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у статті розкрито практичні аспекти діяльності державних архівів, використання довідкового апарату архівів, 
організація користування інформаційними ресурсами національного архівного фонду україни. також у статті 
розглянуто актуальність впровадження новітніх технологій у користування архівними документами наФ.
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Постановка проблеми. Щорічно на держав-
не зберігання надходить близько 1 млн. 

справ від міністерств, відомств, установ, організацій 
та підприємств. із метою створення доступу до ве-
личезного масиву цих документів національного ар-
хівного фонду україни необхідно мати досконалий 
довідковий апарат. тому в українському архівоз-
навстві та архівній практиці проблема довідкового 
апарату є пріоритетною, а її вирішення безпосеред-
ньо пов’язане з останніми здобутками української 
історичної науки, станом впровадження новітніх 
технологій, узагальненням світового досвіду [1]. 

вимогою сучасності є аналіз та узагальнення 
досвіду в застосуванні традиційних форм викорис-
тання документної інформації в архівах, у виро-
бленні спільних проектів регіонального, державно-
го рівнів із використання інформаційних ресурсів 
наФ. саме тому постала потреба докладніше до-
слідити форми застосування архівної інформації. 
отже, актуальність цього дослідження зумовлена 
теоретичною та практичною вагомістю проблеми 
використання інформаційних ресурсів наФ [2].

аналіз останніх досліджень та публікацій.  
одним із перших в українській історіографії до 
аналізу проблеми актуалізації архівних інформа-
ційних ресурсів у середині 1990-х рр. звернувся 
г. Боряк, обґрунтувавши необхідність створення 
археографічного реєстру національної архівної 
спадщини україни [3]. Питання оновлення понятій-
ного апарату, пов’язаного з використанням архів-
ної інформації, організації доступу до документів 
національного архівного фонду (інтелектуальний 
і фізичний доступ) та забезпечення використання 
архівної інформації розглянуто в статті К. ново-
хатського [4; 5]. спробу створення колективного 
портрета користувача архівної інформації здійсни-
ли у своїх дослідженнях г. Боряк та г. Папакін [6]. 

мета: дослідити довідковий апарат держав-
них архівів та довести їх вагомість у реалізації 
доступу до документів національного архівного 
фонду україни. 

завдання: визначити сутність категорій «до-
відковий апарат», «національний архівний фонд 
україни», з’ясувати актуальні шляхи доступу до 
національних архівних документів. 

виклад основного матеріалу дослідження. орга-
нізація архівної справи в сучасній україні, витоки 
якої сягають князівського періоду Київської русі, 

має свою специфіку і водночас зберігає деякі тра-
диційні особливості. на законодавчому рівні архівну 
систему україни обґрунтовує закон україни «Про 
національний архівний фонд і архівні установи» [7].

цей закон наводить наступні визначення: 
довідковий апарат – довідники у будь-якій 

формі (путівники, описи, каталоги, покажчики, 
бази даних, номенклатури справ тощо), призна-
чені для пошуку архівних документів або відо-
мостей, що містяться в них.

національний архівний фонд – сукупність ар-
хівних документів, що відображають історію ду-
ховного і матеріального життя українського на-
роду та інших народів, мають культурну цінність 
і є надбанням української нації.

наФ україни є складовою частиною вітчизня-
ної і світової культурної спадщини та інформацій-
них ресурсів суспільства, перебуває під охороною 
держави і призначений для задоволення інфор-
маційних потреб суспільства і держави, реалізації 
прав та законних інтересів кожної людини. 

ефективність використання документів наці-
онального архівного фонду в науково-практичних 
цілях багато в чому залежить від надання інфор-
мації про склад і зміст документів усього архіву, 
груп фондів, фондів чи колекцій. реалізація досту-
пу до відомостей, що містяться в документах на-
ціонального архівного фонду україни, відбувається 
через довідковий апарат, тобто створений на єди-
них методологічних і методичних засадах комплекс 
взаємопов’язаних архівних довідників (у тому чис-
лі електронних), призначений для розкриття скла-
ду і змісту архівних документів. довідковий апарат 
утворюється кожною архівною установою. його по-
будовано відповідно до структури національного 
архівного фонду. архівні довідники містять відо-
мості про склад і зміст документів на рівні:

– наФ у цілому;
– державного архіву;
– архівного фонду;
– одиниці зберігання. 
державні архіви україни ведуть роботу щодо 

створення принципово нових довідників – елек-
тронних версій реєстрів фондів як сегментів 
національної архівної інформаційної системи. 
в електронному вигляді складаються: путівники, 
анотовані реєстри, фонди та описи фондів, відо-
мості про зміни і таке інше. все це складає довід-
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ковий апарат окремо взятого архіву області, що 
є частиною наФ україни.

найважливішою ланкою довідкового апарату 
є архівні описи, що служать основою для складання 
всіх інших довідників про склад та зміст документів. 
архівний опис призначений для розкриття складу 
і змісту одиниць зберігання (обліку) та закріплення 
їх систематизації всередині фонду, а також обліку 
справ. описи складаються у діловодстві та архівних 
підрозділах установ. у державних архівах описи 
складаються на документи, що надійшли неописа-
ними до архіву та під час перероблення неякісних 
описів, що викликано невідповідністю їх інформа-
ційного рівня сучасним вимогам використання відо-
мостей, що містяться в документах наФ [1].

у державному архіві Миколаївської області 
приділяється велике значення вільному та зруч-
ному доступу до науково-довідкового апарату на 
сайті установи. на сторінці розміщено посилан-
ня на повне зібрання описів на фонди періоду до 
1917 року, радянського періоду та періоду неза-
лежності. у цих архівних описах міститься інфор-
мація про діяльність виконавчих комітетів, об-
ласної ради, окружних комітетів та комісаріатів, 
інспекторів та публіцистичних видань, окружних 
судів та міських відділів різного профілю, міських 
та районних управлінь і т.д. інформація струк-
турована за номером фонду у Pdf-форматі, що 
значно полегшує роботу з архівними документами 
та виконання запитів користувачів архіву [8].

важливими посібниками для дослідників є та-
кож путівники, які містять інформацію про склад 
та зміст усіх фондів архіву. Путівники можуть 
створюватися по фондах усіх архівів в цілому по 
країні, по фондах декількох архівів, по фондах 
окремого архіву, по окремому комплексу фондів 
архіву (архівів), утворюючи такі види: путівник по 
архівах, путівник або короткий довідник по фон-
дах архіву, тематичний путівник. Путівник скла-
дається з описань фондів і довідкового апарату. 
схема розташування описань залежить від скла-
ду фондів архіву. найчастіше структура розділів 
включає перелік фондів органів державної влади 
і управління, громадських організацій та фондів 
особового походження і архівних колекцій. всере-
дині розділів фонди групуються у підрозділи за 
галузями або характером виробничої діяльності, 
в межах підрозділів – за ознакою підпорядкування 
або однотипності установ, а далі за хронологією, 
значимістю фондів, алфавітом назв тощо. основна 
частина путівника – описання фондів складається 
з назв фондів, довідкових даних про фонд, корот-
кої історичної довідки і анотації документів фонду, 
бібліографічного списку літератури про фонд [1]. 

всі державні архіви намагаються робити свої 
путівники найбільш повними, досконалими та лег-
кими у користуванні. і гарним прикладом такого 
посібника є «Путівник по фондах та колекціях дер-
жавного архіву Миколаївської області». в ньому 
міститься інформація про склад і зміст документів, 
у тому числі й тих, що перебували на таємному 
зберіганні, доповнена короткими історичними і біо-
графічними відомостями про фондоутворювачів. 
до видання увійшли також списки усіх фондів, які 
зберігаються або зберігалися в держархіві, що дає 
можливість дослідникам отримати більш цілісне 
уявлення про склад і зміст документального над-
бання держархіву Миколаївської області. видання 

розраховане на істориків, краєзнавців, архівістів, 
викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться 
історією Миколаївщини [9].

склад і зміст документів фонду за його описа-
ми розкривають такі самостійні архівні довідники 
як анотовані реєстри описів. реєстри укладаються 
у порядку списку фондів з використанням таких 
елементів описання: номер і назва фонду за списком 
фондів, крайні дати діяльності фондоутворювача; 
номери описів фонду за аркушем фонду, кількість 
одиниць зберігання, внесених до окремого опису, 
їх крайні дати і стисла анотація складу змісту до-
кументів, внесених до опису. довідковий апарат до 
анотованого реєстру складають титульний аркуш, 
передмова, покажчик до списку фондів [1].

саме одним з таких анотацій є «анотація до до-
відника документів наФ, що зберігаються в музеях 
Миколаївської області». довідник містить відомос-
ті про документи національного архівного фонду 
(наФ), що зберігаються в музеях Миколаївської 
області. в довідник включена інформація про до-
кументи наФ Миколаївського краєзнавчого музею  
(м. Миколаїв), Музею суднобудування і флоту  
(м. Миколаїв), Музею «Підпільно-партизанського 
руху на Миколаївщині у роки великої вітчизняної 
війни» (м. Миколаїв), Первомайського краєзнавчо-
го музею (м. Первомайськ), Кримківського музею 
«Партизанська іскра» (с. Кримка Первомайсько-
го району), Баштанського народного історико-кра-
єзнавчого музею (м. Баштанка), Музею адмірала 
с.й. Макарова при національному університеті ко-
раблебудування (м. Миколаїв). Пропонований довід-
ник складений в рамках програми «архівні зібран-
ня україни», серія «архівні установи україни» [10].

висновки з даного дослідження і перспективи. 
архівна справа – галузь життєдіяльності суспіль-
ства, що охоплює наукові, політико-правові, куль-
турологічні та технікоекономічні аспекти організації 
зберігання архівних документів і використання ін-
формації, що міститься в них. архівні фонди окре-
мих регіонів є важливою складовою національного 
архівного фонду україни (наФ), історико-куль-
турним надбанням нашої держави. тому актуаль-
ною є тема зберігання архівних ресурсів, пов’язана 
з національним архівним фондом, формуванням 
соціокультурного простору україни в цілому. наці-
ональний архівний фонд – об’єкт уваги численних 
наукових праць, у яких розглядаються питання збе-
рігання та використання архівних документів [11].

отже, кожен вид архівного довідника створю-
ється для виконання певних функцій (облікових 
або інформаційно-пошукових), на певних рів-
нях комплексів документів (наФ, групи архівів, 
архіву, фонду, справи). від репрезентативності 
відображення інформаційних багатств фондів 
архівними довідниками залежить підвищення ін-
формаційних можливостей архівних зібрань [1].

Можна по-різному оцінювати діяльність ар-
хівних установ з організації доступу до докумен-
тів наФ. Переважна частина показників з року 
в рік неухильно збільшується. це свідчить як про 
зростаючий попит суспільства на ретроспектив-
ну документу інформацію, так і діяльність архі-
вістів щодо задоволення цього попиту. очевидно, 
що з різних причин архівна галузь ще не сповна 
відповідає на ці суспільні потреби.

необхідно сприяти підвищенню ефективності ін-
формаційної діяльності державних архівів, які ма-
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ють велику значущість як інформаційна установа, 
що відіграє вагому роль у суспільному інформацій-
ному просторі, і, безпосередньо, як важливе джере-
ло у доступі до архівних документів наФ україни.

Процеси реалізації зазначених напрямів роз-
витку архівів у системі сучасної наукової кому-
нікації та конкретні завдання щодо системності 
їх дій потребують подальшого дослідження.
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аннотация
в статье раскрыто практические аспекты деятельности государственных архивов, использование 
справочного аппарата архивов, организация пользования информационными ресурсами национально-
го архивного фонда украины. также в статье рассмотрены актуальность внедрения новейших техно-
логий в пользование архивными документами наФ.
ключевые слова: национальный архивный фонд украины, справочный аппарат, государственный ар-
хив, архивный документ, использование архивной информации.
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references Of ArchiVes As An impOrtAnt sOurce Of Access  
tO dOcuments Of the nAtiOnAL ArchiVAL fOnd (nAf) Of ukrAine

summary 
article reveals practical aspects of the activities of state archives, use the archive reference tool, organi-
zation of use information resources of the national archival fond of ukraine. also article reveal urgency 
of introduction of the newest tech’s in use archival documents of the naf.
keywords: national archival fond of ukraine, apparatus, state archive, archival document, use of archi-
val information.


