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ОРГАНІЗАЦІНА СТРУКТУРА ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ АРХІВІВ 

 

Національний архівний фонд (НАФ) України – складова частина 

вітчизняної та світової історико-культурної спадщини та інформаційних 

ресурсів суспільства. Саме тому, сьогодні, коли наша держава утверджується у 

світовому інформаційному просторі, постає питання про організаційну 

структуру довідкового апарату архівів. За функціональним призначенням він 

активно впливає на документні потоки та визначає головні шляхи обігу і 

використання документої інформації в суспільстві. 

Довідковий апарат архівів призначений для пошуку, реалізації доступу до 

інформації, що міститься в документах Національного архівного фонду 

України. Термін «довідковий апарат до документів НАФ України» введено до 

наукового і практичного обігу новою редакцією Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи» 2001 p. [1]. Відповідне 

поняття містить і проект державного стандарту «Діловодство й архівна справа. 

Терміни та визначення» (2002), розроблений відділом документознавства 

УНДІАСД. До цього часу в практиці роботи архівних установ традиційно 

застосовувалися терміни «науково-довідковий апарат» та «система науково-

довідкового апарату» [2, с. 206]. 

Під структурою довідкового апарату розуміють організований комплекс 

архівних довідників, ієрархії комплексів документів складається з двох рівнів: 

горизонтального та вертикального [2, с. 207-208]. Горизонтальний рівень 

структури – класифікація облікових, інформаційних документів, АІПС 

відповідно до функцій, що вони виконують. Вертикальний – класифікація 

елементів відповідно до ієрархії комплексів документів, де інформація 
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подається про документи НАФ у цілому, окремого архіву або рукописного 

підрозділу наукової бібліотеки, груп фондів, окремого фонду тощо. Цінною в 

цьому аспекті є праця Н. М. Христової [4], яка дослідила науково-довідковий 

апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні. 

У сучасній архівній практиці комплекс архівних довідників 

представлений путівниками, описами, каталогами, оглядами, покажчиками. 

Каталоги архіву виконують інформаційно-пошукову, комунікативну, 

когнітивну (пізнавальну) функції та забезпечують необхідні умови 

інтелектуального доступу до архівних документів [3, с. 375]. 

Путівник (міжархівний, за фондами архіву, тематичний за фондами 

архіву тощо) подає характеристики фондів (документів) залежно від об'єкта 

описування (архіви, архів, група фондів, фонд, частина фонду/колекції, 

документ). 

Покажчик (тематичний, предметний, географічний, іменний, 

хронологічний) містить перелік назв і предметів чи явищ, які згадуються в 

архівних документах, із зазначенням пошукових даних цих документів. 

Огляд (тематичний, пофондовий, міжфондовий) включає систематизовані 

відомості про склад і зміст окремих комплексів документів з джерелознавчим 

аналізом їх і призначається для інформації про характер і значення цих 

документів. 

Веб-сайт архівної установи можна умовно назвати новим видом архівного 

довідника – комплексним електронним довідником оперативного характеру. 

Слід відзначити, що базовими довідниками для створення всіх інших 

видів довідкового апарату є архівний опис, що розкриває склад і зміст 

документів у межах фонду, його структурні частини, об’єднання архівного 

фонду, колекції на рівні одиниць зберігання [3, с. 375]. 

Отже, забезпечення інформаційних потреб удосконалення стану 

довідкового апарату архівних установ. Для цього необхідно перш за все: 

розробити план розвитку архівної справи; вжити заходи щодо оцифрування 

архівних матеріалів (документів Національного архівного фонду), створення 

електронних версій архівів; продовжити вдосконалення та уточнення 

відомостей про документи, що знаходяться в архівних установах; продовжити 

створення картотек та систематизація і включення карток до систематичного 

каталогу; внесення змін до електронних версій реєстрів фондів на базі аркушів 

та карток фондів; заміна та адміністрування серверного обладнання, 

комп'ютерів та периферійної техніки тощо. Окрім того, ключовими напрямами 

організації доступу до архівної інформації має бути переведення в електронну 

форму довідкового апарату архівів та архівних документів, що дозволить 

створити Національний електронний фондовий каталог та єдину 

автоматизовану систему науково-довідкового апарату в архівах України. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАКОРДОННИХ КРАЇН У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Упродовж останніх десятиліть багато країн світу здійснюють поетапне 

формування такої системи державного управління, яке б відповідало потребам 

суспільства. Пріоритетним напрямом у цій сфері є створення системи 

електронного урядування, яка забезпечила б вільний доступ громадян до 

отримання публічних послуг та створила б прозорий механізм громадського 

контролю за діяльністю органів публічної влади. 

У країнах Європейського Союзу питання надання публічних послуг 

населенню є настільки важливим, що їх регулювання включено до 

законодавства Європейського Союзу, на основі якого розроблено концепції та 

програми, які визначають загальні засади діяльності державних органів щодо 

надання публічних послуг населенню, які закріплюються у відповідних 

стандартах [11]. 

З половини 80-х рр. XX ст. в Європі проводилися реформи, які полягали в 

запровадженні державних принципів бізнес-управління, спрямованих на 

обслуговування потреб громадян [10]. 


