС може бути реалізовано як на одному, так
і на багатьох рівнях. Найбільш повно інформаційні ресурси архівів
представлені в багаторівневій ІПС, яка містить ієрархічну сукупність описань
груп документів на структурних рівнях: фонд, опис (як сукупність
документів, що складають частину фонду), одиниця обліку (справа),
документ. Архівні описання в ІПС можуть супроводжуватися цифровими
копіями описів, справ, окремих документів.
Багаторівневі ІПС доступні онлайн на сайтах шести державних архівів:
ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України, ЦДЕА України,
Держархів Київської області, Держархів м. Києва.
Описання в ІПС ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДАМЛМ
України, Держархіву Київської області представлено на рівнях фонду, опису,
справи, ЦДЕА України, Держархіві м. Києва – на рівні фонду та опису.
Описова стаття фонду в зазначених ІПС включає відомості про назву та
номер фонду, крайні дати документів, кількість одиниць зберігання (в ІПС
ЦДЕА України та Держархіву Київської обл. зазначена кількість описів).
Історична довідка про фондоутворювача та анотація змісту документів фонду
представлені в ІПС ЦДАМЛМ України та ЦДАГО України. Описання фондів
в ІПС не можна назвати повними. Описові статті фондів не містять таких
необхідних елементів архівного описування як умови доступу до документів
та користування їх інформацією, мова запису інформації документів фонду
тощо.
Структура описових статей у зарубіжних ІПС включає значно
повніший склад елементів. Наприклад, описова стаття фонду в базі даних
архівів Польщі «Szukaj w Archiwach» включає елементи: назва фонду,
архівний шифр, анотація документів фонду, історія фондоутворювача,
назва фондоутворювача, крайні дати документів фонду, класифікація
фондоутворювача за видами діяльності, умови доступу, мова документів
фонду, кількісні характеристики фонду, довідковий апарат до
документів фонду; виконавець описування.
Марченко П. Інформаційно-пошукова
енциклопедія. Київ, 2008. С. 462.
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Для забезпечення повноти архівного описування, до описової статті на
рівні фонду можна включити такі обов’язкові елементи: назва архіву (у
міжархівних базах даних), номер фонду, назва фонду, крайні дати
документів фонду, кількісні характеристики фонду, історія/біографія
фондоутворювача(ів), анотація документів фонду. Описова стаття на рівні
опису може включати елементи: номер опису, назва опису (якщо є), крайні
дати, кількісні характеристики опису, анотація документів опису; на рівні
справи – номер справи, заголовок справи, крайні дати документів справи,
кількісні характеристики справи, анотація документів справи.
Для забезпечення взаємозв’язку елементів довідкового апарату архіву,
важливо інтегрувати в рамках інформаційно-пошукових систем інформацію
про фонди, описи та цифрові копії архівних документів. Всі багаторівневі
ІПС державних архівів містять описи в електронній формі. ІПС ЦДАГО
України, ЦДАМЛМ України, Держархіву Київської обл. містять також
цифрові копії справ.
У більшості ІПС реалізовано простий пошук по тексту описових статей
без можливості деталізації результатів пошуку. ІПС ЦДАГО України та
ЦДАМЛМ України надають користувачам більше можливостей пошуку
інформації: доступний пошук по оцифрованих справах, додаткова
інформація представлена в іменних, географічних, предметних покажчиках.
Вважаємо, що серед ІПС державних архівів оптимальні можливості
щодо доступу до довідкового апарату архіву та його оцифрованих фондів
реалізовані в інформаційних системах, створених на базі платформи
«Archium» та впроваджених в ЦДАГО України та ЦДАМЛМ України. Дані
електронні ресурси містять інформацію про фонди, описи та справи, описові
статті містять більш повний склад елементів, порівняно з іншими
інформаційними системами, архівні описання поєднані з цифровими копіями
справ, до ІПС інтегровані елементи довідкового апарату архіву (каталоги,
покажчики), існує можливість багатоаспектного пошуку інформації (зокрема,
за допомогою покажчиків), замовлення справ до читального залу архіву
онлайн через особистий кабінет.
Основними формами онлайн представлення цифрових копій архівних
документів на веб-сайтах державних архівів України є онлайн виставки
архівних документів, тематичні онлайн архіви, публікація оцифрованих
справ.
Онлайн виставки архівних документів представлені на сайтах всіх
державних архівів України у складі розділів «Документальні виставки»,
«Виставки он-лайн», «Документальні виставки on-line» тощо. Кількість
опублікованих виставок включає діапазон від 10–15 (наприклад, в
держархівах Сумської обл., м. Києва) до понад 100 (ЦДІАК України).
Тематика виставок присвячена переважно видатним особистостям,
актуальним питанням соціально-економічного, громадсько-політичного й
культурного життя, знаменним і пам’ятним датам. Структура виставок як
правило включає передмову, перелік опублікованих документів (іноді у
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вигляді мініатюр), цифрові копії документів, які супроводжуються легендами
із зазначенням назви документа та пошукових даних.
Тематичні онлайн архіви включають комплекси документів, присвячені
видатним особистостям або ключовим подіям історії України (проекти
ЦДАВО України «Українська революція: архівні хроніки», ЦДАМЛМ
України «Адольф Ошеров: мистецька колекція», «Цифровий архів
документів Андрія Малишка», Держархіву м. Києва «Чорнобиль. Хроніка
Києва» тощо). Тематичні онлайн архіви мають більш складну структуру,
також в рамках тематичних архівів публікують огляди фондів, статті
співробітників архіву тощо.
Більшість державних архівів оприлюднює онлайн цифрові копії
документів фонду користування. В структурі веб-сайтів цифрові копії
розміщені у розділах «Електронний архів», «Цифровий архів: скановані
справи», «Оцифровані фонди» тощо. Цифрові копії документів організовані
переважно в ієрархічній системі за рівнями фонд – опис – справа. В базах
даних та інформаційно-пошукових системах цифрові копії справ інтегровані
з архівними описаннями, наявна можливість пошуку інформації в заголовках
оцифрованих справ. Більшість архівів публікують оцифровані справи у
форматі pdf, деякі архіви публікують копії справ у форматі jpg (держархіви
Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської обл. тощо). Для захисту
цифрових копій від несанкціонованого використання більшість державних
архівів застосовують водяні знаки (Watermark). Корисною інформацією для
користувачів є плани оцифрування документів НАФ та оприлюднення
цифрових копій документів на веб-сайтах архівів. Держархіви
Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської, Чернігівської областей
розмістили плани оприлюднення цифрових копій на 2021 рік, Держархів
Донецької обл. розмістив плани оцифрування цифрових копій документів
НАФ та їх оприлюднення на сайті архіву на 2021–2024 рр., у
«Перспективному плані оцифрування та оприлюднення цифрових копій
описів документів НАФ» Держархіву Чернівецької обл. не зазначені
хронологічні рамки.
Джерелом доступу до оцифрованих документів НАФ також є вебсторінки вітчизняних та зарубіжних установ, що оцифровують документи з
фондів державних архівів України та публікують їх онлайн, у співробітництві
з Укрдержархівом та державними архівами. Перелік посилань на ресурси
установ-партнерів розміщено на порталі Укрдержархіву209. Державним
архівам також доцільно було б розміщувати на своїх сторінках посилання на
ресурси інших установ, що містять оцифровані документи архівів (зокрема
на портал «Family Seаrch», що є одним із найбільших ресурсів онлайн
доступу до цифрових копій документів НАФ). Посилання на інформаційні
ресурси зарубіжних установ розміщено на веб-сайті Держархіву
209

https://archives.gov.ua/ua/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96‐
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8‐%D0%BD%D0%B0‐
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%85‐
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD/
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Закарпатської обл., Держархів Чернігівської обл. на своїй сторінці надає
доступ до справ архіву, оцифрованих корпорацією «Family Search».
Важливим джерелом онлайн доступу до довідкового апарату та
документів НАФ є сторінки державних архівів в соціальних мережах
(Facebook, Youtube, Instagram), що містять як відомості про інформаційні
ресурси на веб-сайтах архівів, так і цифрові копії архівних документів.
Слід згадати також такий вид онлайн публікації документів НАФ, як
розміщення на сайтах архівів електронних версій археографічних видань.
Збірники архівних документів опубліковані на сторінках 12 державних
архівів.
Аналіз інформаційних ресурсів архівів Польщі, Швеції, Фінляндії,
показав, що основними тенденціями розвитку довідкового апарату є
створення національних інформаційно-пошукових систем, які об’єднують
інформаційні ресурси всіх архівних установ країни. В рамках цих ІПС архівні
інформаційні ресурси (бази даних, каталоги, покажчики, електронні архіви
тощо) пов’язані між собою та інтегровані в єдину систему. Архівне описання
здійснюється на багатьох рівнях (фонд, частина фонду, справа, документ) та
поєднується з цифровими копіями архівних документів. Важливою функцією
інформаційно-пошукових систем є наявність електронних читальних залів,
які дозволяють користувачам замовляти онлайн архівні документи.
Розроблення національної інформаційно-пошукової системи та
інтеграція в її рамках інформаційних ресурсів вітчизняних архівів є
необхідною умовою для надання користувачам якісного доступу до
довідкового апарату архівів та архівних документів.
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Додаток. Структура описових статей багаторівневих ІПС державних архівів України

Одиниця
ЦДАВО
описування України
(Фондовий
каталог)
Фонд

Опис

ЦДАГО України
(е-ресурс
ЦДАГО
України)

ЦДАМЛМ
України
(е-ресурс
ЦДАМЛМ
України)

ЦДЕА
Держархів
(База даних Київської
«Фонди»)
області
(База
даних
оцифрованих
описів справ)
номер фонду
номер
назва фонду
номер фонду
назва фонду
назва фонду
фонду
номер фонду
назву фонду
номер фонду
назва фонду кількість од.
крайні дати
крайні дати
крайні дати
кількість од. кількість описів кількість описів тип фонду, зб.
кількість
кількість справ кількість
зб.
кількість справ
описів
од. зб.
історична
історична
крайні дати
про кількість
довідка
про довідка
фондоутворювач фондоутворюва описів
крайні дати
ча
а
анотація змісту анотація змісту
документів
документів
фонду
фонду
номер опису
номер
номер фонду
номер фонду
Номер опису
анотація
опису
номер опису
номер опису
крайні дати
назва опису складу
крайні дати
крайні дати
анотація
документів
кількість справ кількість
складу і змісту кількість справ
опису справ
од. зб.
анотація
анотація
документів
(опублікова кількість од.
(перелік
(перелік
опису
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Держархів
м. Києва
(Електронні
описи
фондів
Державного
архіву м. Києва)
номер фонду
назва фонду

номер опису
кількість справ
крайні дати
анотація змісту
(опубліковані
оцифровані описи)

заголовків
справ)

Справа

Шифр справи номер фонду
Назва справи номер опису
Крайні дати
номер справи
крайні дати
обсяг
справи
(кількість
аркушів)
заголовок
справи
(опубліковані
оцифровані
справи)

заголовків
справ)

номер фонду
номер опису
номер справи
обсяг
справи
(кількість
аркушів)
заголовок
справи
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ні
оцифровані
описи)

зб.
крайні дати
(опубліковані
оцифровані
описи)
номер справи
заголовок
справи
(опубліковані
оцифровані
справи)

