Стратегія розвитку архівної
справи на період до 2025 року

Розроблення Стратегії розвитку архівної справи на
період до 2025 року (далі – Стратегія ) зумовлено:
 посиленням нових викликів, пов’язаних із світовою економічною кризою та
епідемією коронавіруса;
 ризиків і загроз у гуманітарному та інформаційному вимірах, що виникли
внаслідок російської гібридної агресії проти України;
 розвитком технологій нового покоління;
 активізацією процесу створення об’єднаних територіальних громад;
 запитом українського суспільства на формування його національної ідентичності
та історичної пам'яті;
 необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і
конкурентоспроможності архівної галузі в нових економічних і соціокультурних
умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний культурний простір.

Місія
Зберігати інформаційні ресурси українського народу,
забезпечувати рівні можливості та універсальний доступ
до них.

Бачення
Архіви - важливий інструмент
формування історичної пам’яті українського народу.
Архіви сприяють реалізації права людини на
інформацію,
захисту демократії, розвитку держави і громадянського
суспільства.

Візія
Архіви України - інтегральна складова світових
інформаційних ресурсів людства, з ефективними механізмами
управління, сучасними онлайн-сервісами, потужною
взаємодією з науковим сектором та державно-приватним
партнерством.

Принципи

Стратегічна ціль 1.
Забезпечення інформаційних потреб
суспільства. Рівний доступ до інформації,
знань і послуг

Операційна ціль 1.1. Забезпечення онлайнового доступу
до архівних ресурсів
1. Започаткувати електронний реєстр існуючих архівних
інформаційних ресурсів, забезпечити до нього онлайн доступ в
режимі 24/7 та постійний супровід.
2. Запровадити інформаційно-пошукову систему, яка
виконуватиме функції централізованого зовнішнього офісу
(front office) та надаватиме доступ до інформації про всі
архівні інформаційні ресурси і працюватиме за принципом
«єдиного вікна» в онлайн режимі 24/7.
3. Створити на базі Державної наукової архівної бібліотеки,
м. Київ інформаційно-пошукову систему, яка інформуватиме
про бібліотечні фонди архівів та працюватиме за принципом
«єдиного вікна» в онлайн режимі 24/7.
4. Відновити реалізацію архівно-пошукового проєкту
«Український мартиролог ХХ ст.», що забезпечуватиме онлайндоступ до інформації про жертви політичних репресій, та стане
інтегруючою платформою для всіх проєктів відповідної
спрямованості.

Операційна ціль 1.2. Ретроактивне оцифрування
архівних документів
1. Розробити Галузеву програму оцифровування
архівних документів і довідкового апарату до них на
2021–2025 роки та організаційно забезпечити її
виконання.
2. Розробити та подати на розгляд до Міністерства
юстиції України правила оцифровування архівних
документів з папервими та плівковими носіями.
3. Сприяти забезпеченню архівних установ
обладнанням для оцифровування, у т.ч. за рахунок
грантових програм, міжнародної технічної допомоги,
реалізації спільних міжнародних проєктів.
4. Створити сприятливі умови для державноприватного партнерства з метою формування фондів
користування, реалізації спільних історичних і
генеалогічних проєктів.

Операційна ціль 1.3. Підвищення якості та доступності
архівних послуг
1. Запровадити клієнтоорієнтований підхід в
обслуговуванні користувачів і єдину перепустку
користувача архіву.
2. Збільшити кількість автоматизованих робочих
місць у читальних залах.

3. Створити єдиний онлайн-ресурс для
обслуговування користувачів на основі «особистих
кабінетів», що дозволить їм записуватися до читальної
зали, замовляти документи, здійснювати оплату
архівних послуг, підтримувати з архівом оперативний
діалог за допомогою онлайн месенджерів.

Операційна ціль 1.3. Підвищення якості та доступності
архівних послуг
4. Використовуючи міжнародні стандарти,
розробити нормативний акт, що визначатиме
мінімальні вимоги («мінімальний архівний
кошик»)» до якості архівних послуг.
5. Створити в архівах творчий простір для
користувачів, утверджуючи ідею «відкритого
архіву», в межах якого будуть відбуватися
комунікаційні заходи, працюватимуть сувенірні
крамниці, кав’ярні, Wi-Fi тощо.
6. Розробити та запровадити механізм
публічного моніторингу якості надання архівних
послуг, започаткувати оприлюднення результатів
цього моніторингу на офіційних вебсайтах
архівних установ.

Стратегічна мета 2.
«Спроможні» архіви – збережені та
примножені національні інформаційні
ресурси суспільства

Операційна ціль 2.1.Реформування системи управління
архівною справою
1. Запровадити Єдину державну систему органів
управління Національними архівними інформаційними
ресурсами, документацією та архівами, яка включатиме
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику в зазначеній сфері, територіальні і функціональні
підсистеми та їх ланки.
2. З метою уніфікації інформаційних процесів в
архівній сфері включити до функціональної підсистеми
Єдиної державної системи органів управління
Національними архівними інформаційними ресурсами
галузеві державні архіви, державні нотаріальні архіви та
архіви РАЦСів.
3. В умовах проведення реформи адміністративнотериторіального устрою та системи місцевого
самоврядування оптимізувати систему місцевих архівних
установ (трудових архівів), які зберігають соціально-значущі
інформаційні ресурси.

Оперативна ціль 2.2. Розбудова архівної інфраструктури
1. Відновити реалізацію проєкту «Реконструкція та
розвиток комплексу споруд центральних державних
архівів України по вулиці Солом’янській 24, в
Солом’янському районі м. Києва».
2. Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України
питання щодо розробки і затвердження програми
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального
ремонту об’єктів архівної інфраструктури.
3. Розробити та запровадити національний
стандарт по спорудженню нових архівних будівель.

Оперативна ціль 2.2. Розбудова архівної інфраструктури

4. Схвалити концепцію
цифровізації архівної галузі з
подальшим розробленням
відповідної програми, що
сприятиме подоланню «цифрового»
розриву.
5. Продовжити
модернізацію інформаційнотелекомунікаційних систем
архівних установ.

Оперативна ціль 2.3. Забезпечення максимальної
повноти комплектування архівних фондів
1. Запропонувати концептуальну модель
комплектування архівних фондів на основі
диверсифікації джерел комплектування, розширення
типо-видової структури архівних інформаційних
ресурсів, гармонійного поєднання державних та
приватних, централізованих та нецентралізованих,
електронних та аналогових складових, яка
охоплюватиме загальнонаціональний, регіональний,
відомчий, корпоративний рівні функціонування.

2. Удосконалити методику включення юридичних
і фізичних осіб до джерел комплектування архівів,
запровадити спрощення процедур відбору та
приймання документів та інших інформаційних
ресурсів на зберігання.

Оперативна ціль 2.3. Забезпечення максимальної
повноти комплектування архівних фондів
3. Розширити видовий склад та переглянути
строки зберігання документів та інформаційних ресурсів
у світлі скорочення тривалості етапів їх життєвого циклу
в джерелах комплектування до передання на архівне
зберігання.
4. Виходячи із мети комплектування архівів в
контексті вимог відкритості (openness) і зручності
користування (usability) сформулювати пропозиції щодо
створення в межах єдиної платформи особистих
кабінетів для установ, підприємств, організацій –
джерел комплектування архівів з функціями ведення
обліку своїх документів, автоматизованою підготовкою
описів і документів для розгляду експертноперевірними комісіями.

Оперативна ціль 2.3. Забезпечення максимальної
повноти комплектування архівних фондів
5. Розвинути ініціативне
комплектування архівів шляхом залучення
волонтерів, студентів, представників інститутів
громадянського суспільства, широкого кола
користувачів соціальних мереж до збирання
документів та ініціативного документування
подій сьогодення.
6. Створити сприятливі умови та
відповідні моделі державно-приватного
партнерства в архівній сфері для реалізації
проєктів із закупівель та прийняття
спонсорських, благодійних внесків і пожертв з
метою формування позабюджетного
фінансового фонду для комплектування та
зберігання архівних інформаціних ресурсів.

Оперативна ціль 2.4. Безпека архівів та архівних
ресурсів
1. Введення багаторівневої системи безпеки,
спрямованої на захист архівних інформаційних
ресурсів, архівістів і користувачів та включає
такі завдання як захист архівних
інформаційних ресурсів під час зберігання, у
процесі реставрації та оцифрування,
користування (у т. ч. інформаційна безпека).
2. Розробити правила та процедури захисту
архівних інформаційних ресурсів в умовах
військових дій, кліматичних змін, пандемії.
3. Створити комплексні системи захисту
інформації у складі інформаційнотелекомунікаціних систем, що функціонують в
архівній галузі.

Оперативна ціль 2.4. Безпека архівів та архівних
ресурсів
4. Створити на базі Центрального
державного електронного архіву України
дата-центр для зберігання всіх
електронних документів та всього
цифрового фонду користування.
5. Завершити створення інформаційнотелекомунікаційної системи, що
забезпечить централізоване прийманняпередавання електронних документів на
постійне зберігання з дотриманням
вимог законодавства та стандартів.

Оперативна ціль 2.5. Удосконалення архівної
статистики
1. Удосконалити форми планово-звітної
документації архівних установ, оновивши
структури та системи показників, з
урахуванням актуалізації даних і принципу
достовірності.
2. Створити програмне забезпечення
для автоматизованого моніторингу показників і
результатів діяльності архівних установ.
3. Розробити національний стандарт
«Інформація і документація. Архівна
статистика».
4. Запровадити методику моніторингу і
оцінювання якості роботи архівних установ.

Оперативна ціль 2.6. Посилення наукового супроводу,
кадрового та фінансового потенціалу архівної галузі
1. Розробити Програму розвитку
галузевої науки на 2021-2025 рр.
2. Створити Галузевий центр
професійної підготовки і підвищення
кваліфікації архівних працівників.
3. Подати пропозиції до Реєстру
професій в частині оптимального переліку
та кваліфікаційних характеристик професій
працівників архівних установ з
урахуванням вимог ринку праці, цифрових
трендів тощо.
.

Оперативна ціль 2.6. Посилення наукового супроводу,
кадрового та фінансового потенціалу архівної галузі
4. Розробити пропозиції до реформи
системи оплати праці працівників архівних
установ до рівня можливості наймання
фахових спеціалістів.
5. Створити для архівних установ
додаткові можливості щодо провадження
самостійної господарської діяльності на
основі постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися закладами
культури, заснованими на державній та
комунальній формах власності».

Стратегічна ціль 3.
Оновлення нормативно-правової бази архівної
сфери

Оперативна ціль 3.1. Розроблення нового архівного Закону

Інноваційний характер основних положень нового
архівного Закону випливає із запровадження поняття
Національних архівних інформаційних ресурсів. Новий
Закон:
 закріпить принципи та гарантії доступу до
Національних архівних інформаційних ресурсів із
врахуванням права власності на них;
 чітко визначить правові засади обмеженого доступу до
архівних інформаційних ресурсів;
 забезпечить єдині стандарти надання архівних послуг
фізичним і юридичним особам;
 визначить обопільність прав і обов’язків користувачів і
архівістів;
 запровадить поняття запиту на архівну та архівовану
інформацію та встановить терміни його виконання;

Оперативна ціль 3.1. Розроблення нового архівного
Закону
Новий закон:
 визначить засади функціонування Єдиного
державного реєстру Національних архівних
інформаційних ресурсів і Єдиної державної
системи органів управління Національними
архівними інформаційними ресурсами,
документацією та архівами, яка
складатиметься з територіальних і
функціональних підсистем та їх ланок;
 окреслить напрями інформаційної
діяльності органів управління
Національними архівними інформаційними
ресурсами, документацією та архівами в
умовах стрімкого розвитку інформаційного
суспільства в Україні.

Оперативна ціль 3.2. Формування цілісного, ієрархічно
структурованого поля нормативно-правових актів
Для імплементації нового архівного Закону буде
створено систему відповідних нормативноправових актів з урахуванням:
принципів чіткості, зрозумілості та
збалансованості;
правової експертизи фахівців;
результатів громадського обговоренням.

Ця система підзаконних актів окреслюватиме
механізми реалізації нового архівного Закону, а
також стане підґрунтям для функціонування і
розвитку архівної галузі України.

Оперативна ціль 3.3. Адаптація та впровадження
міжнародних стандартів
Стандартизацію розглядаємо як один з впливових чинників
залучання вітчизняних архівів до масштабних цифрових
проєктів із представлення історико-культурної спадщини
України в глобальному світовому інформаційному просторі.

Маємо гармонізувати та впровадити низку стандартів,
рекомендованих Міжнародною радою архівів для
імплементації в діяльність архівів держав-членів:
ISAAR (International Standard Archival Authority Record for
Corporate Bodies, Persons and Families);
ISDIAH (International Standard for Describing Institutions
with Archival Holdings);
ISDF (International Standard for Describing Functions);
EAC (Encoded Archival Context);
EAD (Encoded Archival Description).

Стратегічна ціль 4. Формування та розвиток
комунікативної політики в архівній галузі

Оперативна ціль 4.1. Формування позитивного іміджу
архівних установ
Для взаємодії з цільовою аудиторією та максимального
поширення інформації про архіви, їх діяльність і ресурси
архівні сайти будуть перетворені на ключові майданчики
з розширеним користувацьким асортиментом,
адаптивним вебдизайном і багатоманітними
вебзастосунками.
Імперативом для архівів також стане присутність в
соціальних мережах і медіапросторі (YouTube, Facebook,
Instagram, Twitter, Tumblr, Flickr та ін.).

Оперативна ціль 4.2. Підвищення обізнаності громадян
про архівні інформацінійні ресурси та діяльність
Для досягнення цієї мети архіви:
1. Вивчатимуть цільову аудиторію, застосовуватимуть
медіапланування.
2. Нарощуватимуть присутність архівних установ в
медіапросторі напередодні важливих подій в житті
країни шляхом популяризації архівних інформаційних
ресурсів.
3. Розширюватимуть співробітництво з органами влади різних
рівнів, культурницькими та науковими установами,
інститутами громадянського суспільства.
4. Здійснюватимуть пошук нових партнерів для співпраці у
національному та світовому інформаційному просторі.

Оперативна ціль 4.3. Розширення присутності України в
міжнародному архівному співтоваристві
Задля реалізації цієї мети Державна архівна служба України:
1. Активізує роботу із залучення архівів України до програм
Міжнародної ради архівів, Асоціації менеджерів з управління
документацією «ARMA International» та їх регіональних
відділень.
2. Забезпечить співпрацю архівів України з керівними органами
та регіональними представництвами ЮНЕСКО в рамках
реалізації міжнародної програми «Пам'ять світу»;
3. Розвиватиме співпрацю з Радою Європи з реалізації
міжнародної програми «Спільна архівна спадщина країн та
народів Центральної і Східної Європи».
4. Сприятиме регулярному поширенню актуального
англомовного контенту про архівні установи України та їх
діяльність на вебсайтах та у соціальних мережах.

Оперативна ціль 4.4. Оптимізація внутрішніх
комунікацій та обміну інформацією всередині архівної
системи
Задля реалізації цієї мети необхідно:

1. Удосконалити горизонтальні комунікації зі
структурними підрозділами архівних установ,
відповідальними за висвітлення діяльності архівів у
медіапросторі.
2. Створити електронну систему внутрішньої комунікації
між архівними установами.
3. Розмістити в доменній зоні archives.gov.ua вебресурси
всіх архівних установ України.
4. Забезпечити відповідальних працівників архівних
установ внутрішнім архівним месенджером для
оперативної комунікації в онлайн-режимі.

Очікувані результати
Очікуваними результатами впровадження Стратегії стане:
 запуск Єдиного вебпорталу архівів з інформаційно-пошуковою
системою, наповнення його цифровими копіями документів;
 запуск чат- боту та консультаційної лінію для громадян;
 імплементація архівних послуг в систему державних
електронних сервісів;
 формування Єдиного державного реєстру Національних
архівних інформаційних ресурсів;
 створення Єдиної державної системи органів управління
Національними архівними інформаційними ресурсами,
документацією та архівами, яка складатиметься з
територіальних і функціональних підсистем та їх ланок;
 запуск в експлуатацію першої черги комплексу будівель
центральних державних архівів України;
 ухвалення і початок імплементації нового архівного Закону;
 розроблення правил та процедури щодо захисту архівних
установ в умовах стихійних лих, пандемії;

Очікувані результати
 започаткування приймання
електронних документів на постійне
зберігання до архівів;
 встановлення партнерства з
інститутами громадянського
суспільства;
 реалізація проєктів державноприватного партнерства;
 приведення оплати праці працівників
архівних установ до рівня можливості
наймання фахових спеціалістів;
 підвищення відсотка громадян, які
вважають архівні установи
ефективними державними
інституціями і довіряють їм.

Подальші кроки
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Стратегії
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