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13-тА ЗАгАльнА конференція Євро-АЗійського 
регіонАльного відділення МіжнАродної

рАди Архівів і чергове ЗАсідАння
консультАтивної рАди керівників 

держАвних Архівних служб держАв-учАсниць снд 

3–6 жовтня 2012 року делегація українських архівістів на чолі з 
першим заступником Голови державної архівної служби України 
В. М. Вороніним у складі: заступника директора департаменту-на-
чальника відділу міжнародного співробітництва Укрдержархіву При-
лепішевої Ю. а., директора ЦдкФФа України ім. Г. С. Пшеничного 
н. о. топішко, директора держархіву Закарпатської області М. д. Мі-
сюка взяла участь у робочих засіданнях 13-ї Загальної конференції 
Євро-азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів 
(далі – ЄВраЗіка), консультативної ради керівників державних архів-
них служб держав-учасниць Снд (далі – консультативна рада), між-
народної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми комплек-
тування, обліку, зберігання та використання інформаційних ресурсів 
архівних установ та організацій”, інших міжнародних заходах, органі-
зованих агентством “Узархів” при кабінеті Міністрів республіки Узбе-
кистан.

У заходах, організованих агентством “Узархів”, узяли участь де-
легації архівістів азербайджану, Вірменії, Білорусі, казахстану, кир-
гизстану, Молдови, росії, Узбекистану, України, як спостерігачі – 
представники архівної служби республіки Польща. Загальна кількість 
учасників – понад 30 осіб.

Під час перебування в Узбекистані делегація українських архівіс-
тів ознайомилася з досвідом роботи та складом і змістом документів 
Центрального державного архіву республіки Узбекистан (м. ташкент), 
державного архіву Самаркандської області (м. Самарканд), відвідала 
національну бібліотеку республіки Узбекистан ім. алішера навої.

4 жовтня у конференц-залі готелю “City palace” відбулося відкрит-
тя чергового засідання консультативної ради, на якій керівники дер-
жавних архівних служб інформували присутніх про розвиток архівної 
справи в державах-учасницях Снд у 2011–2012 роках.

* Прилепішева Юлія Анатоліївна – кандидат історичних наук, заступник 
директора департаменту-начальник міжнародного відділу департаменту орга-
нізації архівної роботи Укрдержархіву.
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Голова консультативної ради, директор департаменту з архівів та 
діловодства Міністерства юстиції республіки Білорусь В. і. адамуш-
ко повідомив учасників про хід виконання Плану заходів із реалізації 
другого етапу (2012–2015 рр.) Стратегії економічного розвитку Снд на 
період до 2020 року.

керівники державних архівних служб держав-учасниць Снд обмі-
нялися думками з питань створення баз даних за допомогою автомати-
зації центральних архівних фондових каталогів держав-учасниць Снд 
та їх об’єднання в єдиній мережі. Заступник керівника Федерального 
архівного агентства (російська Федерація) В. П. тарасов та директо-
ром ВндідаС М. В. Ларін відзначили, що впродовж багатьох років 
архівні служби держав-учасниць Снд виконують роботу з автомати-
зації центральних фондових каталогів (далі – ЦФк), мають власні офі-
ційні веб-сайти, на яких розміщено результати цієї роботи (наприклад, 
департамент з архівів та діловодства Міністерства юстиції республіки 
Білорусь). Беручи до уваги те, що кожна держава створює автомати-
зований ЦФк на власній незалежній від інших платформі, доцільно 
завершити цю роботу в кожній державі і забезпечити доступ до авто-
матизованого ЦФк кожної держави за допомоги мережі інтернет. При-
сутні погодилися, що централізація цієї роботи є недоцільною.

на засіданні консультативної ради також розглянуто питання за-
вершення спільної роботи з розробки бази даних (єдиного довідника) 
про місця зберігання документів з особового складу держав-учасниць 
Снд, що має на меті полегшити роботу з пошуку інформації для отри-

Урочисте відкриття чергового засідання консультативної ради керівників
державних архівних служб держав-учасниць Снд, ташкент, 4 жовтня 2012 року.
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мання довідок соціально-правового характеру з метою задоволення за-
конних прав та інтересів громадян. Станом на 2012 рік до ВндідаС 
як головного розробника надійшли пропозиції до концепції створення 
такої бази даних (єдиного довідника) та інформаційні матеріали від 
більшості архівних служб держав-учасниць Снд. Прийнято рішення 
надіслати остаточні відомості про місця зберігання документів з осо-
бового складу до ВндідаС до кінця поточного року, створити єдину 
базу даних/довідник до кінця 2013 року.

на засіданні консультативної ради також розглянуто питання про 
хід підготовки огляду архівної справи держав-учасниць Снд за 2011–
2010 роки та про діяльність ВндідаС як базової організації з підви-
щення кваліфікації кадрів у сфері архівної справи та документаційного 
забезпечення управління держав-учасниць Снд.

Підсумком засідання стало обрання Голови консультативної ради 
на наступний період та узгодження місця проведення чергового засідан-
ня консультативної ради. Головою консультативної ради одноголосно 
обрано директора департаменту з архівів та діловодства Міністерства 
юстиції республіки Білорусь В. і. адамушка, місцем проведення черго-
вого засідання визначено м. Бішкек (киргизька республіка).

У другій половині цього ж дня відбулося засідання 13-ої Загальної 
конференції ЄВраЗіки, на якому розглянуто хід реалізації плану ро-

абдуллаєв а. Х., керівник агентства “Узархів” при кабінеті Міністрів республіки 
Узбекистан, відкриває міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасні 
проблеми комплектування, обліку, зберігання та використання інформаційних 

ресурсів архівних установ та організацій”,ташкент, 5 жовтня 2012 р.
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боти відділення на 2008–2012 роки і підготовки плану роботи на 2013–
2016 роки, обговорено підсумки 17-го Міжнародного конгресу архівів, 
інші питання організації діяльності відділення. Відбулися вибори Ви-
конавчого бюро відділення. Головою Виконавчого бюро ЄВраЗіки 
обрано директора національного архіву Вірменії а. С. Вірабяна, за-
ступником Голови – директора департаменту з архівів та діловодства 
Міністерства юстиції республіки Білорусь В. і. адамушка, членами 
бюро – заступника керівника Федерального архівного агентства (ро-
сійська Федерація) В. П. тарасова, генерального директора агентства 
“Узархів” при кабінеті Міністрів республіки Узбекистан а. Х. абдул-
лаєва Виконавчим секретарем ЄВраЗіки обрано начальника відділу 
міжнародних зв’язків росархіву Черненкова к. Г.

наступну, 14-ту Загальну конференцію ЄВраЗіки, вирішено про-
вести в 2013 році в м. Бішкек (киргизька республіка).

5 жовтня в конференц-залі національної бібліотеки республіки 
Узбекистан ім. алішера навої відбулася міжнародна науково-практич-
на конференція “Сучасні проблеми комплектування, обліку, зберігання 
та використання інформаційних ресурсів архівних установ та організа-
цій”, участь у якій взяли понад 100 місцевих та іноземних учасників. 

У ході конференції відбулася дискусія з усіх напрямів діяльності 
архівних установ держав-учасниць Снд та ЄВраЗіки з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку архівної справи в цих державах та за-
гальних проблем в архівній сфері, вирішення яких вимагає вивчення 
міжнародного досвіду та різних підходів до їх розв’язання. Виступаючі 
розповіли про досягнення та проблеми у сфері комплектування, обліку, 
зберігання та використання архівних документів як інформаційних ре-
сурсів (нормативно-правова та методична бази, практична діяльність).

окрім того, було розглянуто шляхи встановлення, підтримки та роз-
витку зв’язків між національними архівними службами держав-учасниць 

Виступ першого 
заступника Голови 
державної архівної 

служби України
В. М. Вороніна
на міжнародній

науково-практичній 
конференції.
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Снд та ЄВраЗіки, а також між усіма установами та організаціями, за-
йнятими у сфері збереження, використання та управління архівними до-
кументами, питання підтримки заходів зі збереження та захисту націо-
нальної документальної спадщини, удосконалення методів управління 
цією спадщиною, розширення доступу до архівів, підготовки та розпо-
всюдження інформаційних матеріалів про склад і зміст архівних фондів, 
всебічного використання архівних документів, покращення професійної 
підготовки архівістів, організації спільних наукових конференцій, семі-
нарів, інших заходів за тематикою, яка цікавить всіх учасників.

на конференції пролунали доповіді представників Білорусі, Поль-
щі, росії, Узбекистану та України. Від української сторони з доповід-
ями на конференції виступили перший заступник Голови державної 
архівної служби В. М. Воронін “Сучасний стан та проблеми розви-
тку архівної справи в Україні” та директор ЦдкФФа України імені 
Г. С. Пше ничного н. о. топішко “Сучасний стан та перспективи вико-
ристання інформації аудіовізуальних документів у Центральному дер-
жавному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного”. 

Увагу присутніх привернули також доповіді: д. і. ібрагімова, на-
чальника архівного управління при кабінеті Міністрів республіки та-
тарстан “Впровадження сучасних технологій збереження інформацій-
них ресурсів в державних архівних установах республіки татарстан: 
реалії та перспективи”; р. Войтковського, заступника Генерального 
директора державних архівів Польщі “Використання архівних ресур-
сів в інтернеті – досвід польських архівів”; В. Л. носевича, директо-
ра Білоруського науково-дослідного центру електронної документації 

Учасники міжнародної науково-практичної конференції.
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“інформаційні технології в білоруських архівах”; а. Є. рибакова, ди-
ректора Білоруського науково-дослідного інституту документознавства 
та архівної справи “комплектування білоруських архівів документами 
на нових носіях: стан, проблеми, перспективи”; М. В. Ларіна, дирек-
тора Всеросійського науково-дослідного інституту документознав-
ства та архівної справи “Сучасні тенденції управління документацією 
в російській Федерації”; В. Г. іофе, доцента кафедри національного 
університету Узбекистану “основні напрями історико-архівознавчих 
досліджень в Узбекистані”; М. С. ісакова, старшого наукового спів-
робітника Центрального державного архіву республіки Узбекистан 
“Правові аспекти розвитку недержавної частини фонду національного 
архівного фонду республіки Узбекистан”; а. В. Махкамова, директора 
державного архіву міста ташкент “Удосконалення роботи з експертизи 
цінності інформаційних ресурсів в архівах республіки Узбекистан”, а 
також доповіді узбецьких архівістів, присвячені проблемам створення 
інформаційної архівної бази та використання сучасних технологій при 
користуванні інформаційними ресурсами на архівну інформацію.

Позитивним результатом розвитку інформаційно-комунікативних 
технологій, відзначили учасники конференції при обговоренні допо-
відей, є той факт, що нині практично в кожній установі та організації 
в процесі їхньої діяльності відкладаються інформаційні ресурси як в 
паперовому, так і в електронному форматах. Це вимагає від архівістів 
особливих зусиль для забезпечення збереження обох видів інформації 
для майбутніх поколінь.

У рамках міжнародних заходів у м. ташкент перший заступник 
Голови державної архівної служби України В. М. Воронін провів 
консультації з керівниками архівних служб азербайджану, Білорусі, 
Вірме нії, казахстану, киргизії, Польщі, росії, Узбекистану з питань 
виконання сторонами зобов’язань за чинними міжвідомчими двосто-
ронніми міжнародними угодами в галузі архівної справи, укладеними 
з Укрдержархівом.

Виступ директора 
ЦдкФФа України

ім. Г. С. Пшеничного
н. о. топішко

на міжнародній
науково-практичній 

конференції.


