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Створення цифрового фонду користування

документами Національного архівного фонду (НАФ) – це

один із необхідних елементів цифровізації архівної

справи в Україні.

Цифровий фонд користування документами НАФ є

структурованою сукупністю копій документів НАФ,

створених шляхом переведення паперових та інших

аналогових документів у цифрову форму і призначених

для користування замість оригіналів.
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Способи ведення обліку копій цифрового фонду 

користування документами НАФ

Паперовий облік або облік в 

електронному вигляді за 

допомогою текстових редакторів

Автоматизований облік (або 

запроваджений паралельно з 

паперовим обліком чи перебуває 

на стадії розроблення)

Облік не ведеться

Цифровий фонд користування не 

створюється



Наказ Державної архівної служби України 

щодо впровадження методичних 

рекомендацій

Титульна сторінка методичних рекомендацій 

«Цифровий фонд користування документами 

Національного архівного фонду: створення, 

зберігання, облік та доступ до нього»



Перший (традиційний) варіант є більш спрощеним. Він
розрахований на ті установи, які наразі мають суттєві
труднощі з технічним оснащенням і недостатнє кадрове
забезпечення. Його застосування передбачає облік справи
загалом, а не кожного окремого оцифрованого аркуша. Це
надає можливість залучити до створення цифрового
фонду користування меншу кількість персоналу, але
виключає можливість проведення низки процедур,
зокрема гешування з метою більш надійного
забезпечення збереженості цифрових копій, і
унеможливлює експорт облікових даних до
спеціалізованого програмного забезпечення під час
переходу до автоматизованого обліку.



В основу другого варіанту (перехідного), покладено
облік кожного оцифрованого аркуша справи.
Оскільки укладачі методичних рекомендацій
передбачили єдину оптимізовану процедуру
найменування файлів, яка відповідає міжнародним
стандартам і містить всі необхідні дані для
ідентифікації кожного оцифрованого аркуша,
архіви, які раніше впроваджували перший варіант,
покращивши своє матеріально-технічне становище,
достатньо легко зможуть перейти на другий.



Переходу на автоматизоване управління цифровими копіями фонду
користування має передувати низка підготовчих заходів. Зокрема,
необхідно:

1) концептуально оформити уніфікований підхід до 
автоматизованого обліку, зберігання та доступу до цифрових копій; 

2) розробити ефективні галузеві нормативні акти для регулювання 
автоматизованого обліку, зберігання та доступу до цифрових копій; 

3) розробити і протестувати вітчизняну DAM-систему (з англійської 
digital asset management - цифрове управління активами) або ж 
визначитися з вибором вже наявного на ринку програмного 
забезпечення; 

4) надати архівним установам фінансові та технічні можливості для 
впровадження автоматизованого обліку, зберігання та доступу до 
цифрових копій; 

5) передбачити у структурі архівних установ окремий підрозділ, 
відповідальний за ведення обліку та зберігання цифрових копій;



6) забезпечити працівникам архівних установ можливість обміну
досвідом із зарубіжними колегами (тренінги, стажування);

7) розробити комплекс заходів з організації зберігання цифрових
копій на сервері, зокрема, захисту серверів від
несанкціонованого втручання тощо;

8) визначитися з особливостями надання доступу до цифрових
копій, зокрема, розподілити доступ між співробітниками
установ (для яких категорій він буде обмеженим, якою мірою);
узгодити особливості надання доступу користувачам;
розробити процедуру врегулювання питання щодо авторських
прав, захисту персональних даних тощо у разі надання
дистанційного доступу до відповідних архівних документів;

9) створити міжархівну інформаційно-телекомунікаційну
платформу для розміщення цифрових копій документів НАФ з
можливістю їх автоматизованого обліку та пошуку.



Скріншоти з офіційної сторінки Державної архівної служби України зі 

щомісячним дайджестом нових цифрових копій документів та 

довідкових апаратів  державних архівів



Дякуємо за увагу!


