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МУЗЕСЗНАВСТВО ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Тетяна Боряк 

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС “АРХІВИ УКРАЇНИ”  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСТУПУ ДО КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто інформаційний ре- 
сурс — веб-портал “Архіви України” як інструмент до-
ступу та популяризації культурної спадщини України, 
передовсім здобутків архівної галузі, проаналізовано 
окремі рубрики електронного ресурсу у контексті ін-
телектуального доступу до документів Національного 
архівного фонду, інших електронних ресурсів. 
Ключові слова: веб-портал “Архіви України”, архів-
на галузь, архів, інтелектуальний доступ, довідковий  
апарат.

Анотація. Стаття розглядає інформаційний ресурс - 
веб-портал “Архіви України” як інструмент доступу 
та популяризації культурної спадщини України, в пере-
довсім здобутків архівної галузі. Автор аналізує окремі 
рубрики електронного ресурсу, окреслюючи можливос-

ті користувачів для інтелектуального доступу до до-
кументів Національного архівного фонду, а також ряду 
електронних ресурсів, публікацій, проектів і баз даних.
Ключові слова: веб-портал “Архіви України”, архівна 
галузь, архів, інтелектуальний доступ, довідковий апа-
рат.

Summary. The article analyzes an informational resource - 
a web-portal “The Archives if Ukraine” as an instrument for 
access and popularization of cultural heritage of Ukraine, 
first of all achievements of the archival sphere. The author 
investigates set of rubrics of the electronic resource, showing 
users’ possibilities for intellectual access to the documents 
of National Archival Fond, another electronic resources.
Key words: web-portal “The Archives of Ukraine”, archival 
sphere, archives, intellectual access, finding aids.

Документальна спадщина України охоп-
лює три складові: архівну, бібліотечну та 
музейну. Разом вони є невіддільною (і чи не 
головною) частиною культурної спадщини 
України, що є надбанням українського народу 
та світу. Архівна галузь більше подібна до му-
зейної з огляду на унікальність одиниць збе-
рігання. Однак за потенційною інформатив-
ністю ресурсів архівна та бібліотечна справа 
мають більше спільного. Саме тому процеси 
інформатизації обох галузей відбуваються 
надзвичайно інтенсивно, до того ж традицій-
но архіви з певним часовим інтервалом на-
слідують моделі та підходи, застосовувані у 
бібліотеках.

Розглянемо зведений електронний ресурс 
архівної галузі України “Архіви України”, 
якому цього року виповнюється 10 років. 
Сайт виник унаслідок інформатизації архівної 
галузі та на сьогодні є потужним ресурсом, 
який містить величезний масив різноплано-

вої інформації про документальну спадщину 
України. 

Дослідженням процесів інформатизації 
архівної галузі та веб-порталу займались такі 
науковці та професійні архівісти, як Л. Дубро-
віна [11], А. Кисельова [14; 15], Г. Боряк [7], 
К. Новохатський [16]. Ми ж пропонуємо огляд 
інформаційного потенціалі електронного ре-
сурсу для спеціалістів у сфері культурології. 

Проблема створення інтегрального елек-
тронного ресурсу архівної галузі України 
постала в контексті розроблення Програми 
інформатизації архівної справи, результатом 
чого стало ухвалення 20 вересня 2000 р. нака-
зу Державного Комітету архівів України (да- 
лі — ДКАУ) “Про створення Web-сайту Дер-
жавного комітету архівів України” [18], офі-
ційне відкриття якого відбулось 24 грудня того 
ж року. З огляду на те, що з 2002 р. сайт було 
включено до спеціального реєстру ЮНЕС-
КО, а з 2004 р. він набув ознак веб-порталу 
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за обсягом ресурсів та інтегративністю [5], 
можна стверджувати, що стратегічною метою 
розробників сайту було не лише інформуван-
ня суспільства про життя та новини архівної 
галузі, а й надання за допомогою цього елек-
тронного ресурсу інтелектуального доступу 
до документів Національного архівного фон-
ду та представлення інформаційних ресурсів 
державних архівних установ України.

Загалом змістовним ядром порталу і фор-
мою організації інформації став довідник 
“Архівні установи України” (К., 2000), під-
готовлений колективом фахівців архівної та 
бібліотечної справи в рамках програми “Ар-
хівні зібрання України” (розробляється з 2000 
р.) [6]. Структурно головна сторінка порталу 
складається з кількох частин [2]. Верхнє меню 
містить шість посилань, одне з яких — рубри-
ка “Архіви в світі”. Це посилання на архівні 
служби, архіви та бібліотеки, а також інші до-
тичні ресурси у країнах світу [1].

З лівого боку меню розміщено найбільш 
інформативно насичені структурні підрозді-
ли (22), з яких для нас становлять інтерес такі 
рубрики: архівні установи, нормативна база, 
галузеві програми, розсекречення архівних 
матеріалів, архівна україніка, документальні 
виставки on-line, публікації на порталі [2].

Розглянемо докладніше окремі рубрики. 
Портал містить перелік архівних установ Ук- 
раїни: ДКАУ, Український науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознав-
ства, дев’ять центральних державних, 28 міс-
цевих, вісім галузевих державних архівних 
установ, відомчих архівних установ (Націо-
нальної академії наук України, Міністерства 
культури і туризму України та Міністерства 
освіти і науки України). Є можливість пере-
ходу безпосередньо до сторінок кожної уста-
нови, де подано відомості про історію ар-
хіву, огляд його фондів, довідковий апарат, 
мiжфондовi та фондові покажчики, перелік 
оглядів, інформацію щодо науково-довідкової 
бібліотеки та бібліографію.

Рубрика “Нормативна база” містить понад 
560 повнотекстових нормативно-правових до-
кументів: укази, розпорядження та доручення 
Президента України; закони України; поста-
нови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України; постанови Верховної Ради України; 
накази ДКАУ, положення зі сфери архівної 
справи та діловодства; стандарти й рекомен-
дації у сфері архівної справи; регіональні 
програми розвитку архівної справи тощо. 
Оприлюднено також “Правила видання доку-
ментів і пам’яток (1990—2000)” [14, 10]. Тож 
цей розділ надає можливість ознайомитися з 
правовими засадами функціонування архівної 
галузі в Україні та отримати доступ до доку-
ментів, які регламентують різні аспекти. 

Рубрика “Галузеві програми” надає ін-
формацію про регіональні програми розвит- 
ку архівної справи. Представлено: Програма 
збереження бібліотечних та архівних фондів 
на 2000—2005 роки. та її реалізація; елек-
тронна версія центрально-фондового ката-
логу; програма “Архівні зібрання України” 
(2001—2005); анотовані реєстри описів фон-
дів державних архівів; національний реєстр 
втрачених і переміщених архівних фондів; 
реєстр розсекречених архівних фондів; “Еліта 
України XVIII—XX ст.”: Національний реєстр 
особових архівних фондів; Програма створен-
ня мережі інтернет-ресурсів державних архів-
них установ на 2001—2005 рр.; Національна 
архівна інформаційна система “Архівна та 
рукописна україніка” (1991—1996): історія, 
концепційні засади, результати; представлено 
інформатизація архівної справи та ін. [8].

Рубрика про розсекречення документів 
містить інформацію про хід та темпи про-
цесу зміни режиму доступів до документів. 
Загалом станом на 1 січня 2010 р. загальна 
кількість секретних справ, що знаходяться на 
державному зберіганні в архівних установах 
України, становить 130890 справ, з яких засек- 
речено до 1992 р. 126417 справ, засекрече-
но після 1992 р. — 4473 справи. Відсоткове 
співвідношення секретних справ до загальної 
кількості справ у 2009 р. становить 0,3 %, у 
2008 р. — 0,45 %. [9]. А своєрідним підбиттям 
підсумків процесу розсекречення є відповідні 
міжархівні довідники, яких на сьогодні опу-
бліковано чотири, є і електронна версія. Опри-
люднено переліки п’яти центральних держав-
них архівів (Центральний державний архів 
громадських об’єднань України, Центральний 
державний історичний архів України, м. Київ, 
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Центральний державний історичний архів 
України, м. Львів, Центральний державний кі-
нофотофоноархів України ім. Г. С. Пшенично-
го (далі — ЦДКФФА) України, Центральний 
державний архів-музей літератури і мистецтв 
України) та 24 обласні архіви та АРК, архіви 
міст Києва та Севастополя [20]. 

Не оминули увагою розробники сайту й 
такий перспективний на сьогодні напрям до-
сліджень, як зарубіжна архівна україніка: до-
кументальні масиви, які або створені на тери-
торії України, а потім вивезені за межі країни; 
або які створені за межами України органами 
управління українськими землями або україн-
ськими громадами і були чи то переміщені до 
України, чи то залишились за межами країни. 
Портал надає інформацію у вигляді довідників 
архівної україніки по країнах, опублікованих 
в електронному вигляді, а також бібліографію 
цього питання. Також подано таблицю, де по 
роках розписано, які документи та в яку архів-
ну установу України було передано з-за кор-
дону (повернуто або переміщено) [3]. 

Рубрика “Документальні виставки on-line”,  
відкрита у 2003 р., поділяється на такі розді-
ли: автограф української історії; Голодомор; 
історія державності (документи про Народ-
ний Рух України, Карпатську Україну, історію 
українського прапора); радянський тоталі-
таризм (наприклад, фотодокументи з фондів 
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного); ви- 
бори; персоналії (М. Заньковецька, П. Чу-
бинський, Р. Шухевич, Ярославa та Ярослав 
Стецьки, Г. Квітка-Основ’яненко, С. Банде-
ра та ін.); Друга світова війна; Чорнобиль; 
пам’ятні дати (пов’язані з такими персоналія-
ми, як О. Довженко, І. Виговський, П. Мирний, 
В. Стус, а також із деякими подіями — виве-
денням військ з Афганістану та ін.); катастро-
фи в архівах; документальні виставки регіо-
нальних архівів та ін. [10]. 

Рубрика “Публікації на порталі” є най-
змістовнішою і найобсяговішою. Для кращої 
структуризації інформацію розбито на такі 
групи: нові видання; документальні видання; 
дослідження; матеріали конференцій, збір-
ники наукових праць; періодичні та продо-
вжувані видання; архівні зібрання України; 
довідкові видання; бібліографічні посібники; 

підручники, словники; тематичні публікації; 
документи меморіального характеру; оформ-
лення та зразки бібліографічних посилань і 
архівних легенд [18].

У підгрупі “Документальні видання” публі-
кації подано у хронологічному порядку, тобто 
користувач має змогу переглянути по роках 
(від 2001 р.), що опубліковано архівістами та 
істориками із залученням документів [18].

Варто зупинитися на рубриці “періодичні 
та продовжувані видання”. Власне, це є роз-
ширеним варіантом посилань, які винесені 
на головну сторінку, яка має посилання на 
такі періодичні видання: науково-практичний 
журнал “Архіви України”; “Студії з архівної 
справи та документознавства”; “Пам’ятки”: 
археографічний щорічник; Вісник Держав-
ного комітету архівів України. Закладено різ-
ні пошукові можливості. Якщо повні тексти 
“Архівів України” та “Вісника Державного 
комітету архівів України” надаються з 2000 р., 
то журнал “Студії...” надає можливість озна-
йомлення зі змістом номерів з 2002 р. частко-
во — з повнотекстовими версіями.

Рубрика, крім видань із зазначенням ви-
давця (ДКАУ, УНДІАСД), наводить ще жур-
нали “Архівознавство. Археографія. Джерело- 
знавство”, “Бюлетень Галузевої служби нау-
ково-технічної інформації”. Подано періо-
дичні видання архівів 8 областей (Донецька, 
Луганська, Одеська, Сумська, Тернопільська, 
Харківська, Херсонська та Чернігівська), по-
силання на Департамент архівного забезпечен- 
ня Служби Безпеки України: “З архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ”; Центр пам’яткознавства: 
“Русалка Дністрова: літературно-мистецька 
культурологічна газета” [17].

На підрубриці “Архівні зібрання України” 
варто зупинитися докладніше. Вона є відо-
браженням втілення в життя масштабної ро-
боти з надання інтелектуального доступу до 
документів Національного архівного фонду. 
Інтелектуальний доступ уможливлюється до-
відковим апаратом архівів, зокрема путівни-
ками та довідниками. Було розпочато роботу з 
посилення системного підходу до підготовки 
та видання архівних довідників та виходу на 
новий рівень, порівняно з довідниками попе-
редніх років. Тому 2000 р. ДКАУ започатку-
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вав програму підготовки довідкових видань 
“Архівні зібрання України” у межах двох се-
рій: “Путівники” (довідники про склад і зміст 
фондів окремих державних архівів) та “Спе-
ціальні довідники” (архівні довідники інших 
типів, зокрема загальнонаціонального, за-
гальнодержавного характеру, міжнародні, те-
матичні; бібліографічні покажчики; анотовані 
реєстри описів фондів і покажчики архівних 
фондів,зокрема особового походження, втра-
чених, розсекречених тощо). У 2000—2009 ро- 
ках в рамках програми “Архівні зібрання 
України” видано понад 70 архівних довідни-
ків. Так, 2008 р. у згаданій серії вийшов імен-
ний покажчик “Архів Києво-Печерської Лав-
ри та заповідника”.

Відповідно до концепції розробників веб-
порталу, рубрика “Архівні зібрання України” 
поділяється на кілька частин. У серії “Путів-
ники” опубліковано понад 10 видань, зокрема, 
путівники по фондах ЦДАГО України, ЦДІАЛ 
України, ЦДАМЛМ України, дев’яти держав-
них архівів областей, архіву м. Києва, путів-
ник по фондах колишнього партійного архіву 
Львівського обкому КПУ у Держархіві Львів-
ської області. У серії “Спеціальні довідники” 
вийшло близько 50 видань, зокрема, довідник 
“Архівні установи України. Т. 1. Державні 
архіви”; уже згадані реєстри розсекречених 
фондів, а також “Національний реєстр втраче-
них та переміщених архівних фондів. Архів-
ні фонди, вивезені за межі України у 1945— 
1991 роках”, опублікований у 2008 р. [4]. 

Ще наявні такі серії, як “Анотовані реє-
стри” (анотовані реєстри описів фондів Цен-
трального державного науково-технічного ар- 
хіву України, держархівів Кіровоградської, 
Миколаївської, Полтавської, Чернігівської, 
Черкаської областей, АР Крим тощо); “Аното-
вані каталоги кіножурналів” (анотовані ката-
логи кіножурналів, документальних фільмів, 
кіно- і телесюжетів); інші довідники, зокрема 
довідково-бібліографічні. Електронні версії 
довідників про архівні та рукописні зібрання 
України систематично публікуються на веб-
порталі Держкомархіву України [4]. 

На головній сторінці веб-порталу відведе-
но місце для новин архівної галузі. Розроб-
ники концепції та наповнення сайту окремо 

виокремили рубрику “Репресивні режими. 
Ресурси до вивчення”. Тут, зокрема, міститься 
“Електронний архів Голодомору”, який скла-
дається з багатьох розділів: фотодокументи; 
кінодокументи; документальні виставки; про-
мови вождів; “переміщені особи” про Голодо-
мор; інтернет-ресурси; свідчення очевидців; 
правове поле; бібліографія публікацій джерел, 
огляди джерел та нові видання тощо [12]. Тут 
же є посилання на ресурси до вивчення різних 
етапів історії тоталітаризму в Україні: Револю-
ція. Спротив; Голодомор 1932—1933 рр.; “На-
род і партія єдині”; Поміж двома тоталітариз-
мами: ідеологічна пропаганда на окупованій 
території (1941—1944); Радянські плакати; 
Нацистські агітаційні матеріали та оголошен-
ня; фотодокументи з агітаційних плакатів; За-
хідна Україна в складі СССР в 1939—1941 рр. 
Етнічні чистки НКВД на Західній Україні: 
Документальні свідчення; ГУЛАГ: Радянські 
концтабори і боротьба за свободу (онлайнова 
експозиція); Публікації документів “З архівів 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ”; Музей совєтської 
окупації; публікації історика С. Білоконя про 
терор в СРСР та ін. [22].

Також рубрика має посилання на спорідне-
ні електронні ресурси Україні та інших країн: 
ГУЛАГ: Фото-, кіноархів; Соловки: Електрон-
на енциклопедія; Архів “Меморіалу”; Жертви 
репресій в СРСР; Меморіал ім. Василя Сту-
са; Хроніка комуністичної інквізиції; Ди- 
сидентський рух в Україні; “Дім терору”у Бу-
дапешті; Архів Угорської революції 1956 р.; 
Архіви УПА в Інтернеті; Архіви Визвольного 
руху; “Повернуті імена”; Розстрільні списки 
Сталіна в Інтернеті; КДБ у країнах Балтії: До-
кументи; Архіви Самвидаву в Інтернеті; Архі-
ви КДБ в Інтернеті; Архіви спецслужб США 
в Інтернеті [20].

У рубриці “Інтернет-проекти, пов’язані з 
писемною історико-культурною спадщиною”, 
зібрано посилання на електронні ресурси, різ-
нопланові за спрямуванням, але розраховані 
на забезпечення потреб суспільства в інформа-
ції. Це Архів Відкритого Суспільства, Східно-
європейський університет, Будапешт; Архiви 
ЮНЕСКО: Короткий путiвник; Архівна ме- 
режа Європейського Союзу; асоціація Єв-
рейських генеалогічних товариств; Бібліо- 
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тека електронних ресурсів з історії, історич- 
ний факультет МДУ ім. М. В. Ломоносова; 
Бібліографія трофейного мистецтва; Втра- 
чене мистецтво: База даних в Інтернеті; 
Європа: Проект цифрового збереження; 
Культурна спадщина в цифрових технологіях 
“Адіт-Премія”; “Пам’ять світу” — Всесвітня 
програма ЮНЕСКО; Центр з проблем інфор-
матизації сфери культури [13].

Варто зазначити, що, за даними на 2008 р., 
щомісячно фіксувалося не менше 60 тис. візи-
тів, під час яких робилося до 500 тис. запитів. 
Веб-портал “Архіви України” фактично що-
місяця повністю копіюється тисячу разів [16, 

78]. Наповнення розділів про архіви України 
(та, за потреби, архіви світу) дозволяє роз-
шукати інформацію про місцезнаходження 
потрібних користувачу документів до безпо-
середнього звернення до установи. 

Висновки. Таким чином, інтегрований 
електронний ресурс архівної галузі України є 
надзичайно потужним інформаційним ресур-
сом. Розробникам його концептуальних засад 
вдалось уникнути зосередження на потребах 
професійних архівістів. Навпаки, засадничим 
у формуванні веб-порталу є розуміння того, 
що сучасне розвинене суспільство потребує 
доступу до різноманітної інформації.
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