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МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ: 
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
(до 50-річчя ЦДНТА УКРАЇНИ)» 

Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства протя-
гом 2-х останніх років є пріоритетом № 1 роботи Державної архівної 
служби України (далі – Укрдержархів). Усвідомлюючи, що у реаліях 
сьогодення забезпечення ефективного та зручного доступу до інфор-
маційних ресурсів немислиме без упровадження та широкого викори-
стання цифрових технологій, прогресивна архівна спільнота активно 
вживає заходів задля його реалізації. У червні 2018 р. під егідою Укр-
держархіву у м. Харкові відбувся Міжнародний круглий стіл «Пробле-
ми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)», який от-
римав широкий резонанс через гостру актуальність піднятих на ньому 
питань. Зважаючи на це, організатори вирішили започаткувати тради-
цію щороку збиратися для їх обговорення.

До ініціативної групи у складі Укрдержархіву, Центрального дер-
жавного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України), Цент-
рального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Цент-
рального державного електронного архіву України (ЦДЕА України), 
Українського науково-дослідного інституту архівної справи та доку-
ментознавства (УНДІАСД), Науково-дослідного, проектно-конструк-
торського та технологічного інституту мікрографії (НДІ мікрографії), 
кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного фа-
культету Харківського національного університету імені В. Н. Каразі-
на (ХНУ імені В. Н. Каразіна) долучилися Спілка архівістів України та 
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Центральна наукова бібліотека (ЦНБ) ХНУ імені В. Н. Каразіна. Конфе-
ренц-зал останньої обрано місцем проведення Міжнародного круглого 
столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб 
забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА 
України)», який пройшов 20 червня 2019 р. У ньому взяли участь близь-
ко 50 архівістів, документознавців, бібліотекарів, науковців, освітян із 
6-ти міст 3-х країн (від Польщі – з Любліна; від Республіки Білорусь – з 
Мінська; від України – з Києва, Миколаєва, Полтави, Харкова). 

Цьогорічний форум присвячено визначній даті – півсторічному юві-
лею ЦДНТА України, що розпочав свою діяльність відповідно до поста-
нови Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо покращення архівної справи 
в республіці» від 25 грудня 1969 р. № 688. Спеціалізований архів створе-
но для централізованого зберігання науково-технічної документації, яка 
містить інформацію про розвиток науки і техніки, знакові для свого часу 
ноу-хау. Сьогодні задля якомога кращого виконання покладених на нього 
функцій архів упроваджує цифрові технології та є активним провідником 
ідей тотальної цифровізації архівної галузі. Саме директор ЦДНТА Укра-
їни М. А. Балишев за традицією урочисто відкрив засідання. 

З вітальними словами до учасників та гостей круглого столу звер-
нулися директор департаменту страхового фонду документації (СФД) 
Укрдержархіву А. В. Меленець, декан історичного факультету ХНУ 
імені В. Н. Каразіна С. Д. Литовченко, завідувач кафедри історіографії, 
джерелознавства та археології ХНУ імені В. Н. Каразіна проф. С. І. По-
сохов, директор Білоруського державного архіву науково-технічної до-
кументації (БДАНТД) О. М. Запартика (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Регламент роботи передбачав заслуховування 16 доповідей та пові-
домлень, а також обговорення назрілих питань. Проблемне поле окрес-
лювалося такими напрямами: цифровізація усіх процесів діловодства та 
архівної справи як засіб забезпечення інформаційних потреб громадян, 
суспільства і держави шляхом впровадження інформаційних техноло-
гій; визначення шляхів цифровізації усіх процесів архівної справи для 
забезпечення їх оптимізації та автоматизації; застосування цифрових 
технологій для забезпечення збереженості документів Національного 
архівного фонду (НАФ) як складової всесвітньої культурної спадщини; 
залучення потенціалу медіатизації для популяризації архівних доку-
ментів як складової процесів забезпечення доступу будь-якого індивіда 
до всіх джерел інформації та інтеграції їх в єдиний світовий інформа-
ційний простір. З метою підтримання дискусії на високому науково-фа-
ховому рівні модераторами були визначені директор ЦДНТА України 
М. А. Балишев та завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та 
археології ХНУ імені В. Н. Каразіна проф. С. І. Посохов.

Спочатку надали слово іноземним колегам, участь яких стала мож-
ливою завдяки під’єднанню у форматі скайпконференції. Професор 
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Інституту історії Університету Марії Кюрі-Склодовської Артур Горак 
(м. Люблін, Польща) окреслив здобутки та завдання цифровізації як 
найважливішого напряму діяльності сучасних архівів Польщі. Завіду-
вачка відділу інформаційно-пошукових систем і автоматизованих ар-
хівних технологій БДАНТД А. О. Колтович (м. Мінськ, Республіка 
Білорусь) на прикладі архіву, де вона працює, розповіла про шляхи 
інформатизації архівів та діловодства в Республіці Білорусь. Присутні 
в режимі онлайн могли задати доповідачам запитання та порівняти за-
рубіжний досвід із вітчизняним.

Першим від України виступав директор УНДІАСД О. Я. Гаранін 
як очільник установи, яка відіграє головну роль у розробленні науко-
во-теоретичних і нормативно-методичних проблем розвитку архівної 
справи та документознавства. Свою доповідь він проілюстрував пре-
зентацією, де навів перелік основних розробок та заходів інституту 
в напрямі інформатизації-цифровізації, починаючи з 1995 р. Особли-
ву увагу було приділено останнім напрацюванням. Так, непересічне 
значення для забезпечення уніфікованого підходу державних архів-
них установ до проведення робіт з оцифрованими копіями документів 
мають підготовлені працівниками УНДІАСД методичні рекомендації 
«Цифровий фонд користування документами Національного архівного 
фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього», затверджені 
наказом Укрдержархіву 16.04.2019 р. № 36. Учасникам форуму випала 
приємна нагода привітати авторів посібника – завідувачку відділу тех-
нологічного забезпечення архівної справи Л. В. Дідух, старшу наукову 
співробітницю відділу архівознавства Н. В. Залєток та наукову спів-
робітницю відділу документознавства Т. М. Ковтанюк із перемогою у 
Конкурсі науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт 
з архівознавства, документознавства, археографії у 2019 р. 

Далі програма Міжнародного круглого столу передбачала допо-
відь директора ЦДНТА України М. А. Балишева та начальниці від-
ділу використання інформації документів А. О. Алєксєєенко «Систе-
ма електронної ідентифікації архівного зберігання у Центральному 
державному науково-технічному архіві України» про ініціативний 
проєкт ТОПАЗ (скорочення від «ТОПологія Архівного Зберігання»). 
Кінцевим задумом його втілювачів є створення в архіві інтегрованої 
пошукової системи електронної ідентифікації об’єктів зберігання за 
допомогою двовимірних QR-кодів. Вироблено концептуальні засади 
системи ТОПАЗ, які ґрунтуються на принципі чіткого дотримання іє-
рархії описань. Кожен рівень відповідає поняттю про об’єкт архівно-
го зберігання, яким послуговуються працівники відділу забезпечення 
збереженості документів при виконанні своїх функціональних обов’яз-
ків: І – рівень архівної коробки; ІІ – рівень одиниці зберігання; ІІІ – 
рівень документа.
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Інший напрям, за яким у найближчій перспективі здійснюватиметься 
цифровізація у ЦДНТА України, стосується надання користувачам відда-
леного доступу до документів НАФ через Інтернет-мережу за допомогою 
програми «Електронні фонди архіву» (ПЗ «Елфа»). Директор НДІ мікро-
графії І. М. Кривулькін повідомив про завершальні етапи роботи над нею. 
У його доповіді «Спеціалізоване програмне забезпечення з обліку та під-
готовки до експонування в публічних мережах документів архівних уста-
нов», підготовленій у співавторстві з завідувачем відділу С. В. Ільїним, 
схарактеризовано переваги та особливості означеної розробки.

Активну участь в обговоренні взяла директорка Державного архіву 
Миколаївської області Л. Л. Левченко. У «Роздумах про цифровізацію 
фото- та кіноколекцій державних архівів як спосіб зберігання візуаль-
них документів Національного архівного фонду», які базувалися на 
глибоких знаннях міжнародної архівної думки, а також на ґрунтовно-
му розборі чинників, що впливають на оцифрування документів, вона 
висловила можливість повного переведення колекцій на плівкових но-
сіях у цифрові носії і надання цим оцифрованим документам статусу 
оригіналу. Доповненням її слів стали виступи працівників цього ж ар-
хіву – інженера-оператора з цифровізації кінодокументів на плівкових 
носіях В. Г. Кірчева та начальниці сектору інформаційних технологій 
О. Ю. Котляр. Вони наочно продемонстрували кілька стадій проєкту 
«Історія Миколаївської області 60-70-х років ХХ ст. у кіно- та фотодо-
кументах», що реалізовується Держархівом Миколаївської області за 
підтримки Українського культурного фонду.

Директор ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк висвітлив питання підго-
товки Порядку створення та організації роботи Централізованого фон-
ду користування. Необхідність у ньому зростає з накопиченням обсягів 
оцифрованих архівних документів. Очолюваний Ю. С. Ковтанюком 
архів знаходиться у фарватері процесів розроблення, впровадження і 
широкого використання цифрових технологій. За результатами оціню-
вання низки критеріїв доповідач запропонував розпочати формування 
прототипу цифрового фонду користування документами НАФ на базі 
ЦДЕА України як найбільш оптимального рішення.

«Створення системи централізованого обліку архівної україніки в 
умовах сучасності та в контексті доцільності» – так назвала свою допо-
відь директорка ЦДАЗУ І. М. Мага. Зроблений нею екскурс в історію та 
аналіз теперішнього стану питання підводить до усвідомлення потреби у 
зміцненні співпраці та обміні досвідом між архівними установами щодо 
виявлення документів цього тематичного спектра. Назрілою є трансфор-
мація технологій обліку зарубіжної україніки в умовах інформатизації.

Окрім проблем суто архівної діяльності, дискусія охопила й до-
тичні до них сфери. Про царину, якою опікується департамент СФД 
Укрдержархіву, розповів головний спеціаліст одного з його відділів 
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О. В. Колісник. Надзвичайно цікавою була доповідь директорки ЦНБ 
ХНУ імені В. Н. Каразіна І. К. Журавльової та її заступниці О. Г. Ба-
бічевої «Створення та збереження цифрового бібліотечного простору: 
eKhNUIR, eScriptorium, Karazin.Back2News». Здобутки однієї з про-
відних бібліотек України щодо представлення баз даних на власному 
вебсайті відповідають європейським стандартам. Найбі льш жваве об-
говорення викликала доповідь завідувача кафедри історіографії, дже-
релознавства та археології проф. С. І. Посохова та доц. Є. С. Рачкова 
«Реляційна база даних пам’яток історії та культури Харкова: пробле-
ми створення та перспективи використання». Вона була присвячена 
реалізації міжнародного наукового проєкту CityFace «Практики само-
репрезентації багатонаціональних міст в індустріальну і постіндустрі-
альну добу». Методистка кафедри філософії і економіки освіти Полтав-
ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського М. Ю. Чиркова поділилася візією на медіатиза-
цію як нагальну потребу українських архівів.

У рамках заходу було проведено екскурсію Центральною науко-
вою бібліотекою ХНУ імені В. Н. Каразіна, в ході якої продемонстро-
вано унікальне обладнання Zeutschel OS 12000 A1. Це один із кращих 
сканерів, що використовується в Україні для оцифрування документів.

Підбиваючи підсумки Міжнародного круглого столу «Проблеми 
інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення по-
треб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)», учас-
ники запропонували низку рекомендацій для включення до резолюції 
(її остаточний варіант публікується у цьому номері); відзначили пози-
тивні зрушення у цифровізації діяльності архівних установ; намітили 
стратегічні завдання та напрями співпраці. 

Посилений інтерес, проявлений до заходу професійною спільнотою 
та громадськістю, залучення до нього нових авторів є беззаперечним 
свідченням актуальності винесених на обговорення тем. Таким чином, 
із впевненістю можемо стверджувати, що організацію подібних форумів  
важливо і надалі продовжувати. Вони сприяють виробленню спільних 
рішень, згуртовують архіви задля реалізації пріоритетів Укрдержар-
хіву, покращують їхній імідж. Це дієвий засіб на шляху ефективного 
забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства і держави.

РЕЗОЛЮЦІЯ
Міжнародного круглого столу

«Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб 
забезпечення потреб інформаційного суспільства

(до 50 річчя ЦДНТА України)»
20 червня 2019 р. у конференц-залі Центральної наукової бібліоте-

ки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від-
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бувся Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації архівної 
справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного су-
спільства (до 50-річчя ЦДНТА України)».

Організаторами заходу виступили Державна архівна служба Украї-
ни (Укрдержархів), Спілка архівістів України, Центральний державний 
науково-технічний архів України (ЦДНТА України), Центральний дер-
жавний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Центральний державний 
електронний архів України (ЦДЕА України), Український науково-до-
слідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД), 
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний ін-
ститут мікрографії (НДІ мікрографії), кафедра історіографії, джере-
лознавства та археології історичного факультету та Центральна нау-
кова бібліотека (ЦНБ) Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна (ХНУ імені В. Н. Каразіна).

Цьогорічне засідання було присвячене ювілейній даті – 50-річчю 
від дня створення ЦДНТА України, який розпочав свою діяльність від-
повідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо покра-
щення архівної справи в республіці» від 25 грудня 1969 р. № 688.

У роботі Міжнародного круглого столу взяли участь майже 50 учас-
ників, серед яких: працівники державних архівів України та Республі-
ки Білорусь, наукових установ, бібліотек, навчальних закладів Харкова, 
Полтави та Любліна (Польща), департаменту страхового фонду доку-
ментації Укрдержархіву.

Магістральною темою дискусії було обрано цифровізацію усіх про-
цесів архівної справи та діловодства, яка є пріоритетом № 1 Укрдер-
жархіву вже 2-й рік поспіль. Програмою Міжнародного круглого столу 
було передбачено 16 доповідей та виступів. 

Обговорення велося за такими напрямами: цифровізація усіх про-
цесів діловодства та архівної справи як засіб забезпечення інформа-
ційних потреб громадян, суспільства і держави шляхом впровадження 
інформаційних технологій; визначення шляхів цифровізації усіх про-
цесів архівної справи для забезпечення їх оптимізації та автоматиза-
ції; застосування цифрових технологій для забезпечення збереженості 
документів Національного архівного фонду (НАФ) як складової всес-
вітньої культурної спадщини; залучення потенціалу медіатизації для 
популяризації архівних документів як складової процесів забезпечення 
доступу будь-якого індивіда до всіх джерел інформації та інтеграції їх 
в єдиний світовий інформаційний простір.

Для усіх бажаючих було проведено екскурсію ЦНБ ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, під час якої гості форуму ознайомилися з роботою об-
ладнання для оцифровування бібліотечних фондів.

Учасниками заходу було проаналізовано виконання рекоменда-
цій Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архів-
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ної справи: процеси цифровізації (теорія і практика)», що відбувся у 
ХНУ імені В. Н. Каразіна 22 червня 2018 р. Відзначено плідну роботу 
УНДІАСД та ЦДЕА України у напрямі розробки проєкту Порядку 
оцифрування документів Національного архівного фонду та вироблен-
ня засад для створення централізованого цифрового фонду користуван-
ня документами Національного архівного фонду. Важливим кроком на 
шляху до цифровізації архівної справи стала підготовка методичних 
рекомендацій «Цифровий фонд користування документами Національ-
ного архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до нього» 
(авторський колектив УНДІАСД: завідувачка відділу технологічного 
забезпечення архівної справи, канд. іст. наук Людмила Дідух, старша 
наукова співробітниця відділу архівознавства, канд. іст. наук Наталія 
Залєток, наукова співробітниця відділу документознавства Тетяна Ков-
танюк). ЦДАЗУ проводить послідовну цифровізацію документів НАФ 
із метою створення фонду користування; оперативно актуалізує нові 
архівні описи у рубриці «Фонди» (розділ «Архівні») на офіційному веб-
сайті архіву; проведено апробацію нової версії вебсайту. Відмічено до-
сягнення з реалізації визначеного пріоритету в роботі ЦДНТА України: 
оцифровано 100% описів документів постійного зберігання; усі описи 
викладено у спеціальний розділ на офіційному вебсайті архіву; здійс-
нено електронне топографування шляхом розміщення на архівних ко-
робках маркувальних етикеток із статичними QR-кодами (таким чином 
марковано 85% архівних коробок із документами НАФ); запроваджено 
систему електронної ідентифікації топології архівного зберігання ТО-
ПАЗ тощо. НДІ мікрографії наближається до завершення розроблення 
програмного забезпечення «Елфа», призначеного для забезпечення від-
даленого доступу користувачів до документів архіву.

Заслухавши та обговоривши доповіді та виступи, учасники Між-
народного круглого столу за результатами своєї роботи прийняли такі 
рекомендації: 

– забезпечити впровадження у роботу державних архівів методич-
них рекомендацій «Цифровий фонд користування документами На-
ціонального архівного фонду: створення, зберігання, облік та доступ до 
нього» та активізувати роботу на чолі з Укрдержархівом щодо розро-
блення проєкту нормативно-правового акта за зазначеною тематикою;

– розпочати створення прототипу централізованого цифрового фон-
ду користування документами НАФ на базі ЦДЕА України як найбільш 
оптимального рішення щодо надійного зберігання цифрових копій до-
кументів НАФ, загальних витрат та взаємодії з кінцевим споживачем 
архівних послуг за принципом «єдиного вікна»;

– погодитися із доцільністю створення єдиної пошукової системи 
документів НАФ, яка включатиме попередні напрацювання україн-
ських архівів та європейські стандарти з архівного описування;
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– Укрдержархіву запропонувати розглянути питання щодо підго-
товки проєкту Порядку створення та функціонування Централізованого 
фонду користування на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2018 р. № 617-р та з метою подання його на розгляд 
до Міністерства юстиції України для подальшого затвердження та дер-
жавної реєстрації відповідного наказу;

– під керівництвом Укрдержархіву визначити критерії для обраху-
вання вартості цифрових копій документів НАФ, виробити принципові 
підходи до визначення обсягу платних послуг щодо їх виготовлення та 
зберігання, здійснити аналіз їх економічної ефективності;

– Укрдержархіву спільно з Міністерством юстиції України роз-
глянути питання про перегляд юридичного статусу цифрової копії до-
кумента з метою прирівняти її до оригіналу, в разі втрати оригіналу 
або його невиправного пошкодження, з метою підвищення рівня довіри 
до цифрової копії документа, що дозволить вирішити низку проблем, 
зокрема щодо довготривалого зберігання електронних документів;

– вважати за необхідне Укрдержархіву та місцевим органам вла-
ди вжити невідкладних заходів щодо зміцнення матеріально-технічної 
бази архівних установ: забезпечити архіви будівлями з обладнаними 
приміщеннями для створення та зберігання цифрового фонду корис-
тування документами НАФ, передбачити обсяги фінансування на при-
дбання обладнання для оцифрування документів, яке б відповідало 
фізичним особливостям цих документів, серверного устаткування та 
систем зберігання даних. На думку учасників заходу, неприпустимою 
є ситуація, коли архіви (наприклад, ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ) зна-
ходяться під загрозою виселення;

– вважати за доцільне рекомендувати закладам освіти вищого рів-
ня, які здійснюють підготовку істориків, документознавців та архівіс-
тів, продовжити підвищення якості навчального процесу за рахунок 
залучення до нього на постійній основі провідних фахівців-практиків 
із державних архівних установ та науковців із науково-дослідних архів-
них інституцій для проходження студентами виробничої практики на 
базі цих установ; при формуванні набору знань та навичок спеціалістів 
враховувати ступінь інформатизації.

– розглянути можливість створення при Спілці архівістів України 
Центру підвищення кваліфікації для працівників архівних установ; 

– архівній спільноті всіх рівнів підтримувати та розвивати різні 
форми співпраці між профільними установами, а також із закладами 
освіти, бібліотеками та музеями, залучати у роботу кращі світові напра-
цювання щодо оцифрування документів, застосування вебінструментів 
пошуку інформації та створення онлайн проєктів;

– звернути особливу увагу на розвиток і зміцнення міжнародної 
співпраці між архівними установами, зокрема з питань виявлення доку-
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ментів зарубіжної україніки; обміну досвідом щодо виявлення, обліку 
і/або реєстрації документів зарубіжної україніки (полоніки, білорусіки 
тощо) в умовах інформатизації;

– взяти до відома інформацію, викладену у виступах учасників, та 
рекомендувати тези заслуханих доповідей до друку в окремому збірнику.

Організаційний комітет. Харків, 20 червня 2019 р.
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Засідання Міжнародного круглого столу.

Директор ЦДНТА України М. А. Балишев відкриває роботу 
Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: 
цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства 

(до 50 річчя ЦДНТА України)» (м. Харків, ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна). 
20 червня 2019 р.
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Скайпзв’язок з іноземними колегами.

Учасники Міжнародного круглого столу.
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Ознайомлення з роботою сканера Zeutschel OS 12000 A1.

Екскурсія Центральною науковою бібліотекою ХНУ імені В. Н. Каразіна.


