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ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС «АРХІВИ УКРАЇНИ» 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСТУПУ

ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

Стаття розглядає інформаційний ресурс– веб-портал «Архіви України»  
як  інструмент  доступу  та  популяризації  національної  документальної  
спадщини України, в першу чергу здобутків архівної галузі.  Автор аналізує  
окремі рубрики електронного ресурсу, окреслюючи можливості користувачів  
для інтелектуального доступу до документів Національного архівного фонду,  
а також ряду електронних ресурсів, публікацій, проектів та баз даних.
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інтелектуальний доступ, довідковий апарат

Документальна  спадщина  України  охоплює  три  складові:  архівну, 
бібліотечну  та  музейну.  Разом  вони  є  невід’ємною  (і  чи  не  основною) 
частиною культурної спадщини України, що є надбанням українського народу 
та світу. Архівна галузь більше подібна до музейної з точки зору унікальності 
одиниць  зберігання.  Однак  з  точки  зору  потенційної  інформативності 
ресурсів архівна та бібліотечна справа мають більше спільного. Саме тому 
процеси інформатизації обох галузей відбуваються надзвичайно інтенсивно, 
причому традиційно архіви з певним часовим інтервалом наслідують моделі і 
підходи,  застосовувані  у  бібліотеках.  Розглянемо  детальніше  вітчизняний 
електронний інформаційний ресурс архівної галузі «Архіви України», якому 
цього  року  виповнюється  13  років  і  з’ясуємо,  чи  виконує  він  функції 
ефективного  оперативного  інформування  архівістів  та  інших  груп 
користувачів. 

Офіційний веб-портал «Архіви України» виник у результаті комплексу 
організаційно-правових заходів пов’язаних з інформатизацією архівної галузі 
і на сьогодні є потужним профільним інформаційним ресурсом, який містить 
величезний масив  різнопланових відомостей  про документальну  спадщину 
України. За влучним висловом А.Кисельової, «веб-сайт «Архіви України» це 
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новий  вид  архівного  довідника  –  комплексний  електронний  довідник 
оперативного характеру» [14, с. 3].

Питання  розгляду  процесів  інформатизації  архівної  галузі  та  веб-
порталу «Архіви України» упродовж останніх двадцяти років займались такі 
відомі  історики  та  архівісти  як  Г.  Боряк  [7],  Л.  Дубровіна  [12], 
К. Новохатський  [16],  а  також  молоді  дослідниці  А.  Кисельова  [14;  15], 
А. Сукало  [23;  24].  Ми  ж  пропонуємо  огляд  інформаційного  потенціалу 
архівного  електронного  ресурсу  як  засіб  доступу  до  документів 
Національного архівного фонду України (далі – НАФ). 

Проблема створення інтегрального електронного ресурсу архівної галузі 
України постала у контексті розроблення Програми інформатизації архівної 
справи,  результатом впровадження якої  стало ухвалення 20 вересня 2000р. 
наказу  Державного  Комітету  архівів  України  (далі  –  ДКАУ)[1] «Про 
створення  Web-сайту  Державного  комітету  архівів  України» [18],  офіційне 
відкриття якого відбулось 24 грудня того ж року. За 10 років, у той самий день 
було представлено оновлену версію карти та структури веб-порталу. 

З огляду на те, що з 2002р. сайт було включено до спеціального реєстру 
ЮНЕСКО, а у 2004р. він набув рис веб-порталу ([5]), можна стверджувати, 
що  стратегічною  метою  розробників  сайту  було  не  лише  інформування 
суспільства про життя та новини архівної галузі, але й надання за допомогою 
цього електронного ресурсу засобів інтелектуального доступу до документів 
Національного архівного фонду. 

В  основу  змістовного  наповнення  порталу  та  структурної  організації 
відомостей було покладено довідник «Архівні установи України» (К., 2000), 
підготовлений  авторським  колективом  фахівців  архівної  та  бібліотечної 
справи  у  межах  програми  «Архівні  зібрання  України»  (розробляється  з 
2000р.) [6]. Нині інтерфейс головної сторінки порталу складається з кількох 
частин [2]. Верхнє горизонтальне меню має шість активних банерів. Серед 
них на особливу увагу заслуговує рубрика «архіви в світі». Покликання на неї 
дає  можливість  ознайомитись  з  міжнародними  архівними  організаціями, 
насамперед, Міжнародною Радою Архівів, архівними службами, архівами та 
бібліотеками країн Європи, Азії, Північної Америки та Австралії [1].

Леве  вертикальне  меню  найбільше  інформативне.  На  разі  у  його 
структурі нараховується 23 розділи. До оновлення карти архівного порталу їх 
було 22. На разі додано ще один розділ – «Інформаційна політика», а рубрика 
«Зв’язки з громадськістю» змінила свою назву на «Прес-центр». Станом на 
травень 2013р. на офіційному веб-порталі «Архіви України» функціонує 35 
тематичних рубрик у межах верхнього горизонтального та лівого і правого 
вертикального меню.

Нині  поняття  інформації  та  інформаційних  ресурсів  архівного 
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сайту/порталу  пов’язане  з  кількома  аспектами,  які  відображають 
функціональні  завдання архівної  сфери.  Один з  таких аспектів  демонструє 
організаційну  структуру  та  функції  Укрдержархіву:  адміністративно-
управлінську діяльність як центрального органу державної влади в архівній 
галузі,  що  організує  діяльність  галузі  (це  інформація  про  діяльність 
Укрдержархіву, державних архівних установ та громадських організацій) та 
науково-інформаційну  діяльність,  яка  передбачає  реалізацію  прав  органів 
державної влади і місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, а також 
усіх громадян України та світового співтовариства на отримання інформації 
про зміст і склад архівних ресурсів НАФ України. Другий аспект пов’язаний 
із  використанням  інформації,  що  міститься  в  документах  НАФ  України  з 
метою  розвитку  економіки,  політики,  науки,  культури,  освіти,  надання 
соціально-правових  гарантій  захисту  прав  людини  тощо.  У  зв’язку  з  цим 
зупинімося  на  розгляді  окремих  рубрик  веб-порталу  «Архіви  України» 
детальніше». 

Як уже зазначалося вище,  ядром архівного порталу є розділ «Архівні 
установи». Вхідна сторінка цього розділу містить перелік назв та електронних 
адрес  10  центральних  архівних  установ,  державної  наукової  архівної 
бібліотеки;  державного  центру  збереження  документів  Національного 
архівного фонду  України;  27 місцевих та  14 галузевих державних архівів, 
інших архівних установ, що не входять до сфери управління Укрдержархівом. 
За  допомогою  покликань  на  електронні  адреси,  у  відвідувачів  архівного 
порталу є можливість переходу до веб-сайтів/сторінок необхідної установи, 
на яких подано відомості про історію архіву, огляд його фондів, довідковий 
апарат, мiжфондовi та фондові покажчики, перелік оглядів, інформацію щодо 
науково-довідкової бібліотеки та бібліографію тощо.

Рубрика  «Нормативна  база»  містить  понад  560  повнотекстових 
нормативно-правових  документів:  укази,  розпорядження  та  доручення 
Президента України; закони України; постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів  України;  постанови  Верховної  Ради  України;  накази  ДКАУ, 
положення зі сфери архівної справи та діловодства; стандарти і рекомендації 
у сфері архівної справи; регіональні програм розвитку архівної справи тощо. 
Оприлюдено  також «Правила  видання  документів  і  пам’яток  (1990–2000)» 
[14,  с.  10].  Тож  цей  розділ  надає  можливість  ознайомитись  з  правовими 
засадами функціонування  архівної  галузі  в  Україні  та  отримати доступ до 
документів, які регламентують різні аспекти. 

Рубрика  «Галузеві  програми»  надає  інформацію  про  регіональні 
програми  розвитку  архівної  справи.  Представлені:  Програма  збереження 
бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 рр. та її реалізація; електронна 
версія центрально-фондового каталогу; програма «Архівні зібрання України» 
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(2001–2005);  анотовані  реєстри  описів  фондів  державних  архівів; 
національний  реєстр  втрачених  та  переміщених  архівних  фондів;  реєстр 
розсекречених архівних фондів; «Еліта України XVIII–XXст.»: Національний 
реєстр  особових  архівних  фондів;  Програма  створення  мережі  інтернет-
ресурсів державних архівних установ на 2001–2005рр.; Національна архівна 
інформаційна система «Архівна та рукописна україніка» (1991-1996): історія, 
концепційні засади, результати; представлена інформатизація архівної справи 
(2000–2004) та ін. [9].

Рубрика про розсекречення документів містить інформацію про хід та 
темпи процесу зміни режиму доступів до документів. Загалом станом на 1 
січня  2010р.  загальна  кількість  секретних  справ,  що  знаходяться  на 
державному зберіганні в архівних установах України, складає 130890 справ, з 
яких засекречено до 1992р. 126417 справ,  засекречено після 1992 р.– 4473 
справи.  Відсоткове  співвідношення  секретних справ  до  загальної  кількості 
справ  у  2009  р.  становить  0,3  %,  у  2008  р.  –  0,45  %.  [10].  А  станом  на 
01.01.2013 кількість таємних справ становить 79105 одиниць зберігання (0,19 
% від загальної кількості одиниць зберігання) [8].

Своєрідним  підбиттям  підсумків  процесу  розсекречення  є  відповідні 
міжархівні довідники, яких на сьогодні опубліковано чотири, є і електронна 
версія.  На  архівному  порталі  оприлюднено  переліки  п’яти  центральних 
державних  архівів  (Центральний  державний  архів  громадських  об’єднань 
України,  Центральний  державний  історичний  архів  України,  м.  Київ, 
Центральний державний історичний архів  України,  м.  Львів,  Центральний 
державний  кінофотофоноархів  України  ім.  Г.С. Пшеничного,  Центральний 
державний архів-музей літератури і мистецтв України), державного архіву в 
Автономній республіці Крим та 24 місцевих архівних установ та держархівів 
міст Києва і Севастополя [22]. 

Не оминули своєю увагою розробники сайту і такий перспективний на 
сьогодні  напрям  досліджень,  як  зарубіжна  архівна  україніка–  тобто 
документальні масиви, які  були або створені  на території  України, а потім 
вивезені за межі країни; або які були створені за межами України органами 
управління українськими землями або українськими громадами, і  були або 
переміщені  до  України  або  залишились  за  межами  країни.  Веб-портал 
«Архіви України» надає інформацію у вигляді довідників архівної україніки 
по  країнах,  опублікованих  в  електронному  вигляді,  а  також  подано 
бібліографію цього питання. Також подано таблицю, де за роками розписано, 
які документи та в яку архівну установу України було передано з-за кордону 
(повернуто або переміщено) [3]. 

Новою  формою  використання  архівної  інформації  є  зміст  рубрики 
«Документальні  виставки  on-line»,  яку  було  відкрито  у  2003  р.  Присутній 
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архів попереднх виставок (Автограф української історії;  Голодомор; Історія 
державності;  Радянський  тоталітаризм;  Персоналії;  Друга  світова  війна; 
Чорнобиль;  Пам'ятні  дати  тощо).  Останні  виставки  присвячені  історії 
розвитку  суднобудування  в  Новоросійському  краї  у  XVIII-XIX  ст.;  історіі 
Вірменської церкви в Криму; річницям Г.О. Лєбєдєва; М.Г. Куліша, Вячеслава 
Чорновола та ін.  [11].

Наступна  рубрика  «Публікації  на  порталі»  є  найзмістовнішою  і 
найбільшою за обсягом.  Для кращої  структуризації  інформацію розбито за 
такими  групами:  нові  видання;  документальні  видання;  дослідження; 
матеріали конференцій, збірники наукових праць; періодичні та продовжувані 
видання;  архівні  зібрання  України;  довідкові  видання;  бібліографічні 
посібники;  підручники,  словники;  тематичні  публікації;  документи 
меморіального характеру; оформлення та зразки бібліографічних посилань і 
архівних  легенд  [18].  Загалом  рубрика  поповнюється  більш-менш 
систематично; щоправда, є лише однепосилання на видання за 2013 рік. 

Розглянемо  окремі  групи.  У  підгрупі  «Документальні  видання» 
публікації  подано  у  хронологічному  порядку.  Тобто  користувач  має  змогу 
продивитись  по  роках  (починаючи  з  2001р.),  що  було  опубліковано 
архівістами та істориками із залученням документів [18].

Варто  також  розглянути  зміст  рубрики  «Періодичні  та  продовжувані 
видання»,  яка  є  прикладом  розширеного  варіанту  покликань,  які  також 
представлені  у  правому  вертикальному  меню  головної  сторінки  архівного 
порталу, а саме: «Науково-практичний журнал «Архіви України»»; «Студії з 
архівної  справи  та  документознавства»;  «Пам’ятки:  археографічний 
щорічник»;  «Вісник  Державного  комітету  архівів  України».  У  цій  рубриці 
закладено різні пошукові можливості. Наприклад, якщо повнотекстові версії 
«Архівів  України»  та  «Вісника  Державного  комітету  архівів  України» 
пропонуються користувачам сайту з  2000р. по теперішній час,  а  «Студій з 
архівної  справи  та  документознавства»  –  з  2002р.,  то  інформацію  про 
регіональні  видання  взагалі  лише  анонсовано  і  навіть  не  представлено  у 
формі  змісту.  Окрім перерахованих видань  із  зазначенням видавця  (ДКАУ, 
Український  науково-дослідний  інститут  архівної  справи  та 
документознавства)  у  рубриці  також  представлено  ще  такі  журнали  як 
«Архівознавство.  Археографія.  Джерелознавство»,  «Бюлетень  Галузевої 
служби  науково-технічної  інформації»;  періодичні  видання  8  місцевих 
державних  архівних  установ  (Донецької,  Луганської,  Одеської,  Сумської, 
Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей), а також 
Департаменту  архівного  забезпечення  Служби  безпеки  України:  «З  архівів 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».  Подано  також  покликання  на  праці  центру 
пам’яткознавства:  «Русалка  Дністрова:  літературно-мистецька 
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культурологічна газета» [17].
Рубрика «Архівні зібрання України» є відображенням втілення в життя 

масштабної роботи архівістів у сфері надання інтелектуального доступу до 
документів  Національного  архівного  фонду,  а  відтак  потребує  детальної 
характеристики.  Інтелектуальний  доступ  уможливлюється  за  допомогою 
довідкового апарату архівів, зокрема путівників та взаємопов’язаної системи 
довідників.  Тому,  ще  у  2000р.  ДКАУ  започаткував  програму  підготовки 
довідкових  видань  «Архівні  зібрання  України»  у  межах  двох  серій: 
«Путівники»  (довідники  про  склад  та  зміст  фондів  окремих  державних 
архівів) та «Спеціальні довідники» (архівні довідники інших типів, зокрема 
загальнонаціонального,  загальнодержавного  характеру,  міжнародні, 
тематичні;  бібліографічні  покажчики;  анотовані  реєстри  описів  фондів  та 
покажчики архівних фондів, в тому числі особового походження, втрачених, 
розсекречених тощо). У 2000–2009 рр. у межах програми «Архівні зібрання 
України» було видано понад 70 архівних довідників. Так, 2008р. у згаданій 
серії  вийшов  іменний  покажчик  «Архів  Києво-Печерської  Лаври  та 
заповідника».

Відповідно  до  концепції  розробників  веб-порталу,  рубрика  «Архівні 
зібрання  України»  поділяється  на  кілька  частин.  У  серії  «Путівники» 
опубліковано  понад  10  видань,  зокрема,  путівники  по  фондах  ЦДАГО 
України,  ЦДІАЛ  України,  ЦДАМЛМ  України,  дев’яти  державних  архівів 
областей, архіву м. Києва, путівник по фондах колишнього партійного архіву 
Львівського обкому КПУ у Держархіві Львівської області. 

У  серії  «Спеціальні  довідники»  вийшло  близько  50  видань,  зокрема, 
довідник  «Архівні  установи  України.  Т.  1.  Державні  архіви»;  уже  згадані 
реєстри розсекресчених фондів, а також «Національний реєстр втрачених та 
переміщених архівних фондів.  Архівні  фонди,  вивезені  за  межі  України  у 
1945–1991 роках», опублікований у 2008 р. [4]. 

Ще наявні такі серії як «Анотовані реєстри» (анотовані реєстри описів 
фондів  Центрального  державного  науково-технічного  архіву  України, 
держархівів  Кіровоградської,  Миколаївської,  Полтавської,  Чернігівської, 
Черкаської  областей,  держархіву  в  Автономні  й  республіці  Крим  тощо); 
«Анотовані  каталоги  кіножурналів»  (анотовані  каталоги  кіножурналів, 
документальних  фільмів,  кіно-  і  телесюжетів);  інші  спеціальні  довідники, 
ут.ч.  довідково-бібліографічні.  Електронні  версії  довідників  про  архівні  та 
рукописні  зібрання  України  систематично  публікуються  на  веб-порталі 
Державної архівної служби України [4]. 

Повернемось до головної сторінки веб-порталу. На ній центральне місце 
відведено для новин та анонсів.  Це дозволяє простежити історію розвитку 
архівної сфери, професійного життя архівістів України та світу, зосередитись 
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на найбільш актуальних питаннях архівної справи тощо.
У  цілому,  варто  відзначити,  що  концепція  структури  веб-порталу 

змінюється відповідно до бачення першочерговості завдань історичної науки 
України. Так, станом на 2010р. на порталі була присутня рубрика «Репресивні 
режими. Ресурси до вивчення».  Тут,  зокрема, містився «Електронний архів 
Голодомору»,  який  складався  з  багатьох  розділів:  «Фотодокументи»; 
«Кінодокументи»;  «Документальні  виставки»;  «Промови  вождів»; 
«Переміщені  особи  про  Голодомор»;  «Інтернет-ресурси»;  «Свідчення 
очевидців»;  «Правове  поле»;  «Бібліографія  публікацій  джерел»,  «Огляди 
джерел та нові видання» тощо [13]. Тут же були і покликання на ресурси до 
вивчення різних етапів історії тоталітаризму в Україні: «Революція. Спротив»; 
«Голодомор  1932–1933  рр.»;  «Народ  і  партія  єдині»;  «Поміж  двома 
тоталітаризмами:  ідеологічна  пропаганда  на  окупованій  території  (1941–
1944)»;  «Радянські  плакати»;  «Нацистські  агітаційні  матеріали  та 
оголошення»;  «фотодокументи  з  агітаційних плакатів»;  «Західна  Україна  в 
складі  СССР в  1939–1941рр.»  «Етнічні  чистки  НКВД на  Західній  Україні: 
документальні  свідчення»;  «ГУЛАГ»  тощо  [25].  Також  рубрика  мала 
покликання  на  споріднені  електронні  ресурси  Україні  та  інших  країн: 
«ГУЛАГ:  Фото-,  кіноархів»;  «Соловки:  Електронна  енциклопедія»;  «Архів 
"Меморіалу"»;  «Жертви  репресій  в  СРСР»;  «Меморіал  ім.  Василя  Стуса»; 
«Хроніка комуністичної  інквізиції»;  «Дисидентський рух в  Україні»;  «"Дім 
терору"у Будапешті»;  «Архів Угорської  революції  1956р.»;  «Архіви УПА в 
Інтернеті»;  «Архіви  Визвольного  руху»;  «Повернуті  імена»;  «Розстрільні 
списки Сталіна в  Інтернеті»;  «КДБ у країнах Балтії:  Документи»;  «Архіви 
Самвидаву в Інтернеті»; «Архіви КДБ в Інтернеті»; «Архіви спецслужб США 
в Інтернеті» [21]. На зазначені рубрики і відповідні покликання неможливо 
вийти, якщо не мати вихілних пошукових даних. 

На разі, на зміну цим рубрикам у правому вертикальному меню створено 
банери на інші ідеологічні теми – такі окремі проекти як «Велика Вітчизняна 
війна  1941–1945  років»  (єдиний  український  з  нижченаведених  із 
статистичною інформацією за  2010 рік),  російські  «Меморіал» та  «Подвиг 
Народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», а також на міжнародний 
проект «Міжнародна служба розшуку» [1]. 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 
реалізації  владних  повноважень  з  надання  електронних  адміністративних 
послуг на веб-порталі представлено перелік платних послуг, що надаються 
державними архівами, звітна документація тощо.

Наостанок відзначимо, що, згідно даних станом на 2008 рік, щомісячно 
фіксувалося  не  менше  60  тис.  візитів,  під  час  яких  робилося  до  500  тис. 
запитів. А сумарний обсяг інформації, отриманої з веб-порталу, щомісячно в 
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тисячу разів перевищує обсяг самого порталу. Іншими словами, веб-портал 
«Архіви України» фактично щомісяця повністю копіюється тисячу разів [16, 
с. 78]. Кількість відвідувань за рік у 2012 р. становила 917.356 відвідувань, 
що на 44 тисячі  більше ніж у 2011р. [19].  Тобто зведений ресурс архівної 
галузі  уже  обіймає  потужні  позиції  як  інформаційний  ресурс  доступу  до 
національної архівної спадщини України.

Таким чином, інтегрований електронний ресурс архівної галузі України 
є надзвичайно потужним засобом доступу до документів НАФ. Розробникам 
його концептуальних засад вдалось уникнути зосередження лише на потребах 
професійних  архівістів.  Навпаки,  засаднича  світобудова  веб-порталу– 
розуміння  того,  що  сучасне  розвинене  суспільство  потребує  доступу  до 
різноманітної  інформації–  суто  профільних для  галузі  Закону  України  про 
Національний архівний фонд та  проблем електронних архівів  до  сучасних 
підходів до культурних цінностей та нацистської пропаганди на українських 
землях.  Оскільки  інформаційне  суспільство–  це  суспільство,  залежне  від 
інформації,  відтак максимальне інформування громадськості про діяльність 
архівної галузі дозволяє задовольнити попит найвибагливішого користувача. 

В  цілому,  інформаційна  структура  веб-порталу  «Архіви  України» 
повністю відповідає потребам галузі, має повне інформаційне наповнення, не 
містить зайвих відомостей та недоречних повторів інформації. Інформаційне 
наповнення  веб-сайту  тісно  пов’язано  з  його  організаційною  структурою. 
Наповнення тематичних рубрик архівного веб-порталу відповідає сучасним 
викликам часу.  Разом з  тим,  ми вимушені констатувати, що певні  рубрики 
«завмерли» на рівні попередніх років, зокрема бібліографія архівної україніки 
актуалізовані на рівні 2012р. 

Архівісти, які причетні до наповнення веб-порталу, свідомі тієї важливої 
ролі,  що  відіграє  веб-портал  «Архіви  України»  у  сфері  інтелектуального 
доступу  до  документів  НАФ.  Розуміння  важливості  цього  інформаційного 
ресурсу  знайшло  своє  відображення  у  публікації  електронних  версій 
путівників по архівних фондах центральних, галузевих та місцевих архівних 
установ, а також інших видів довідників. Змістовне наповнення розділів, що 
стосуються  архівів  України  (та  за  потреби,  архівів  світу)  дозволяє 
користувачу  відшукати  необхідну  інформацію  про  місцезнаходження 
необхідних йому документів без звернення до архівної установи, що значно 
заощаджує його час та час працівників архівів. 

Найбільш  актуальним  завданням  для  перспективи  розвитку 
інформаційного  ресурсу  «Архіви  України»  є  удосконалення  діалогу  з 
користувачами веб-порталу.  На нашу думку, варто було б створити окрему 
сторінку  з  назвою  «Найбільш  типові  запитання»  та  передбачити 
опитувальник  дослідників  (відвідувачів  веб-порталу)  з  різних  питань,  для 
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оперативного реагування на актуальні потреби користувачів і вимоги часу, а 
також  організувати  сторінку  «Форум»  для  обговорення  назрілих  питань  у 
сфері архівної справи, архівознавства та суміжних галузей знань. Корисним 
інструментом популяризації архівної спадщини України стало би створення 
на архівному порталі електронної архівної «крамницю», за допомогою якої 
користувачі могли б замовляти архівні видання та іншу дотичну інформацію 
через  Інтернет,  а  також  впровадити  систему  авторизації  та  реєстрації. 
Впровадження  системи  авторизації  та  реєстрації  користувачів  архівного 
порталу  надасть  можливість  його  постійним  відвідувачам  брати  участь  в 
обговорені  назрілих  питань,  додавати  коментарі  до  інформаційних 
повідомлень, замовляти архівні видання тощо. 

У  числі  нереалізованих  проектів  архівного  порталу  можна  назвати 
надання  доступу  через  інтернет  до  інтегрованої  бази  даних  архівів– 
Центрального  фондового  каталогу  України  БД  (про  цей  перспективний 
напрям архівісти вказували ще на початку 2000-х рр.). Задля справедливості 
треба констатувати, робота у цьому напрямі ведеться, а локальні бази даних 
частково представлені на сайтах окремих центральних та місцевих архівних 
установ.

Загалом, такий потужний інформаційний ресурс як веб-портал «Архіви 
України» допомагає побачити обриси документальної спадщини України та 
наблизити архіви до потреб сучасного користувача та суспільства в цілому. З 
одного боку, веб-портал «Архіви України» надає можливість більше дізнатись 
про  документи  Національного  архівного  фонду,  які  є  носіями  унікальної 
інформації  про  історію  нашого  народу  та  культурні  надбання  світу,  а  з 
іншого,– почесну професію архівіста.
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[1] У результаті  оптимізації  системи органів  виконавчої  влади,  у  грудні  2010р.  функції  Державного 
комітету архівів України було передано Державній архівній службі України (Укрдержархіву). 

Статья  рассматривает  информационный  ресурс  —  веб-портал 
«Архивы Украины» как инструмент доступа и популяризации национального 
документального наследия Украины, в первую очередь достижений архивной  
отрасли.  Автор  анализирует  отдельные  рубрики  электронного  ресурса,  
очерчивая  возможности  пользователей  для  интеллектуального  доступа  к  
документам Национального архивного  фонда,  а  также ряда электронных  
ресурсов, публикаций, проектов и баз данных.

Ключевые  слова: веб-портал  «Архивы  Украины»,  архивная  отрасль,  
архив, интеллектуальный доступ, справочный аппарат

The article analyzes an informational resource – a web-portal “The Archives  
if  Ukraine”  as  an  instrument  for  access  and  popularization  of  national  
documentary 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, as  
well as to a number of electronic resources, publications, projects and databases. 

Key words: web-portal “The Archives of Ukraine”, archival sphere, archives,  
intellectual access, finding aids

УДК 007.034:004.91:651.53                                                                     О. М. Тур

ФУНКЦІЇ УНІФІКАЦІЇ 
ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

У статті проаналізовані  сучасні наукові  позиції  з  питання розуміння  
функцій  уніфікації  термінології;  виокремлені  основні  функції  уніфікації 
документознавчої  термінології;  визначена  роль  уніфікації  терміносистеми  
документознавства як основного чинника підвищення рівня якості фіксації  
документованої  інформації,  досягнення  більшої  чіткості,  ясності,  
зрозумілості процесів соціальної комунікації.

Ключові слова: документознавча терміносистема, уніфікація термінів,  
функції уніфікації документознавчої терміносистеми

Питання про функції уніфікації термінології не можна віднести до числа 
глибоко  досліджених  у  науковій  літературі.  Так,  В.М.  Лейчик  розглядає 
уніфікацію термінів і терміносистем як підсумок об'єднання оптимізаційної 
та  нормативної  функцій  практичної  термінологічної  діяльності. 
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