
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ФОНДУ
КОРИСТУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО
ФОНДУ

КОВТАНЮК Юрій Славович

кандидат історичних наук, 
директор Центрального державного
електронного архіву України

щорічний круглий стіл архівістів з міжнародною участю

«Оцифрування документів Національного архівного фонду
як пріоритетний напрям цифровізації національних архівів: 
проблеми та перспективи»

м. Київ
19 лютого 2019 р.



АРГУМЕНТИ НА ПЕРЕВАГУ СТВОРЕННЯ
ЦЕНТРАЛІЗОВАННОГО ФОНДУ КОРИСТУВАНЯ
• Заощадження коштів на створення, захист та обслуговування системи.

• Краща захищеність інформації.

• Зниження мінімальних вимог до обладнання для здійснення описування документів НАФ в
електронній формі.

• Прискорення надання архівних послуг.

• Значне покращення пошуку інформації.

• Зменшення частки незатребуваних документів.

• Із збільшенням бази даних, суттєво збільшується кількість запитів, що виконуються в
автоматизованому режимі.

• Спрощення навчання працівників та користувачів роботі в системі.



Розвиток ІТС ЦДЕА України

Створення сховища даних для
зберігання інформації в цифрових
форматах з можливістю його
масштабування.

Забезпечення надійного зберігання
даних.
Створення відповідної мережевої
інфраструктури.

Забезпечення нормального
функціонування програмного
забезпечення.

Створення у складі ІТС КСЗІ

afu.archives.gov.ua

Створення АФУ та надання до
системи авторизованого віддаленого
доступу архівістів.

Користувачам системи буде надано у
використання єдиний інтерфейс для
описування документів НАФ за
єдиними правилами та можливості
додавання до неї цифрових копій
документів НАФ та описів справ
постійного зберігання

shukaemo.archives.gav.ua

Створення інформаційного ресурсу
«Шукаємо в архівах» для
забезпечення доступу до довідкового
апарату в електронній формі за
допомою ІПС та інформації
документів у цифровій (електронній) 
формі

1 етап



ДОДАВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ДАНИХ ЗА
ПРИНЦИПОМ «КЛАПТИКОВА КОВДРА»

•До довідкового апарату необов’язково повинні
надаватися цифрові копії документів

•Додана та перевірена інформація повинна
надаватися ОДРАЗУ в доступ в наявному у системі
обсязі



АВТОМАТИЗОВАНЕ НАПОВНЕННЯ БД «АРХІВНІ
ФОНДИ УКРАЇНИ» НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

• забезпечити реплікацію існуючих локальних БД до БД Централізованого
фонду користування;

• за можливістю забезпечити підготовку структурованої інформації про архівні
фонди для її автоматизованого додавання до БД Централізованого фонду
користування;

• забезпечити масове перенесення до Централізованого фонду користування

копій цифрових фондів користування, створених архівними установами.



АФУ ЦЕ ДОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА
АРХІВІСТІВ?

• Штатна чисельність скорочується!

• Підготовка працівників архівних установ з питань інформаційних
технологій не відповідає рівню завдань!

• На виконання завдань щодо створення Централізованого фонду
користування немає часу, виходячи з Типових норм часу і виробітку на
основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах!

Поширені заперечення:



ВИКЛИКИ: ЗАМІСТЬ АРХІВІСТІВ НІХТО ЦЬОГО НЕ
ЗРОБИТЬ!

• По при все цифрові фонди користування створюються!

• Роботі в будь-якій системі слід навчатися, але пропонуєме програмне
забезпечення не складніше за по поширені соціальні мережі, поштові
веб-ресурси або інші служб Інтернету.

• Архівісти не повинні виконувати подвійну роботу. Застосування
спеціалізованого програмного забезпечення в їх діяльності повинно
здійснюватися за принципом один раз створене (зроблене), багато
разів використовується!



ПРИКЛАД

• Створення документів, наприклад картки фонду, повинно здійснюватися в
електронній формі з можливістю друку цих документів.

• На створення документів за допомогою НОВИХ програмних засобів не повинно
витрачатися більше часу, чим це передбачено типовими нормами.

• Насправді, вже сьогодні частина документів у діяльності архівних установ
створюється в електронній формі, а потім роздруковується, наприклад засобами
Microsoft Office.

• Залишилося лише запропонувати архівістам НОВІ програмні засоби.



ПІДСИСТЕМА: «ЗВІРЯННЯ ІНФОРМАЦІЇ»

• роль «Адміністратор системи»;

• роль «Архівіст»;

• роль «Керівник архівної установи»;

• роль «Локальний контролер»;

• роль «Головний контролер»



Затвердження НПА щодо створення ЦФК та правил оцифрування документів НАФ

Порядок створення та організації роботи
Централізованого фонду користування
Правила оцифрування документів
Національного архівного фонду , 

дія яких повинна поширюватися на всі
архівні установи України, в яких
зберігаються документи НАФ

Розвиток afu.archives.gov.ua

Створення на базі АФУ єдиної платформи
для цифровізації архівної справи, що
дозволить:

перейти до ведення та подання планово-
звітної документації в електронній формі;
здіснити поступовий перехід до ведення
електронного обліку, у тому числі
централізованого;

забезпечити якісно новий централізований
облік;
створити ситему моніторингу показників
розвітку архівної справи в режимі
реального часу

one-stop-shop
Запровадження на базі інформаційного
ресурсу «Шукаємо в архівах» архівних
електронних послуг за принципом
«єдиного вікна», у тому числі вирішення
питання щодо надання платних
електронних послуг

2 етап



ПРОБЛЕМИ

• Відсутність матеріально-технічного та грошового забезпечення на початковому
етапі для розвитку ІТС, у тому числі забезпечення обладнанням для оцифрування
архівних документів, створення ТЗ, створення ПЗ, КСЗІ, здійснення його дослідної
експлуатації, впровадження в експлуатацію.

• Відсутність постійного планового матеріально-технічного та грошового
забезпечення у подальшому для забезпечення постійного функціонування
архівних електронних інформаційних ресурсів.

• Відсутність в достатній кількості спеціалістів, фаховий рівень яких дозволив би
грамотно запропонувати та сформулювати рішення, створити ТЗ, розробити ПЗ, 
впровадити систему в експлуатацію, провести навчання, здійснити аудіт існуючих
ІТС та провести їх модернізацію.



STARTUP ПІД ПИТАННЯМ

• Зважаючи на складність та обсяги завдань цифровізації архівної справи
питання притягнення СТАРТАПІВ є дискусійним, виходячи з невеликих
обсягів фінансування за цими проектами, скороченого часу їх реалізації
та жорстких умов надання допомоги!



ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

• Продовжують створюватися локальні цифрові фонди користування: 
здійснюється оцифрування документів не за єдиними технічними
вимогами;
створюватися електронний довідковий апарат за різними правилами.

• Продовжує створюватися довідковий апарат з паперовими носіями
інформації, підготовка якого ведеться в електронній формі, але не у
формі структурованих даних.



СТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ФОНДУ
КОРИСТУВАННЯ СТАНОМ НА 01.01.2019

• Підготовлено проект структури та змісту БД АФУ, що враховує рівні описування
архівних документів відповідно до ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних
документів» та особливості виконання таких процесів, як об’єднання, передавання, 
приєднання, утилізації фондів, удосконалення описів справ постійного зберігання, 
розшуку, втрати документів тощо.

• Розроблено методику перенесення БД АФУ із СКБД Microsoft Access в СКБД MySQL.

• Створено інформаційний-пошуковий ресурс «Шукаємо в архівах», який передано в
дослідну експлуатацію в Укрдержархів.

• Ведеться розробка програмних веб-інтерфейсів АФУ та «Звіряння інформації»



ВИСНОВОК: ДИНАМІКА ПОВІЛЬНА, АЛЕ ПОЗИТИВНА



Ковтанюк Юрій Славович

кандидат історичних наук, 
директор Центрального державного електронного архіву України

Тел.: +380 44 273-32-98
E-mail: y.kovtanyuk.tsdea@arch.gov.ua

Дякую за увагу!
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