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Доцільність оцифрування

документів НАФ
Одним із стратегічних напрямків організації доступу до архівної інформації – є 

оцифровування описів і надання до них доступу через Інтернет. За звітними 

даними державних архівів (на 01.01.2016) оцифровано лише 6,4% описів.
Із підсумків діяльності Укрдержархіву 

в 2015 році та приоритетів на 2016 рік

• Які описи та архівні документи слід оцифровувати в першу чергу?

• Як планується надавати цифрові копії архівних документів у користування?

• Чи будуть надаватися цифрові копії архівних документів у користування в 

повному обсязі?

• Чи планується надавати віддалений доступ до цифрових копій архівних 

документів?

• Чи буде братися плата за надання доступу до цифрових копій архівних 

документів?



Стан справи
• Офіційних документів щодо загальних обсягів  оцифрованих архівних документів 

відсутні

• Цифрові копії архівні документи – це електронний (цифровий) фонд користування 

документами НАФ

• Загальних вимог до фонду користування, у тому числі електронного, нормативно-

правова база не визначає

• Кожен державний архів здійснює оцифрування архівних документів за власними 

планами та вимогами, виходячи з наявного технічного та кадрового забезпечення

• Не всі державні архіви забезпечені обладнанням для оцифрування архівних 

документів

• Темпи оцифрування по державних архівах суттєво різняться. Найбільші показники 

сягають 250-280 тис. копій (кадрів) на рік – із інтерв’ ю д.і.н., директора Державного архіву Вінницької області 

Ю. Легуна в межах циклу передач «Не очень публичное мнение», 11.07.2016

• Доступ до цифрових копій архівних документів через мережу Інтернет надається 

переважно у формі онлайн виставок

• Централізовані сховища для зберігання електронної інформації мають лише 4 

державних архіви

• Кожен державний архів створює до цифрового фонду користування документами НАФ 

власний електронний довідковий апарат, в переважній більшості який не ґрунтується 

на автоматизованій інформаційно-пошуковій системі 



Доцільність застосування різних 

способів сканування документів з 

паперовим носієм інформації

• Поточне сканування документів

• Сканування фонду користування с плівковими носіями 

інформації

• Створення цифрових копій за допомогою цифрових 

фотокамер

• Застосування COM-технології (Computer Output Microfilming)

• Обережне сканування за допомогою автоматизованих 

пристроїв, призначених для оцифрування старих справ 

(документів)



Припущення 1



Припущення 2

Це співпадає з приблизною оцінкою, яку надають архівісти. Якщо погодитися, що

обсяг одного документа з паперовим носієм інформації складає 2-3 аркуша (сторінки

тексту): «Довідково: за дуже приблизними підрахунками, Національний архівний

фонд України складають від 5 до 7 млрд. одиниць документів. Подокументний облік

повсюдно запроваджений лише стосовно унікальних, рідкісних документів. Масові

документи як продукт діловодства різних часів, як комплекси особового або

колекційного походження реєструються, як правило, поодинично»

(http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU-1-6-2006/20.pdf)



Розрахунок 1



Припущення 3



Розрахунок 2

Розрахунок за умови, що не буде спостерігатися постійного щорічного зростання

надходжень документів



Припущення 4



Розрахунок 3

Орієнтовні видатки - 285 млн. грн. без створення системи резервного

копіювання даних, наприклад, на плівкові носії інформації такі, як стримерні

бібліотеки, за умови, що курс гривні за 5 років не зміниться



Виклики часу

• В електронній формі

• Віддалено

• Постійно (в зручний для людини час) за принципом 24 години на добу, 7 днів 

на тиждень

• За допомогою пошукової системи, що дозволяє вести як спрощений пошук за 

однією ключовою фразою, так і складний професійний

• За допомогою однієї форми за принципом «єдиного вікна»

• З гарантованим захистом конфіденційної інформації

• Безкоштовно

У випадку платної послуги:

• За допомогою електронної платіжної системи;

• одним платежем за всі надані послуги.

щодо доступу до архівної інформації та документів НАФ

з боку інформаційного суспільства



Планування оцифрування

архівних документів
• Створення єдиного фонду користування

• Надання архівним установам програмних веб-орієнтованих інструментів для 

описування цифрових копій документів НАФ

• Надання права архівним установам самостійно визначати фонди для 

першочергового сканування

• Визначення способу оцифрування архівних документів в залежності від статусу 

цифрових копій цих документів та стану джерела

• Постійне фінансування з боку держави процесу інформатизації архівної справи, 

забезпечення збереженості електронних даних та їх технічного захисту

• Перегляд переліку посад державних архівних установах з метою забезпечення цих 

установ спеціалістами  з інформаційних технологій та захисту інформації

• Збільшення штатної чисельності державних архівних установ та затвердження нових 

структур цих установ, що передбачають структурні підрозділи з інформаційних 

технологій та захисту інформації

• Вирішення питання щодо передавання до архівних установ електронних версій 

паперових документів постійних та тривалих (понад 10 років) строків, зберігання, у 

тому числі з кадрових питань, якими комплектуються ці установи на сучасному етапі



Економічний ефект

Економічний ефект щодо оцифрування НАФ досягається за рахунок

самооплатності на підставі надання платних електронних архівних послуг,

наприклад, разом з безоплатним віддаленим доступом до архівної

інформації, або від безоплатного надання доступу до архівної інформації, у

тому числі архівних документів, як важливої складової електронного

урядування, що дозволить спростити та прискорити багато комунікаційних

процесів в інформаційному просторі України та буде сприяти долученню

України до світового інформаційного простору?

Наслідки ще одного припущення щодо першочергового оцифрування

архівних фондів

Досвід деяких європейських країн, що мають найкращі показники щодо

оцифрування своїх архівних фондів, доводить появу тенденції стосовно

незатребуваності архівних фондів серед тих, які були відібрані для

першочергового оцифрування. Зважаючи на собівартість зберігання

цифрових копій архівних документів, яка з часом значно перевищує витрати

на створення цих копій, нині активно розглядається питання про знищення

цифрових копій документів незатребуваних архівних фондів.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Ковтанюк Юрій Славович

директор 

Центрального державного електронного

архіву України

Тел.: +380 44 273-32-98

E-mail: y.kovtanyuk.tsdea@arch.gov.ua


