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Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної 

справи та документознавства. Вип. 2 (26) / Держ. арх. служба України, Укр. 

наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. 

інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, 

Р. В. Романовський, А. І. Титаренко – Київ, 2016. – 156 c. 

Випуск Бюлетеня Галузевого центру науково-технічної інформації з 

архівної справи та документознавства містить інформаційно-аналітичний 

огляд нормативно-правового забезпечення роботи з науково-технічною 

документацією та матеріали до бібліографії з проблем архівознавства та 

архівної справи в Україні за 2015 рік. Матеріали Бюлетеня можуть бути 

використані в роботі керівництва Державної архівної служби України, 

працівників архівних установ, науковців УНДІАСД, інших галузевих та 

академічних НДІ, викладачів вищих навчальних закладів, дослідників, 

аспірантів. 
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ПЕРЕДМОВА 
 
Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної 

справи та документознавства призначений для інформаційного забезпечення 

основних напрямів діяльності архівних установ актуальною аналітичною, 

реферативною, оглядовою, бібліографічною інформацією з питань архівної 

справи та документознавства. 

Перша частина Бюлетеня ГЦНТІ присвячена нормативно-правовому 

забезпеченню роботи з науково-технічною документацією. Представлено 

огляд нормативно-правових документів, що визначають державну політику в 

галузі науково-технічної діяльності, регулюють склад, процеси розроблення, 

обліку та обігу науково-дослідної, конструкторської, технологічної, 

проектної документації та документації у сфері землеустрою. 

У другій частині представлено матеріали до бібліографії з проблем 

архівознавства та архівної справи в Україні за 2015 рік. До бібліографії 

включено документальний масив публікацій що вийшли в Україні та за її 

межами, систематизований за тематичними розділами. 



 6 

І. Нормативно-правове забезпечення роботи з науково-технічною 
документацією: інформаційно-аналітичний огляд 

 
Науково-технічна документація (НТД) є частиною Національного 

архівного фонду України. Науково-технічна документація, яка утворюється в 
процесі діяльності проектно-конструкторських, науково-дослідних, 
технологічних та інших організацій, має науково-історичне і практичне 
значення; незалежно від часу її створення, походження, техніки і способу 
відтворення, місця зберігання та форми власності підлягає передаванню на 
державне зберігання. 

Науково-технічна документація, яка за визначенням відповідної 
експертизи має наукову, культурну і практичну цінність, відображає історію 
розвитку науки і техніки в Україні, є складовою НАФ, незалежно від виду 
носія та місця зберігання. 

Створення, функціонування та поповнення НАФ науково-технічною 
документацією регламентується комплексом законодавчих та нормативних 
актів; державних стандартів та будівельних норм і правил, які встановлюють 
правила і положення щодо розроблення, оформлення та комплектування 
(обліку, зберігання, дублювання, внесення змін тощо) технічної документації 
залежно від виду і стадії створення виробу або споруди. 

Метою інформаційно-аналітичного огляду є визначення основних 
напрямів нормативно-правового забезпечення роботи з науково-технічною 
документацією. 

Мета обумовлює такі завдання: 1) визначити нормативно-правові акти 
України щодо забезпечення роботи з науково-технічною документацією 
(Закони України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 
укази Президента України, накази міністерств та відомств, стандарти тощо); 
2) проаналізувати зміст основних нормативно-правових актів України. 

В інформаційно-аналітичному огляді терміни вживаються у таких 
значеннях: 

комплекс науково-технічної документації - сукупність документів, що 
утворюються в процесі розроблення науково-дослідної проблеми (теми), 
конструювання продукту промислового виробництва, технології його 
виготовлення, проектування об’єкта капітального будівництва, одиниця 
обліку НТД у фонді; 

конструкторська документація – сукупність конструкторських 
документів, що утворилися в діяльності науково-дослідних і проектно-
конструкторських організацій (центральних і спеціальних конструкторських 
бюро підприємств і вишів, які ведуть комплексні розробки в сфері створення 
і удосконалення машин, механізмів і приладів тощо), які, залежно від їх 
призначення, визначають склад і будову виробу та містять дані, що потрібні 
для розробки, виготовлення, контролю, приймання, постачання, експлуатації 
та ремонту виробу; 

науково-дослідна (наукова) документація – сукупність документів, що 
утворилися в діяльності науково-дослідних організацій, галузевих науково-
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дослідних, конструкторських, технологічних, проектних інститутів, вишів, а 
також конструкторських бюро підприємств, які здійснюють комплексні 
теоретичні і прикладні дослідження в процесі своєї наукової і практичної 
діяльності; 

одиниця зберігання НТД – сукупність науково-технічних документів, 
що стосуються певного питання, або окремий документ (креслення), який 
має самостійне значення, об’єднані в том або поміщені у папку, тубус, 
окрему обкладинку і внесені в опис під окремим порядковим номером; 

проектна документація – сукупність технічних документів, які 
фіксують процес і результати проектування об’єктів капітального 
будівництва і утворюються при зведенні, реконструкції та ремонті об’єктів 
капітального будівництва; 

технічна документація – сукупність графічних і текстових документів, 
що використовуються під час конструювання, виготовлення, випробування 
та експлуатації промислових виробів, а також проектування, зведення, 
експлуатації та ремонту будинків (споруд). Основні види технічної 
документації: проектна і робоча (у будівництві), конструкторська і 
технологічна (у промисловості) та нормативно-технічна (стандарти всіх 
категорій, технічні умови, технічні вимоги, інструкції, методики випробувань 
тощо); 

технологічна документація – сукупність графічних і текстових 
технологічних документів, які самостійно або сукупно визначають 
технологічний процес виготовлення виробів промислового виробництва або 
процес спорудження об’єктів капітального будівництва. 

В огляді розглянуто нормативно-правові документи, що визначають 
державну політику в галузі науково-технічної діяльності; регулюють склад, 
процеси розроблення, обліку та обігу науково-дослідної, конструкторської, 
технологічної документації, проектної документації для будівництва, 
документації у сфері землеустрою. 

 
1. Нормативно-правові документи, що визначають державну 

політику в галузі науково-технічної діяльності та регламентують роботу 
з науково-дослідною документацією 

Правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки є Конституція України, Цивільний Кодекс України, 
а також закони України в сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

 
1.1. Закони України 
Основним документом, який визначає науково-технічну політику 

держави є закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»1. 
Зазначений документ визначає правові, організаційні та фінансові засади 

                                                 
1 Про наукову та науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листоп. 2015 р. 
№ 848-VIII // Уряд. кур’єр. – 2016. – 27 січ. – Із змінами, внесеними згідно із Законом 
України від 25.12.2015 № 922-VIII. 
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функціонування і розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності, 
створює умови для провадження наукової та науково-технічної діяльності, 
задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку 
шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. 

У Законі визначено: 
1) правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, 

матеріальних та моральних стимулів для забезпечення престижності та 
пріоритетності відповідної сфери діяльності; 

2) економічні, соціальні та правові гарантії наукової і науково-технічної 
діяльності, свободи наукової творчості; 

3) основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері 
наукової і науково-технічної діяльності, міжнародного науково-технічного 
співробітництва; 

4) повноваження органів державної влади щодо здійснення державного 
регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 
(ст. 2). 

Цим Законом визначено цілі та напрями державної політики у сфері 
наукової і науково-технічної діяльності (ст. 45), а саме: 

1) забезпечення наукового обґрунтування визначення стратегічних 
завдань розвитку економіки та суспільства; 

2) досягнення високого рівня розвитку науки і техніки; 
3) примноження національного багатства на основі використання 

наукових та науково-технічних досягнень; 
4) створення умов для досягнення високого рівня життя кожного 

громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку 
шляхом використання сучасних досягнень науки і техніки; 

5) зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та 
науково-технічних досягнень; 

6) створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності; 

7) забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної 
творчості; 

8) сприяння розвитку наукової і науково-технічної діяльності у 
підприємницькому секторі; 

9) інтеграція вітчизняного сектору наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок у світовий науковий та 
Європейський дослідницький простір. 

В розвиток Закону був прийнятий Закон України «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки»2, який визначає правові та 
організаційні засади цілісної системи формування та реалізації пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки в Україні. У ст 5 зазначеного Закону, 

                                                 
2 Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки [Електронний ресурс] : Закон України 
від 11 лип. 2001 р. № 2623-III. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2623-
14. – Назва з екрана. 
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вказано, що «реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 
забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними 
пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-
технічних розробок державних цільових програм, державного замовлення на 
науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів, інформаційне та 
матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і науково-технічних 
розробок». 

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»3 
визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в 
науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання 
суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-
технічної експертизи з метою забезпечення наукового обгрунтування 
структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 
наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і 
проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та 
оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, 
результатів досліджень. 

Також в законі визначено поняття, завдання та принципи наукової і 
науково-технічної експертизи, суб’єкти та об’єкти наукової і науково-
технічної експертизи, підстави для її проведення, форми і види наукової і 
науково-технічної експертизи, права та обов’язки суб’єктів наукової і 
науково-технічної експертизи, порядок проведення експертизи, державне 
управління у сфері наукової і науково-технічної експертизи, відповідальність 
за порушення законодавства у цій сфері тощо. 

Правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного 
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій визначено в законі 
України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій»4. Також в документі зазначено, що даний законодавчий акт 
спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного 
та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва 
продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології та/або їх складові 
на території держав, де планується або здійснюється їх використання, 
розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері. 

В ст. 6, п. 1. окреслено завдання та повноваження уповноваженого 
органу з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у 
сфері трансферу технологій серед яких: «...забезпечення формування 
державної політики щодо трансферу технологій, набуття, охорони і захисту 
об’єктів права інтелектуальної власності, передачі майнових прав на 
технології та/або їх складові, створені з використанням коштів Державного 
                                                 
3 Про наукову і науково-технічну експертизу [Електронний ресурс] : Закон України від 10 
лют. 1995 р. № 51/95-ВР. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр. – 
Назва з екрана. 
4 Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [Електронний 
ресурс] : Закон України від 14 верес. 2006 р. № 143-V. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16. – Назва з екрана. 
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бюджету України...». Уповноважений орган з питань формування та 
забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій для 
виконання покладених на нього завдань: «1) погоджує проекти концепцій 
державних програм розвитку галузей економіки та державних програм у 
частині трансферу технологій; 2) подає державним замовникам пропозиції до 
проектів державних програм розвитку галузей економіки стосовно набуття 
або передачі майнових прав на технології та/або їх складові» (ст. 6, п. 2.). 

В ст. 3 закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі»5 визначено повноваження установи у сфері охорони прав на 
винаходи (корисні моделі). Так, установа забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого: 
«організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення 
щодо них; видає патенти на винаходи і корисні моделі, забезпечує їх 
державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про 
винаходи і корисні моделі; здійснює міжнародне співробітництво у сфері 
правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з 
питань охорони прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних 
організаціях відповідно до чинного законодавства; організовує інформаційну 
та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності; 
організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та 
організації діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності». 

 
1.2. Постанови Кабінету Міністрів України 
Кабінетом Міністрів України було прийнято низку нормативно-

правових актів стосовно науково-технічничної продукції.  
З метою створення необхідних умов для підвищення ефективності 

інформаційного забезпечення творчої праці вчених, інженерно-технічних 
працівників і прискореного використання науково-технічних досягнень у 
суспільному виробництві Кабінет Міністрів України прийняв постанову 
«Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт і дисертацій»6. Згідно документу, з 1 квітня 1992 р. 
було запроваджено обов’язкову щорічну державну реєстрацію відкритих 
(несекретних) науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також 
захищених дисертацій. На Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації було покладено: державну реєстрацію та облік 
розпочатих, виконуваних і закінчених відкритих (несекретних) науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертацій, а також 
підготовку і видачу в установленому порядку інформаційних матеріалів на 
запит підприємств, організацій, органів державної виконавчої влади; 
                                                 
5 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України 
від 15 груд. 1993 р. № 3687-XII. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-
12. – Назва з екрана. 
6 Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і 
дисертацій [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 
№ 162. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/162-92-п. – Назва з екрана. 
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формування фондів відповідних документів, баз і банків даних; видання 
сигнальної інформації; міждержавний обмін інформацією.  

Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення державної 
наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи 
та інформації”»7 створено нову установу: «Державний інститут науково-
технічної та інноваційної експертизи» було об’єднано з Українським 
інститутом науково-технічної і економічної інформації; новоутворену 
установу віднесено до сфери управління Міністерства. 

Порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне 
надбання, та порядок вирішення пов’язаних з цим організаційних, 
фінансових і матеріально-технічних питань встановлено в постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок 
визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання»8. 

В постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
формування і виконання замовлення на проведення наукових робіт та 
розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів 
державного бюджету»9 визначається механізм формування головними 
розпорядниками бюджетних коштів (тематики фундаментальних наукових 
досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних 
(експериментальних) розробок, окремих їх етапів у межах визначеного 
замовникам для цього обсягу видатків державного бюджету та їх проведення 
на засадах державного замовлення. 

Відповідно до статті 57 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про 
державне замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки 
та науково-технічну продукцію у 2016 році»10 та затвердив перелік 
науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними 
напрямами розвитку науки і техніки та обсяги їх фінансування у 2016 році в 

                                                 
7 Про утворення державної наукової установи «Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації» : постанова Кабінету Міністрів України від 25 листоп. 2015 р. 
№ 1027 // Урядовий кур’єр. – 2015. – 16 груд. 
8 Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України 
від 19 жовт. 2016 р. № 723. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723-2016-
п. – Назва з екрана. 
9 Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових 
робіт та розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного 
бюджету [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України України від 25 
серп. 2004 р. № 1084. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-п. – 
Назва з екрана. 
10 Про державне замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-
технічну продукцію у 2016 році [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів 
України від 27 лип. 2016 р. № 476. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/476-2016-п. – Назва з екрана. 
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рамках виконання державного замовлення на науково-технічні 
(експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію. 

 
1.3. Накази міністерств 
Міністерство науки та освіти України 
В 2012 році наказом Міністерства освіти та науки України затверджено 

«Порядок надання відомостей про основні результати наукової, науково-
технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій»11, 
який спрямований на посилення відповідальності замовників за 
впровадження результатів замовлення, забезпечення безперервності 
виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, 
прикладних досліджень та науково-технічних розробок) та здійснення 
контролю за доведенням результатів замовлення до стадії їх практичного 
застосування, а також визначає основні вимоги до організації підготовки, 
структури та форм подання замовниками відомостей про основні результати 
виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки), заходи щодо забезпечення їх практичного 
застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-
технічної) продукції, який здійснюється протягом трьох років з моменту її 
створення, про результати провадження інноваційної діяльності та трансферу 
технологій за звітний період. 

В 2008 році наказом Міністерства освіти та науки України затверджено 
«Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій»12, який визначає вимоги 
щодо організації робіт з державної реєстрації та обліку відкритих 
(несекретних) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, зокрема 
тих, які виконуються в межах проектів та програм міжнародного наукового 
та науково-технічного співробітництва і захищених дисертацій, та вимоги до 
поширення відповідної інформації.  

В п. 1.3 зазначено, що «Державна реєстрація та облік НДР (ДКР) і 
дисертацій здійснюються з метою створення необхідних умов для 
інформаційного забезпечення: творчої праці вчених, наукових, науково-
педагогічних, інженерно-технічних працівників, аспірантів, докторантів та 
здобувачів наукових ступенів; обґрунтованого планування та уникнення 
дублювання тематики НДР (ДКР) і дисертацій; проведення наукових та 
науково-технічних експертиз тематики та результатів виконаних НДР (ДКР) і 
дисертацій; прискорення практичного впровадження результатів наукової та 

                                                 
11 Порядок надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій : затв. наказом М-ва освіти та 
науки України від 11 січ. 2012 р. № 10 ; зареєстр. в М-ві юстиції України 30 січ. 2012 р. 
№ 146/20459 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 11. – Ст. 425. 
12 Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-
дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій : наказ М-ва освіти і науки 
України від 27 жовт. 2008 р. № 977; зареєстр. в М-ві юстиції України 6 квіт. 2009 р. 
№ 312/16328 // Офіц. вісн. України. – 2009. – 21 квіт. – С. 96. 
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науково-технічної діяльності; контролю за цільовим призначенням та 
ефективністю використання державних бюджетних коштів для наукової та 
науково-технічної діяльності». 

 
1.4. Стандарти 
 
«ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. 

Терміни та визначення»13. Стандарт є основоположним у сфері 
використання термінів з інформації та документації та установлює терміни та 
визначення базових понять у галузі інформації та документації.  

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для 
використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та 
навчально-методичної літературі, що належить до галузі інформації та 
документації, а також для робіт зі стандартизації або при використанні 
результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних 
систем. 

Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, 
установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі 
стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств 
(відомств).  

«ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення»14 гармонізований з міжнародним 
стандартом ISO 5966:1982 “Documentation – Presentation of scientific and 
technical reports”, який використовують у своїй роботі фахівці т США, 
Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін. Цей стандарт має 
такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 7.32-9115: 

− розширення галузі застосування стандарту; 
− забезпечення повноти бібліографічного, реферативного та повного 

описів звітів; 
 − подальша формалізація звітів відповідно до вимог інформаційних 

технологій; 
− надання можливості прийняття альтернативних рішень під час 

складання й оформлення звітів; 
− у звіт, відповідно до ISO 5966:1982, введено дискусійний розділ, у 

якому можна розвивати нові аспекти звітної роботи та інтерпретувати або 
коментувати результати і причини, на підставі яких зроблено висновки і 
рекомендації; 

                                                 
13 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. – 
Чинний від 01.01.1995. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 25 с. 
14 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення : ДСТУ 
3008-95. – Чинний від 1996-01-01. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 39 с. 
15 Система стандартов по информациии, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления : ГОСТ 7.32-91. – 
Введен 1992-01-01. – Москва, 1991. – (Государственный стандарт Союза ССР). 
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− стандарт враховує історичні традиції та норми української мови, 
зокрема, щодо подання прізвищ та імен авторів тощо. В стандарті враховані 
багаторічні усталені традиції щодо подання і оформлення звітів. 

Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, 
розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і 
техніки. Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та 
оформлення звітів. Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які 
науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи.  

Стандарт може бути застосований також до таких документів, як 
дисертації, річні звіти, посібники тощо. 

«ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції 
на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 
положення»16.Стандарт установлює загальні правила виконання науково-
дослідних робіт (НДР), у тому числі правила подання заявок на виконання 
НДР, розроблення ТЗ на НДР та її складові частини, функції учасників НДР, 
зміст етапів, їх виконання і приймання, реєстрації НДР та реалізації її 
результатів.  

Положення цього стандарту є обов’язковими для НДР, виконання яких 
повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для НДР, які 
виконують за рахунок обігових або власних коштів установ, підприємств, 
організацій та інших суб’єктів господарської діяльності, положення 
стандарту є рекомендованими.  

Стандарт не поширюється на НДР, які виконуються у системі 
розроблення і поставлення на виробництво військової техніки. 

«ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції 
на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. 
Загальні положення»17 установлює загальні правила виконання дослідно-
конструкторських та дослідно-технологічних робіт (далі ДКР), у тому числі: 
правила подання заявок на виконання ДКР, розроблення технічного завдання 
на ДКР та її складові частини, зміст робіт на стадіях і етапах ДКР, функції її 
учасників, правила реєстрації ДКР та реалізації її результатів.  

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для ДКР, виконання яких 
повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для ДКР які 
виконують за рахунок обігових або власних коштів установ підприємств, 
організацій та інших суб’єктів господарської діяльності положення стандарту 
є рекомендованими.  

                                                 
16 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання 
науково-дослідних робіт. Загальні положення : ДСТУ 3973-2000. – Чинний від 2001-07-
01. – Київ : Держстандарт України, 2001. – ІІІ, 18, ІІІ, 18 с. – (Державний стандарт 
України). 
17 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання 
дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення : ДСТУ 3974-2000. – Чинний від 
2001-07-01. – Київ : Держстандарт України, 2001. – ІІІ, 34 с., ІІІ, 34 с. – (Державний 
стандарт України). 
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Стандарт не поширюється на ДКР, які виконують у системі 
розроблення і поставлення на виробництво військової техніки. 

«ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-
інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять»18 - стандарт 
встановлює українські терміни та визначення понять, які використовуються в 
різних сферах науки і техніки, освіти в процесі збирання, оброблення, 
пошуку, зберігання та розповсюдження науково-технічної інформації. У 
стандарті також розглянуто процеси формування інформаційних ресурсів, 
пошуку інформації та інформаційного обслуговування користувачів, 
визначено лінгвістичні засоби інформаційного пошуку, комп’ютерні 
мережеві засоби пошуку та розповсюдження інформації; Терміни, 
установлені цим стандартом, рекомендовано використовувати в роботі 
підприємств, установ, організацій, технічних комітетів стандартизації, 
інформаційних служб, інформаційних центрів, бібліотек і архівів, що діють в 
Україні та пов’язані з науково-інформаційною діяльністю. 

«ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки 
і техніки. Структура та правила оформлювання»19. Стандарт прийнято 
наказом Наказом національного органу стандартизації України ДП 
«УкрНДНЦ» від 22.06.2015 р. № 61. Документ набуває чинності з 1 липня 
2017 р. Стандарт розроблено в УкрІНТЕІ за Програмою робіт з національної 
стандартизації на заміну ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура та правила оформлення». 

Необхідність перегляду стандарту обумовлена: 
- прийняттям законів України «Про стандарти, технічні регламенти та 

процедури оцінки відповідності» та «Про стандартизацію»; 
- наданням чинності новій редакції комплексу основоположних 

стандартів національної стандартизації України; 
- введенням у дію нових правил побудови, викладання, оформлювання 

та змісту нормативних документів, зокрема й національних стандартів; 
- потребою гармонізації положень щодо однотипних структурних 

елементів текстових документів, застандартованих іншими національними та 
міждержавними стандартами. 

Під час розроблення стандарту враховано пропозиції та рекомендації 
щодо перегляду ДСТУ 3008-95, висловлені користувачами стандарту - 
фахівцями у сфері науки й техніки. 

Цей стандарт установлює загальні вимоги до структурних елементів і 
правил оформлювання звітів у сфері науки й техніки. 

                                                 
18 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення 
понять : ДСТУ 5034:2008. – Чинний від 2009-01-01. – Київ : Держспоживстандарт 
України, 2009. – III, 38 с. – (Національний стандарт України). 
19 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 
оформлювання : ДСТУ 3008:2015. – На заміну ДСТУ 3008-95 ; чинний від 2017-07-01. – 
Київ : УкрНДНЦ, 2016. – V, 25 с. – (Національний стандарт України). 
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Стандарт поширюється на звіти про виконані теоретичні та/чи 
прикладні дослідження, науково-дослідні, дослідно-конструкторські, 
дослідно-технологічні роботи чи окремі їхні етапи. 

Цей стандарт застосовують науково-дослідні, проектні, 
конструкторські організації, навчальні заклади, науково-виробничі та 
виробничі підприємства й інші організації усіх форм власності. Його може 
бути застосовано в усіх сферах наукової діяльності, зокрема під час 
оформлення дисертацій, складання звітів за етапи та річних звітів за різними 
напрямами науково-технічної діяльності, посібників, підручників тощо. 

 
2. Конструкторська документація 

 
Склад, процеси розроблення, обліку та обігу конструкторської 

документації регулюються міждержавними, національними та галузевими 
нормативними документами, стандартами Єдиної системи конструкторської 
документації та Системи конструкторської документації. 

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) – комплекс 
державних стандартів, що встановлюють взаємопов’язані правила, вимоги і 
норми по розробці, оформленню і обігу конструкторської документації, що 
розробляється і застосовується на усіх стадіях життєвого циклу виробу (при 
проектуванні, розробці, виготовленні, контролі, прийманні, експлуатації, 
ремонті, утилізації)20. 

Система конструкторської документації (СКД) – комплекс 
національних стандартів, які встановлюють взаємопов’язані правила 
розробляння, оформлювання та обігу конструкторської документації21. 

Основне призначення стандартів ЄСКД полягає у встановленні єдиних 
оптимальних правил, вимог і норм виконання, оформлення і обігу 
конструкторської документації, що забезпечують: 

– застосування сучасних методів і засобів на усіх стадіях життєвого 
циклу виробу; 

– можливість взаємообміну конструкторською документацією без її 
переоформлення; 

– оптимальну комплектність конструкторської документації; 
– механізацію і автоматизацію обробки конструкторських документів і 

інформації, що міститься в них; 
– необхідну якість виробів; 
– можливість розширення уніфікації і стандартизації при проектуванні 

виробів і розробці конструкторської документації; 
– можливість проведення сертифікації виробів; 

                                                 
20 Єдина система конструкторської документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, 
IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 / оформ. В. Єренков. – Чинний від 2007-01-01. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2006. 
21 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять : 
ДСТУ 3321:2003 / розроб. Я. Юзьків [та ін.]. – Чинний від 01.10.2004. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2005. – С. 2. 
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– скорочення термінів і зниження трудомісткості підготовки 
виробництва; 

– правильну експлуатацію виробів; 
– оперативну підготовку документації для швидкого переналагодження 

діючого виробництва; 
– спрощення форм конструкторських документів і графічних 

матеріалів; 
– можливість створення і ведення єдиної інформаційної бази; 
– можливість гармонізації стандартів ЄСКД з міжнародними 

стандартами (ISO, IEC) в області конструкторської документації; 
– можливість інформаційного забезпечення підтримання життєвого 

циклу виробу. 
Стандарти ЄСКД поширюються на вироби машинобудування і 

приладобудування. Область поширення окремих стандартів розширена, що 
обумовлюється в передмові до них. 

Комплексом ЄСКД встановлені єдині правила розробки проектно-
конструкторської документації. Стандартами, які входять до ЄСКД, 
визначені: 

– види виробів; 
– види й комплектність конструкторських документів, стадії розробки 

конструкторської документації, форми, розміри, порядок заповнення 
основних написів і додаткових граф до них; 

– загальні вимоги до виконання текстових документів і їхнього 
оформлення; 

– правила виконання групових конструкторських документів; 
– правила побудови, оформлення технічних умов; 
– правила виконання карт технічного рівня і якості; 
– порядок узгодження застосування покупних виробів. 
 
Загальна кількість стандартів ЄСКД та СКД становить понад 150 

документів. Понад 135 колишніх радянських ГОСТів ЄСКД втратить 
чинність в Україні з 1 січня 2018 р. В огляді розглянуто основні стандарти 
ЄСКД, що регламентують створення, склад, оформлення та обіг 
конструкторської документації. 

 
2.1. Стандарти, що встановлюють загальні вимоги до 

конструкторської документації 
 
ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. Єдина система конструкторської 

документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, IDT)22. Стандарт 
встановлює призначення, область поширення, класифікацію та правила 

                                                 
22 Єдина система конструкторської документації. Загальні положення (ГОСТ 2.001-93, 
IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 / оформ. В. Єренков. – Чинний від 2007-01-01. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2006. – ІІІ, ІІІ, 6 с. – (Національний стандарт України). 
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позначення міждержавних стандартів, які входять до комплексу стандартів 
Єдиної системи конструкторської документації, а також порядок їх 
впровадження. 

Стандарти ЄСКД поділяються за такими класифікаційними групами: 
0 – Загальні положення. 
1 – Основні положення. 
2 – Класифікація та позначення виробів та конструкторських 

документів. 
3 – Загальні правила виконання креслень. 
4 – Правила виконання креслень різних виробів. 
5 – Правила змін та обігу конструкторської документації. 
6 – Правила виконання експлуатаційної та ремонтної документації. 
7 – Правила виконання схем. 
8 – Правила виконання документів при макетному методі 

проектування. 
9 – Інші стандарти. 
Встановлені стандартами ЄСКД правила, вимоги і норми 

поширюються на: 1) всі види конструкторських документів; 2) обліково-
реєстраційну документацію для конструкторських документів; 3) 
документацію щодо внесення змін до конструкторських документів; 4) 
нормативну, технологічну, програмну документацію, а також науково-
технічну та навчальну літературу, в тій частині, в якій вони можуть бути для 
них застосовані та не регламентуються іншими стандартами і нормативами, 
наприклад, формати і шрифти для друкованих видань та ін. 

 
«ДСТУ ГОСТ 2.051:2006. Єдина система конструкторської 

документації. Електронні документи. Загальні положення (ГОСТ 2.051-
2006, IDT)»23 встановлює загальні вимоги до виконання електронних 
конструкторських документів виробів всіх галузей промисловості. На основі 
стандарту можуть бути розроблені стандарти з урахуванням особливостей 
застосування та обігу різних видів електронних конструкторських 
документів. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.052:2006. Єдина система 
конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні 
положення (ГОСТ 2.052-2006, IDT)»24 установлює загальні вимоги до 
виконання конструкторських виробів машинобудування та 
приладобудування. 

                                                 
23 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні 
положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 / оформ. В. Морозов. – 
Чинний від 2007-97-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, III, 11 с. – 
(Національний стандарт України). 
24 Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні 
положення (ГОСТ 2.052-2006, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.052:2006 / оформ. В. Морозов. – 
Чинний від 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, III, 10 с. – 
(Національний стандарт України). 
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Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.053:2006. Єдина система 
конструкторської документації. Електронна структура виробу. Загальні 
положення (ГОСТ 2.053-2006, IDT)»25 встановлює загальні вимоги до 
виконання електронної структури виробів машинобудування та 
приладобудування. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.104-2006. Єдина система 
конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, 
IDT)» 26 встановлює форми, розміри, номенклатуру реквізитів і порядок 
заповнення основних даних і додаткових граф до неї в конструкторських 
документах, передбачених стандартами Єдиної системи конструкторської 
документації. 

Стандарт «ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской 
документации. Технические условия»27 встановлює загальні правила 
побудови, викладення, оформлення, погодження та затвердження технічних 
умов на продукцію (вироби, матеріали, речовини тощо). 

Стандарт «ДСТУ 3321:2003. Система конструкторської 
документації. Терміни та визначення основних понять»28 установлює 
українські терміни та визначення основних понять системи конструкторської 
документації. Представлено терміни та визначення, що стосуються основних 
видів виробів, основних видів конструкторської документації, видів 
текстових конструкторських документів, видів графічних конструкторських 
документів, позначень конструкторської документації, створювання 
графічних конструкторських документів, обігу конструкторської 
документації. 

Настанова «ДСТУ-Н 4486:2005. Система конструкторської 
документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов»29 надає 
методичні вказівки щодо типової побудови, викладання та оформлювання 
технічних умов, які є складниками конструкторської документації з 

                                                 
25 Єдина система конструкторської документації. Електронна структура виробу. Загальні 
положення (ГОСТ 2.053-2006, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.053:2006 / оформ. В. Морозов. – 
Чинний від 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, II, 9 с. : рис. – 
(Національний стандарт України). 
26 Єдина система конструкторської документації. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, 
IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.104-2006 / оформ. В. Морозов. – Зі скасуванням ГОСТ 2.104-68; 
чинний від 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, III, 14 с. – 
(Національний стандарт України). 
27 Единая система конструкторской документации. Технические условия : ГОСТ 2.114-
95. – Взамен ГОСТ 2.114-70 ПР 50.1.001-93 ; введен 1996-07-01. – Переизд. с поправкой и 
изменениями. – Минск : Междунар. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации, 2008. - 15 с. - (Межгосударственный стандарт). 
28 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять : 
ДСТУ 3321:2003 / розроб. Я. Юзьків [та ін.]. – Чинний від 2004-10-01. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2005. – ІІІ, 51 с. – (Національний стандарт України). 
29 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних 
умов : ДСТУ-Н 4486:2005 / розроб. Я. Юзьків [та ін.]. – Чинний від 2006-07-01. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2006. – ІІІ, 31 с. – (Настанова). 
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урахуванням вимог чинних нормативних документів та нормативно-правових 
актів. Настанова доповнює і уточнює правила ДСТУ 1.3 та ГОСТ 2.114. 

 
2.2. Стандарти, що регламентують створення конструкторської 

документації 
 
2.2.1. Стандарти, що встановлюють правила виконання графічних 

конструкторських документів 
 
Стандарт «ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской 

документации. Основные требования к чертежам»30 встановлює основні 
вимоги до виконання креслень деталей, складальних, габаритних і 
монтажних на стадії розробки робочої документації для всіх галузей 
промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.125-88. Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения эскизных конструкторских 
документов»31 встановлює правила виконання, оформлення та обігу ескізної 
конструкторської документації. Ескізними конструкторськими документами 
є документи, призначені для разового використання при виготовленні та 
випробуванні макетів. 

Ескізні конструкторські документи розробляються в наступних 
випадках: 

– на стадії ескізного проекту для перевірки принципів роботи виробу 
або його складових частин; 

– на стадії технічного проекту для перевірки правильності основних 
технічних рішень та працездатності виробу, або його складових частин; 

– на стадії серійного або масового виробництва при проведенні робіт 
по вдосконаленню виробу для перевірки його окремих складових частин. 

Стандарт «ГОСТ 2.305-68. Единая система конструкторской 
документации. Изображения – виды, разрезы, сечения»32 встановлює 
правила зображення предметів (виробів, споруд та їх складових елементів) на 
кресленнях (електронних моделях) всіх галузей промисловості і будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.306-68. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения графических материалов и правила их 

                                                 
30 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам : 
ГОСТ 2.109-73. – Введен 1974-07-01. – Измененная редакция, Изм. № 8, 11. – М., 2002. – 
58 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
31 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эскизных 
конструкторских документов : ГОСТ 2.125-88. – Введен 1989-01-01. – М. : Изд-во 
стандартов, 1998. – 4 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
32 Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, 
сечения : ГОСТ 2.305-68. – Введ. 1971-01-01. – Изд. (апр. 2000) с Изм. № 1,2, утв. в сент. 
1987, авг. 1989 (ИУС 12-87, 12-89). – М. : ИПК Изд-во стандартов, [2000]. – 15 с. – 
[Чинний в Україні до 2018-01-01]. 



 21 

нанесения на чертежах»33 встановлює графічні позначення матеріалів в 
перетинах і на фасадах, а також правила нанесення їх на креслення всіх 
галузей промисловості і будівництва. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.307:2013. Єдина система 
конструкторської документації. Нанесення розмірів і граничних 
відхилів»34 встановлює правила нанесення розмірів і граничних відхилень в 
графічних документах на вироби всіх галузей промисловості і будівництва. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.308:2013. Єдина система 
конструкторської документації. Зазначення допусків форми та 
розміщення поверхонь»35 встановлює правила зазначення допусків форми і 
розташування поверхонь на кресленнях виробів всіх галузей промисловості. 

Cтандарт «ГОСТ 2.309-73. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения шероховатости поверхностей»36 встановлює 
позначення шорсткості поверхонь і правила нанесення їх на кресленнях 
виробів всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.310-68. Единая система конструкторской 
документации Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 
термической и других видов обработки»37 встановлює правила нанесення 
на креслення виробів всіх галузей промисловості позначень покриттів 
(захисних, декоративних, електроізоляційних, зносостійких та ін.), а також 
показників властивостей матеріалів, які одержують в результаті термічної та 
інших видів обробки (хіміко-термічної, наклепу та ін.). 

                                                 
33 Единая система конструкторской документации. Обозначения графических материалов 
и правила их нанесения на чертежах : ГОСТ 2.306-68. – Взамен ГОСТ 3455-59, ГОСТ 
11633-65 ; введен 1971-01-01. – Изд. (август 2007 г.) с Изм. № 1, 2, 3,4, утв. в августе 
1980 г., сентябре 1987 г., марте 1989, июне 2006 (ИУС 11-80, 12-87, 7-89, 9-2006). – М. : 
Стандартинформ, 2009. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 
2018-01-01]. 
34 Єдина система конструкторської документації. Нанесення розмірів і граничних відхилів 
(ГОСТ 2.307-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.307:2013. – Чинний від 2014-09-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2015. – III, III, 33 с. : рис. – (Національний стандарт 
України). 
35 Єдина система конструкторської документації. Зазначення допусків форми та 
розміщення поверхонь (ГОСТ 2.308-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.308:2013. – Чинний від 
2014-09-01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – III, II, 24 с. : рис., табл. – 
(Національний стандарт України). 
36 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости 
поверхностей : ГОСТ 2.309-73. – Взамен ГОСТ 2.309-68 ; введен 1975-01-01. – Изд. 
(апрель 2000 г.) с Изм. № 1, 2, утв. в июне 1980 г., августе 1984 г. (ИУС 11-80, 12-84). – 
М. : ИПК Изд-во стандартов, 2000. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в 
Україні до 2018-01-01]. 
37 Единая система конструкторской документации Нанесение на чертежах обозначений 
покрытий, термической и других видов обработки : ГОСТ 2.310-68. – Взамен ГОСТ 2940-
63 в части пп. 15-17 ; введен 01.01.1971. – Изд. (март 2000 г.) с Изм. № 1, 2, 3, 4, утв. в 
феврале 1973 г., августе 1984 г., октябре 1987 г., январе2000 г. (ИУС № 4-73, 12-84, 1-88, 
4-2000). – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2007. – 5 с. – (Межгосударственный стандарт). – 
[Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
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Стандарт «ГОСТ 2.311-68. Единая система конструкторской 
документации. Изображение резьбы»38 встановлює правила зображення і 
нанесення позначення різьби на кресленнях всіх галузей промисловості і 
будівництва 

Стандарт «ГОСТ 2.312-72. Единая система конструкторской 
документации. Условные изображения и обозначения швов сварных 
соединений»39 встановлює умовні зображення та позначення швів зварних 
з’єднань в конструкторських документах виробів всіх галузей промисловості, 
а також в будівельній документації, в якій не використані зображення і 
позначення, що застосовуються в будівництві. 

Стандарт «ГОСТ 2.313-82. Единая система конструкторской 
документации. Условные изображения и обозначения неразъёмных 
соединений»40 встановлює умовні зображення та позначення з’єднань, які 
одержуються клепкою, пайкою, склеюванням, зшиванням і металевими 
дужками, на кресленнях всіх галузей промисловості і будівництва, крім 
креслень будівельних металевих конструкцій. 

Стандарт «ГОСТ 2.314-68. Единая система конструкторской 
документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении 
изделий»41 встановлює правила нанесення на креслення вказівок про 
маркування і таврування виробів всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.315-68. Единая система конструкторской 
документации. Изображения упрощённые и условные крепёжных 
деталей»42 встановлює спрощені і умовні зображення кріпильних деталей на 
складальних кресленнях і кресленнях загальних видів всіх галузей 
промисловості і будівництва. 

                                                 
38 Единая система конструкторской документации. Изображение резьбы : ГОСТ 2.311-
68. – Взамен ГОСТ 3459-59 ; введен 1971-01-01. – Изд. (август 2007 г.) с Изм. № 1, утв. в 
апреле 1987 г. – М. : Стандартинформ, 2007. – 5 с. – (Межгосударственный стандарт). – 
[Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
39 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения 
швов сварных соединений : ГОСТ 2.312-72. – Взамен ГОСТ 2.312-68 ; введен 1973-01-
01. – Изд. (март 2000 г.) с Изм. № 1, утв. в июле 1991 г. – М. : Стандартинформ, 2010. – 
9 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
40 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения 
неразъёмных соединений : ГОСТ 2.313-82. – Взамен ГОСТ 2.313-68 ; введен 1984-01-01. – 
Переизд.: Август 2007 г. – М. : Стандартинформ, 2007. – 6 с. – (Межгосударственный 
стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
41 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании 
и клеймении изделий : ГОСТ 2.314-68. – Взамен ГОСТ 5262-60 в части п.6 ; введен 1971-
01-01. – Изд. (август 2007 г.) с Изм. № 1, 2, утв. в октябре 1969, августе 1980 г. – М. : 
Стандартинформ, 2007. – 3 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 
2018-01-01]. 
42 Единая система конструкторской документации. Изображения упрощённые и условные 
крепёжных деталей : ГОСТ 2.315-68. – Взамен ГОСТ 3465-52 ; введен 1971-01-01. – Изд. 
(август 2007 г.) с Изм. № 1, 2, утв. в декабре 1980, апреле 1998 г. – М. : Стандартинформ, 
2007. – 9 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
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Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.317:2014. Єдина система 
конструкторської документації. Аксонометричні проекції (ГОСТ 2.317-
2011, IDT)»43 встановлює аксонометричні проекції, що застосовуються в 
графічних документах всіх галузей промисловості та будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.318-81. Единая система конструкторской 
документации. Правила упрощённого нанесения размеров отверстий»44 
встановлює правила спрощеного нанесення розмірів отворів на кресленнях 
всіх галузей промисловості і будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.320-82. Единая система конструкторской 
документации. Правила нанесения размеров, допусков и посадок 
конусов»45 встановлює загальні правила нанесення розмірів, їх граничних 
відхилень і допусків форми конусів і посадок конічних з’єднань на 
кресленнях всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.321-84. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения буквенные»46 встановлює основні літерні 
позначення, які застосовуються в конструкторських документах всіх галузей 
промисловості. 

 
2.2.2. Стандарти, що встановлюють правила виконання тексту на 

графічних документах та текстових конструкторських документів 
 
Стандарт «ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам»47 
встановлює загальні вимоги до виконання текстових документів на вироби 
машинобудування, приладобудування і будівництва. 

Згідно вимог стандарту, текстові документи поділяють на документи, 
що містять, в основному, суцільний текст (технічні умови, паспорти, 

                                                 
43 Єдина система конструкторської документації. Аксонометричні проекції (ГОСТ 2.317-
2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.317:2014. – Чинний від 2014-11-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2014. – III, II, 11 с. : рис. – (Національний стандарт України). 
44 Единая система конструкторской документации. Правила упрощённого нанесения 
размеров отверстий : ГОСТ 2.318-81. – Введен 01.01.1982. – Изд. (март 2000 г.) с Изм. 
№ 1, утв. в сентябре 1987 г. – М. : Стандартинформ, 2009. – 4 с. – (Межгосударственный 
стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
45 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения размеров, допусков 
и посадок конусов : ГОСТ 2.320-82. – Введен 1984-01-01. – М. : Стандартинформ, 2007. – 
5 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
46 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные : ГОСТ 2.321-
84. – Взамен ГОСТ 3452-59 ; введен 1985-01-01. – М. : Стандартинформ, 2007. – 1 с. – 
(Межгосударственный стандарт). 
47 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым 
документам : ГОСТ 2.105-95. – Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71 ; введен 1996-07-
01 – Изд. (август 2007 г.) с Изм. № 1, утв. в июне 2006 г. (ИУС 9-2006), Поправкой (ИУС 
12-2001). - Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2007. – 
27 с. – (Межгосударственный стандарт). 
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розрахунки, пояснювальні записки, інструкції тощо), і документи, що містять 
текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці та т.п.). 

Текстові документи виконують на формах, встановлених відповідними 
стандартами ЄСКД та Системи проектної документації для будівництва 
(СПДБ). Вимоги, специфічні для деяких видів текстових документів 
(наприклад експлуатаційних документів), наведені у відповідних стандартах. 

Стандарт «ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской 
документации. Текстовые документы»48 встановлює форми та правила 
виконання наступних конструкторських документів виробів 
машинобудування та приладобудування: специфікації; відомості 
специфікації; відомості документів, на які посилаються; відомості покупних 
виробів; відомості дозволу застосування покупних виробів; відомості 
власників оригіналів; відомості технічної пропозиції; відомості ескізного 
проекту; відомості технічного проекту; відомості документів в електронній 
формі; пояснювальної записки; програми та методики випробувань; таблиць; 
розрахунків; інструкцій; інших документів. 

Стандарт «ГОСТ 2.201-80. Единая система конструкторской 
документации. Обозначение изделий и конструкторских документов»49 
встановлює єдину знеособлену класифікаційну систему позначення виробів 
основного і допоміжного виробництва та їх конструкторських документів 
всіх галузей промисловості при розробці, виготовленні, експлуатації та 
ремонті. 

Стандарт «ГОСТ 2.316-68. Единая система конструкторской 
документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 
требований и таблиц»50 встановлює правила нанесення написів, технічних 
вимог і таблиць в графічних документах на вироби всіх галузей 
промисловості. 

 
 
 
 

                                                 
48 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы : ГОСТ 2.106-
96. – Взамен ГОСТ 2.106-68, ГОСТ 2.108-68, ГОСТ 2.112-70 ; введен 1997-07-01. – Изд. 
(август 2007 г.) с Изм. № 1, утв. в июне 2006 г. (ИУС 9-2006), Поправкой (ИУС 4-2007). – 
Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2007. – 29 с. – 
(Межгосударственный стандарт). 
49 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и 
конструкторских документов : ГОСТ 2.201-80. – Введен 1984-01-01. – Переизд. август 
1987 г. – М. : Гос. комитет СССР по стандартам, 1988. – 13 с. – (Государственный стандарт 
Союза ССР). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
50 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах 
надписей, технических требований и таблиц : ГОСТ 2.316-68. – Взамен ГОСТ 5292-60 в 
части разд. VI и приложения, ГОСТ 3453-59 в части разд. VI ; введен 1971-01-01. – Изд. 
(сент. 2003) с Изм. №1, 2, 3, утв. в июле 1980, марте 1989, янв. 2002 (ИУС 11-80, 7-89, 3-
2003). – М. : ИПК Изд-во стандартов, [2003]. – 5 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
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2.2.3. Стандарти, що встановлюють правила виконання окремих 
видів конструкторських документів 

 
Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.612:2014. Єдина система 

конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні 
вимоги (ГОСТ 2.612-2011, IDT)»51 поширюється на електронні формуляри 
виробів машинобудування та приладобудування і встановлює загальні 
вимоги до їх виконання та оформлення. 

Стандарт «ГОСТ 2.701-84. Единая система конструкторской 
документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 
выполнению»52 встановлює види, типи схем і загальні вимоги до їх 
виконання. Вимоги стандарту поширюються на схеми, виконані в паперовій 
та електронній формах, виробів всіх галузей промисловості, а також на 
електричні схеми енергетичних споруд (електричних станцій, 
електрообладнання промислових підприємств і т. п.). 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.702:2013. Єдина система 
конструкторської документації. Правила виконання електричних схем : 
(ГОСТ 2.702-2011, IDT)»53 поширюється на електричні схеми виробів всіх 
галузей промисловості, а також електричні схеми енергетичних споруд та 
встановлює правила їх виконання. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.703:2014. Єдина система 
конструкторської документації. Правила виконання кінематичних схем 
(ГОСТ 2.703-2011, IDT)»54 встановлює правила виконання кінематичних 
схем виробів всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.704:2014. Єдина система 
конструкторської документації. Правила виконання гідравлічних і 
пневматичних схем (ГОСТ 2.704-2011, IDT)»55 встановлює правила 

                                                 
51 Єдина система конструкторської документації. Електронний формуляр. Загальні вимоги 
(ГОСТ 2.612-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.612:2014. – Чинний від 2014-11-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2014. – III, III, 17, [1] с. : рис., табл. – (Національний 
стандарт України). 
52 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие 
требования к выполнению : ГОСТ 2.701-84. – Введен 1985-07-01. – М. : ИПК Изд-во 
стандартов, 2000. – 11 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
53 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання електричних схем 
(ГОСТ 2.702-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.702:2013. – Чинний від 2014-09-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2015. – III, III, 21 с. : рис. – (Національний стандарт 
України). 
54 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання кінематичних схем 
(ГОСТ 2.703-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.703:2014. – Чинний від 2014-11-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2015. – III, II, 7 с. : рис., табл. – (Національний стандарт 
України). 
55 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання гідравлічних і 
пневматичних схем (ГОСТ 2.704-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.704:2014. – Чинний від 2014-
11-01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – III, II, 15 с. : рис. – (Національний 
стандарт України). 
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виконання гідравлічних та пневматичних схем виробів всіх галузей 
промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.602-95. Единая система конструкторской 
документации. Ремонтные документы»56 встановлює види, комплектність і 
загальні вимоги до виконання ремонтних документів. 

Стандарт «ГОСТ 2.721-74. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические в схемах. 
Обозначения общего применения»57 встановлює умовні графічні 
позначення загального застосування на схемах, які виконуються вручну або 
автоматизованим способом, виробів всіх галузей промисловості і 
будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.747-68. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические в схемах. Размеры 
условных графических обозначений»58 встановлює розміри умовних 
графічних позначень електричних елементів. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.610:2006. Єдина система 
конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних 
документів (ГОСТ 2.610-1006, IDT)»59 встановлює загальні правила 
виконання таких експлуатаційних документів виробів машинобудування та 
приладобудування: інструкція з експлуатації; інструкція з монтажу, пуску, 
регулювання та обкатки виробу; формуляр; паспорт; етикетка; каталог 
деталей та складальних одиниць; норми витрат запасних частин; відомість 
ЗІП; інструкції експлуатаційні спеціальні; відомість експлуатаційних 
документів. 

Стандарт «ГОСТ 2.113-75. Единая система конструкторской 
документации. Групповые и базовые конструкторские документы»60 

                                                 
56 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы : ГОСТ 2.602-
95. – Введен 1996-07-01. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – III, 19 с. 
57 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в 
схемах. Обозначения общего применения : ГОСТ 2.721-74. – Взамен ГОСТ 2.721-68, 
ГОСТ 2.783-69, ГОСТ 2.750-68, ГОСТ 2.751-73 ; введен 1975-07-01. – Изд. (ноябрь 2007 г.) 
с изм. 1, 2, 3, 4 утв. в марте 1981 г.; апреле 1987 г.; июле 1991 г., марте 1994 (ИУС № 6-81, 
7-87, 10-91, 5-94). – М. : Стандартинформ, 2008. – 33 с. – (Межгосударственный 
стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
58 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в 
схемах. Размеры условных графических обозначений : ГОСТ 2.747-68. – Заменяющий в 
части ГОСТ 2.730-73 в части пп. 33 и 34 таблицы; ГОСТ 2.755-74 в части пп. 3, 13, 16, 18 - 
21; ГОСТ 2.756-76 в части пп. 22, 23 таблицы; ГОСТ 2.728-74 в части пп. 24, 25 таблицы. – 
Введен 1971-01-01. – Изд. (январь 2001 г.) с Изм. № 1, утв. в июле 1991 г. (ИУС 10-91). – 
М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 4 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в 
Україні до 2018-01-01]. 
59 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних 
документів (ГОСТ 2.610-1006, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 / оформ. В. Морозов. – 
Чинний від 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, III, 36 с. : табл., 
рис. – (Національний стандарт України). 
60 Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские 
документы : ГОСТ 2.113-75. – Взамен ГОСТ 2.113-70 ; введен 1976-07-01. – Изд. (март 
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встановлює правила виконання та обігу групових і базових конструкторських 
документів на вироби всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.781-96. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Аппараты 
гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы 
контрольно-измерительные»61 встановлює умовні графічні позначення 
напрямних і регулюючих апаратів, пристроїв управління і контрольно-
вимірювальних приладів в схемах і кресленнях всіх галузей промисловості. 

Від 1 липня 2015 р. втратили чинність стандарти ГОСТ 2.781-96, ГОСТ 
2.782-96 «Единая система конструкторской документации. Обозначения 
условные графические. Машины гидравлические и пневматические» та 
ГОСТ 2.780-96 «Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, 
емкости гидравлические и пневматические». Стандарти були замінені на 
стандарт «ДСТУ ISO 1219-1:2014. Системи гідравлічні і пневматичні та їхні 
складові частини. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. 
Графічні умовні познаки звичайної призначеності та використовні для 
пристроїв оброблення даних». 

Стандарт «ГОСТ 2.788-74. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Аппараты 
выпарные»62 встановлює умовні графічні позначення випарних апаратів в 
конструкторської документації всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.789-74. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Аппараты 
теплообменные»63 встановлює умовні графічні позначення теплообмінних 
апаратів в конструкторської документації всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.790-74. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Аппараты 

                                                                                                                                                             
2001 г.) с Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, утв. в декабре 1981, сентябре 1985, апреле 1986 г. (ИУС 
№2-78, 4-80, 12-85, 7-86). – М. : Стандартинформ, 2007. – 49 с. – (Межгосударственный 
стандарт). 
61 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы 
контрольно-измерительные : ГОСТ 2.781-96. – Взамен ГОСТ 2.781-68 ; введен 1998-01-
01. – Изд. (январь 2001 г.) с Изм. № 1, утв. в июле 1991 г. (ИУС 10-91). – Минск : Межгос. 
совет по стандартизации, метрологии и сертификациии, 2001. – 13 с. – 
(Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
62 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Аппараты выпарные : ГОСТ 2.788-74. – Переизд. : декабрь 2011 г. – Введен в действие 
01.01.1975. – М. : Стандартинформ, 2012. – 4 с. – (Межгосударственный стандарт). – 
[Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
63 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Аппараты теплообменные : ГОСТ 2.789-74. – Введен 1975-01-01. – Минск : Межгос. совет 
по стандартизации, метрологии и сертификациии, 2012. - 5 с. – (Межгосударственный 
стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
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колонные»64 встановлює умовні графічні позначення колонних апаратів в 
конструкторської документації всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.791-74. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Отстойники и 
фильтры»65 встановлює умовні графічні позначення відстійників та фільтрів 
в конструкторської документації всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.792-74. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Аппараты 
сушильные»66 встановлює умовні графічні позначення сушильних апаратів в 
конструкторської документації всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.793-79. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Элементы и 
устройства машин и аппаратов химических производств. Общие 
обозначения»67 встановлює умовні графічні позначення, побудовані за 
функціональними ознаками, елементів і пристроїв машин і апаратів хімічних 
виробництв в схемах всіх галузей промисловості і будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.794-79. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Устройства 
питающие и дозирующие»68 встановлює умовні графічні позначення 
живлячих і дозуючих пристроїв в конструкторської документації всіх галузей 
промисловості та будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.795-80. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические. Центрифуги»69 

                                                 
64 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Аппараты колонные : ГОСТ 2.790-74. – Введен 1975-01-01. – Переизд.: Декабрь 2011. – 
М. : Стандартинформ, 2012. – 5 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні 
до 2018-01-01]. 
65 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Отстойники и фильтры : ГОСТ 2.791-74. – Введен в действие 01.01.1975. – Переизд.: 
Декабрь 2011. – М. : Стандартинформ, 2012. – 4 с. – (Межгосударственный стандарт). – 
[Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
66 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Аппараты сушильные : ГОСТ 2.792-74. – Введен 1975-01-01. – Переизд.: Декабрь 2011. – 
М. : Стандартинформ, 2012. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні 
до 2018-01-01]. 
67 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общие 
обозначения : ГОСТ 2.793-79. – Взамен ГОСТ 2.780-68, кроме пп. 1, 2, 18-25; ГОСТ 2.789-
74 в части приложения ; введен 1981-01-01. – Переизд. (январь 1998 г.) с Изм. № 1, утв. в 
марте 1981 г. (ИУС № 6-81). – М. : Стандартинформ, 2012. - 7 с. - (Межгосударственный 
стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Устройства питающие и дозирующие : ГОСТ 2.794-79. – Введен 1981-01-01. – Переизд. 
(январь 2002 г.). – М. : Стандартинформ, 2012. – 3 с. – (Межгосударственный стандарт). – 
[Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
69 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. 
Центрифуги : ГОСТ 2.795-80. – Введен 1982-01-01. – Переизд.: Декабрь 2011. – М. : 
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встановлює умовні графічні позначення центрифуг в конструкторської 
документації всіх галузей промисловості та будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.796-95. Единая система конструкторской 
документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы 
вакуумных систем»70 встановлює умовні графічні позначення елементів 
вакуумних систем в схемах всіх галузей промисловості, які виконуються 
вручну або автоматизованим способом. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.611:2014. Єдина система 
конструкторської документації. Електронний каталог виробів. Загальні 
вимоги (ГОСТ 2.611-2011, IDT)»71 встановлює загальні правила виконання 
електронного каталогу виробів (деталей, складальних одиниць, комплексів, 
комплектів), що входить в комплект експлуатаційних документів виробів 
машинобудування та приладобудування і визначає загальні вимоги до змісту, 
викладу, оформлення та подання технічної інформації в електронному 
каталозі виробів, до порядку внесення змін, а також вимоги до функцій 
електронного каталогу виробів, які підтримують інтерактивне взаємодія з 
користувачем.  

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.431:2004. Єдина система 
конструкторської документації; Правила виконування креслеників 
виробів із скла (ГОСТ 2.431-2002, IDT)»72 встановлює правила виконання 
графічних документів виробів зі скла для всіх галузей промисловості. 
Стандарт не поширюється на графічні документи оптичних виробів, які 
виконуються по ГОСТ 2.412. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.604:2005. Єдина система 
конструкторської документації; Кресленики ремонтні. Загальні вимоги 
(ГОСТ 2.604-2000, IDT)»73 установлює загальні правила виконання 
ремонтних креслень, схем, специфікацій, відомостей, інструкцій. 

                                                                                                                                                             
Стандартинформ, 2012. – 3 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 
2018-01-01]. 
70 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в 
схемах. Элементы вакуумных систем : ГОСТ 2.796-95. – Взамен ГОСТ 2.796.-81 ; введен 
1997-01-01. – Переизд.: Декабрь 2011. – М. : Стандартинформ, 2012. – 10 с. – 
(Межгосударственный стандарт). 
71 Єдина система конструкторської документації. Електронний каталог виробів. Загальні 
вимоги (ГОСТ 2.611-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.611:2014. – Чинний від 2014-11-01. – 
Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, III, 22, [1] с. : рис., табл. – (Національний 
стандарт України). 
72 Єдина система конструкторської документації. Правила виконування креслеників 
виробів із скла (ГОСТ 2.431-2002, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.431:2004 / оформ. Г. Задорожна. – 
Чинний від 2005-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – ІІІ, ІІІ, 6 с.: рис. – 
(Національний стандарт України). 
73 Єдина система конструкторської документації; Кресленики ремонтні. Загальні вимоги 
(ГОСТ 2.604-2000, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.604:2005 / оформ. Т. Лагута. – Зі скасуванням в 
Україні ГОСТ 2.604-68; чинний від 2006-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 
2005. – III, III, 7 с. : рис. – (Національний стандарт України). 
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Стандарт «ГОСТ 2.119-73. Единая система конструкторской 
документации. Эскизный проект»74 встановлює вимоги до виконання 
ескізного проекту на вироби всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.120-73. Единая система конструкторской 
документации. Технический проект»75 встановлює загальні положення 
щодо виконання технічного проекту на вироби всіх галузей промисловості. 

 
2.2.4. Стандарти, що встановлюють правила виконання документів 

при макетному методі проектування 
 
Стандарт «ГОСТ 2.002-72. Единая система конструкторской 

документации. Требования к моделям, макетам и темплетам, 
применяемым при проектировании»76 поширюється на макети, моделі, що 
застосовуються в процесі макетного методу проектування, та на темплети, 
що застосовуються при методі площинного макетування проектних рішень. 
Стандарт встановлює основні терміни та їх визначення, масштаби і правила 
зображення макетів, моделей та темплетов (виробів, будівель, споруд та їх 
складових елементів), що застосовуються при розробленні проектів 
промислових підприємств, дослідно-промислових установок і споруд. 

Стандарт «ГОСТ 2.801-74. Единая система конструкторской 
документации. Макетный метод проектирования. Геометрическая 
форма, размеры моделей»77 встановлює основні вимоги до геометричної 
форми моделей та розміри моделей, що застосовуються в процесі макетного 
методу проектування на стадії розробки робочої документації промислових 
підприємств, дослідно-промислових установок та споруд. Стандарт не 
поширюється на макети, що застосовуються при проектуванні кораблів та 
суден. 

                                                 
74 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект : ГОСТ 2.119-73. – 
Введ. 1974-01-01. – Изд. (август 2007 г.) с Изм. № 1, 2, 3, 4, утв. в августе 1981 г., ноябре 
1982 г., сентябре 1985 г., январе 1987 г., июне 2006 г. (ИУС N 10-81, 2-83, 12-85, 4-87, 9-
2006). – М. : Стандартинформ, 2007. – 6 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
75 Единая система конструкторской документации. Технический проект : ГОСТ 2.120-73. – 
Введ. 1974-01-01. – Изд. (август 2007 г.) с Изм. № 1, 2, 3, 4, утв. в августе 1971 г., ноябре 
1982 г., сентябре 1985 г., январе 1987 г., июне 2006 г. – М. : Стандартинформ, 2007. – 5 с. – 
(Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
76 Единая система конструкторской документации. Требования к моделям, макетам и 
темплетам, применяемым при проектировании : ГОСТ 2.002-72. – Введен 1973-07-01. – 
Изд. (август 2007 г.) с Изм. №  1, 2 утв. в августе 1980 г., сентябре 1981 г. (ИУС №10-80, 
11-80). – М. : Стандартинформ, 2007. – 5 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний 
в Україні до 2018-01-01]. 
77 Единая система конструкторской документации. Макетный метод проектирования. 
Геометрическая форма, размеры моделей : ГОСТ 2.801-74. – Взамен ГОСТ 2.796.-81 ; 
введен 1975-01-01. – Изд. (ноябрь 2000 г.), с Изм. № 1, утв. в марте 1985 г. (ИУС 5-85). – 
М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 2 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в 
Україні до 2018-01-01]. 
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Стандарт «ГОСТ 2.802-74. Единая система конструкторской 
документации. Макетный метод проектирования. Техническая 
информация на рабочем макете»78 встановлює обсяг технічної інформації 
на робочих макетах, що застосовуються в процесі макетного методу 
проектування при розробці проектів промислових підприємств, дослідно-
промислових установок і споруд, та правила маркування робочого макета і 
моделей. 

Стандарт «ГОСТ 2.803-77. Единая система конструкторской 
документации. Макетный метод проектирования. Требования к 
конструкции и размерам макетов и моделей»79 встановлює основні вимоги 
до конструкції і розмірів макета та складових його моделей, що 
застосовуються в процесі макетного методу проектування на стадії розробки 
робочої документації промислових підприємств, дослідно-промислових 
установок та споруд. 

Стандарт «ГОСТ 2.804-84. Единая система конструкторской 
документации. Макетный метод проектирования. Техническое 
содержание рабочего макета»80 поширюється на макети, що 
застосовуються в процесі проектування та монтажу промислових 
підприємств, споруд та установок. 

 
2.3. Стандарти, що регламентують склад та оформлення 

конструкторської документації 
 
Стандарт «ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской 

документации. Виды и комплектность конструкторских документов»81 
встановлює види, комплектність і загальні вимоги до виконання 
конструкторських документів. 
                                                 
78 Единая система конструкторской документации. Макетный метод проектирования. 
Техническая информация на рабочем макете : ГОСТ 2.802-74. – Введен 1975-07-01. – Изд. 
(ноябрь 2000 г.) с Изм. № 1, утв. в ноябре 1984 г. (ИУС 2-85). – М. : ИПК Изд-во 
стандартов, 2001. – 2 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-
01-01]. 
79 Единая система конструкторской документации. Макетный метод проектирования. 
Требования к конструкции и размерам макетов и моделей : ГОСТ 2.803-77. – введен 1978-
07-01. – Изд. (ноябрь 2000 г.) с Изм. № 1, утв. в марте 1985 г. (ИУС 5-85). – М. : ИПК Изд-
во стандартов, 2001. – 2 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 
2018-01-01]. 
80 Единая система конструкторской документации. Макетный метод проектирования. 
Техническое содержание рабочего макета : ГОСТ 2.804-84. – Введен 1986-01-01. – 
Переизд.: Ноябрь 2000 г. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 3 с. – 
(Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
81 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность 
конструкторских документов : ГОСТ 2.102-68. – Взамен ГОСТ 5295-60 в части разд.I и II 
и ГОСТ 5291-60 ; введен 1971-01-01. – Изд. (апрель 2011 г.) с Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
утв. в августе 1981 г., ноябре 1981 г., марте 1985 г., сентябре 1985 г., октябре 1986 г., 
сентябре 1987 г., июле 1988 г., июне 2007 г. – М. : Стандартинформ, 2011. – 8 с. – [Чинний 
в Україні до 2018-01-01]. 
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Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.601:2006. Єдина система 
конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-
2006, IDT)»82 встановлює види, комплектність та загальні вимоги до 
виконання експлуатаційних документів. 

Стандарт «ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской 
документации. Общие требования к выполнению конструкторских и 
технологических документов на печатающих и графических устройствах 
вывода ЭВМ»83 поширюється на конструкторські документи виробів всіх 
галузей промисловості, технологічні документи виробів машинобудівної і 
приладобудівної промисловості, а також проектну документацію для 
будівництва і встановлює вимоги до виконання конструкторських, 
технологічних і проектних документів на паперових носіях, одержуваних з 
використанням пристроїв виведення ЕОМ. 

Стандарт «ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской 
документации. Форматы»84 встановлює формати аркушів креслень та 
інших документів, виконаних в електронній та (або) паперовій формі, 
передбачених стандартами на конструкторську документацію всіх галузей 
промисловості і будівництва. 

Стандарт «ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской 
документации. Масштабы»85 встановлює масштаби зображень та їх 
позначення на кресленнях всіх галузей промисловості і будівництва. 
Стандарт не поширюється на креслення, отримані фотографуванням, а також 
на ілюстрації в друкованих виданнях і т. п. 

Стандарт «ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской 
документации. Линии»86 встановлює накреслення та основні призначення 
ліній на кресленнях всіх галузей промисловості і будівництва, виконаних в 
паперовій та (або) електронній формі. Спеціальні призначення ліній 
                                                 
82 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-
2006, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 / оформ. В. Морозов. – Зі скасуванням ГОСТ 2.601-
95; чинний від 2007-07-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, III, 31 с. : 
рис. – (Національний стандарт України). 
83 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению 
конструкторских и технологических документов на печатающих и графических 
устройствах вывода ЭВМ : ГОСТ 2.004-88. – Введен 1990-01-01. - Москва, 2001 
(переизд.). – 24 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
84 Единая система конструкторской документации. Форматы : ГОСТ 2.301-68. – Взамен 
ГОСТ 3450-60 ; введен 1971-01-01. – Изм. (август 2007) с Изм. № 1, 2, 3, утв. в декабре 
1980 г., марте 1989 г., июне 2006 г. (ИУС 3-81, 7-89, 9-2006). – М. : Стандартинформ, 
2007. – 4 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
85 Единая система конструкторской документации. Масштабы : ГОСТ 2.302-68. – Взамен 
ГОСТ 3451-59 ; введен 1971-01-01. – Изм. (март 2002 г.) с Изм. № 1, 2, утв. в феврале 
1980 г., декабре 2000 г. (ИУС 4-80, 3-2001). –М. : ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – 
(Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
86 Единая система конструкторской документации. Линии : ГОСТ 2.303-68. – Взамен 
ГОСТ 3456-59 ; введен 1971-01-01. – Изм. (август 2007 г.) с Изм. № 1, 2, 3, утв. в феврале 
1980 г., марте 1989 г., июне 2006 г. (ИУС 4-80, 7-89, 9-2006). – М. : Стандартинформ, 
2007. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт). – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
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(зображення різьби, шліців, кордони зон з різною шорсткістю і т. д.) 
визначені у відповідних стандартах Єдиної системи конструкторської 
документації. 

Стандарт «ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской 
документации. Шрифты чертёжные»87 встановлює креслярські шрифти, 
що наносяться на креслення та інші технічні документи всіх галузей 
промисловості і будівництва. 

Питання оформлення та складу конструкторської документації також 
розглядаються у стандартах: 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.307:2013. Єдина система 
конструкторської документації. Нанесення розмірів і граничних 
відхилів». 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.308:2013. Єдина система 
конструкторської документації. Зазначення допусків форми та 
розміщення поверхонь». 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.317:2014. Єдина система 
конструкторської документації. Аксонометричні проекції (ГОСТ 2.317-
2011, IDT)» тощо. 

 
2.4. Стандарти, які регулюють обіг конструкторської документації 
 
Стандарт «ГОСТ 2.503-90. Единая система конструкторской 

документации. Правила внесения изменений»88 встановлює правила 
внесення змін в конструкторські, технологічні та програмні документи. 
Стандарт поширюється на технологічні документи, розроблені відповідно до 
Єдиної системи технологічної документації. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.511:2014. Єдина система 
конструкторської документації. Правила передавання електронних 
конструкторських документів. Загальні вимоги (ГОСТ 2.511-2011, 
IDT)» 89  

Вимоги стандарту поширюються на електронну конструкторську 
документацію виробів машинобудування та приладобудування. Стандарт 
встановлює правила передавання конструкторських документів на вироби, 
виконані в електронній формі (електронний документ). 

                                                 
87 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертёжные : ГОСТ 2.304-81. – 
Взамен ГОСТ 2.304-68 ; введен 1982-01-01. – Изд. (август 2007 г.) с Изм. № 1, 2, утв. в 
марте 1989 г., июне 2006 г. (ИУС 7-89, 9-2006). – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2007. – 
21 с. – (Межгосударственный стандарт) – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
88 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений : ГОСТ 
2.503-90. – Взамен ГОСТ 2.503-74, ГОСТ 2.505-82, ГОСТ 2.506-84 ; введен 1991-01-01. – 
М. : Изд-во стандартов, 1990. – 29 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
89 Правила передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги 
(ГОСТ 2.511-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.511:2014. – Чинний від 2014-11-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2014. – III, II, 7, [1] с. – (Національний стандарт України). 
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Підставою для передавання пакета електронних даних (документів) є 
контракт (договір) або інша угода між стороною, що передає та стороною, що 
приймає, в яких вказують: 

– номенклатуру і комплектність документації; 
– стадію розробки; 
– терміни і порядок передавання; 
– спосіб передавання; 
– необхідність синхронізації довідників PDM системи; 
– вимоги до застосування архівування (стиснення); 
– необхідність передавання повідомлень про зміну (бюлетенів); 
– формат (для електронних конструкторських документів, що містять 

двомірну (2D), тривимірну (3D) і текстову інформацію, за необхідності, 
окремо) за ISO / IEC 8613-1; 

– необхідність постачання електронних бібліотек і їх формат (ГОСТ 
2.052, додаток А); 

– необхідність перевірки оригіналів перед формуванням пакету 
електронних даних (документів) (комплектність, відповідність документації 
вимогам ЄСКД, повноту внесення змін); 

– необхідність абонентського обслуговування при передаванні 
документів; 

– вимоги (умови) щодо постачання документації на вироби, які зняті з 
виробництва, але знаходяться в експлуатації; 

– авторські права та інтереси розробника документації; 
– вимоги та умови передавання, що забезпечують конфіденційність 

інформації, що передається. 
 
Стандарт «ДСТУ ГОСТ 2.512:2014. Єдина система 

конструкторської документації. Правила виконання пакетів даних для 
передавання електронних конструкторських документів. Загальні 
вимоги (ГОСТ 2.512-2011, IDT)»90 поширюється на електронну 
конструкторську документацію виробів машинобудування та 
приладобудування, виконану в електронній формі або у формі електронного 
документа, і встановлює правила виконання пакету даних для передачі 
електронних конструкторських документів. 

Стандарт «ГОСТ 2.501-88. Единая система конструкторской 
документации. Правила учета и хранения»91 встановлює загальні вимоги 
щодо обліку та зберігання конструкторських і технологічних документів 

                                                 
90 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання пакетів даних для 
передавання електронних конструкторських документів. Загальні вимоги (ГОСТ 2.512-
2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 2.512:2014. – Чинний від 2014-11-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2014. – III, II, 10, [1] с. : рис., табл. – (Національний стандарт 
України). 
91 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения : ГОСТ 
2.501-88. – Взамен ГОСТ 2.501-68, ГОСТ 3.1111-77 (в части разд.2) ; введен 1989-01-01. – 
М. : Изд-во стандартов, 1994. – 22 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
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виконаних в паперовій та електронній формах виробів всіх галузей 
промисловості. 

Стандарт «ГОСТ 2.502-68. Единая система конструкторской 
документации. Правила дублирования»92 встановлює правила 
виготовлення та оформлення дублікатів конструкторських і технологічних 
документів на вироби всіх галузей промисловості. 

 
3. Технологічна документація 

 
Склад, процеси розроблення, обліку та обігу технологічної 

документації регулюються міждержавними, національними та галузевими 
нормативними документами, стандартами Системи технологічної 
документації та Єдиної системи технологічної документації. 

Система технологічної документації – комплекс національних 
стандартів, які встановлюють взаємопов’язані правила розробляння, 
оформлювання та обігу технологічної документації93. 

Єдина система технологічної документації – комплекс міждержавних 
стандартів і рекомендацій, що встановлюють взаємопов’язані правила і 
положення щодо порядку розроблення, комплектації, оформлення та обігу 
технологічної документації, що застосовується при виготовленні, контролю, 
прийманні та ремонті (модернізації) виробів (включаючи збирання та 
здавання технологічних відходів)94. 

Призначення комплексу стандартів ЄСТД: 
– встановлення єдиних уніфікованих машинно-орієнтованих форм 

документів, що забезпечують сумісність інформації, незалежно від 
застосовуваних методів проектування документів; 

– створення єдиної інформаційної бази технологічних документів 
(далі – документів) для вирішення інженерно-технічних, планово-
економічних та організаційних завдань; 

– встановлення єдиних вимог та правил щодо оформлення документів 
на одиничні, типові і групові технологічні процеси (операції) в залежності від 
ступеня деталізації опису технологічних процесів; 

– забезпечення оптимальних умов при передаванні технологічної 
документації на інше підприємство (інші підприємства) з мінімальним 
переоформленням; 

                                                 
92 Единая система конструкторской документации. Правила дублирования : ГОСТ 2.502-
68. – Взамен ГОСТ 5297-60 ; введен 1971-01-01. – Изд. ( нояб. 2000 г.) с Изм. № 1,2,3, утв. 
в нояб. 1981 г., нояб. 1982 г., сент. 1988 г.( ИУС 4-82, 2-83, 1-89). – М. : ИПК Изд-во 
стандартов, 2001. – 2 с. – [Чинний в Україні до 2018-01-01]. 
93 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 
2391:2010. – На заміну ДСТУ 2391-94 ; чинний від 2011-07-01. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2011. – С. 2. – (Національний стандарт України). 
94 Єдина система технологічної документації. Загальні положення (ГОСТ 3.1001-2011, 
IDT) : ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014. – На заміну ГОСТ 3.1001-81 ; чинний від 2014-11-01. – 
Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 7 с. – (Національний стандарт України). 
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– створення передумов щодо зниження трудомісткості інженерно-
технічних робіт, які виконуються в сфері технологічної підготовки 
виробництва і в управлінні виробництвом; 

– забезпечення взаємозв’язку з системами загальнотехнічних і 
організаційно-методичних стандартів. 

 
3.1. Термінологічні стандарти 
 
Стандарт «ДСТУ 2391:2010. Система технологічної документації. 

Терміни та визначення основних понять»95 установлює українські терміни 
та визначення основних понять стосовно технологічної документації та 
технологічних процесів виготовляння або ремонтування продукції. Терміни, 
установлені цим стандартом, рекомендовані для вживання в усіх видах 
нормативних документів, що стосуються розробляння та оформлювання 
технологічних процесів чи операцій виготовляння або ремонтування виробів, 
для робіт зі стандартизування, наукової, навчально-методичної та 
публіцистичної літератури. У стандарті подано терміни та визначення 
основних понять щодо основних видів технологічної документації, видів 
технологічних документів, позначення та обігу технологічної документації, 
видів та методів виконування технологічних процесів та операцій. 

 
3.2. Стандарти, що встановлюють загальні положення Єдиної 

системи технологічної документації 
 
Стандарт «ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014. Єдина система технологічної 

документації. Загальні положення»96 встановлює визначення, призначення, 
область поширення, класифікацію, правила позначення і порядок 
впровадження міждержавних стандартів і рекомендацій, що входять в 
комплекс документів Єдиної системи технологічної документації, що 
застосовуються машинобудівними і приладобудівними організаціями. 

Допускається поширення вимог і правил ЄСТД на технологічну 
документацію, що розробляється і застосовується організаціями та 
підприємствами інших галузей промисловості. 

Встановлені в міждержавних стандартах ЄСТД правила і положення 
поширюються на всі види технологічних документів, науково-технічну та 
навчальну літературу в тій частині, в якій вони можуть бути для неї 
застосовані. 

 

                                                 
95 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 
2391:2010. – На заміну ДСТУ 2391-94 ; чинний від 2011-07-01. – Київ : 
Держспоживстандарт України, 2011. – III, 35 с. – (Національний стандарт України). 
96 Єдина система технологічної документації. Загальні положення (ГОСТ 3.1001-2011, 
IDT) : ДСТУ ГОСТ 3.1001:2014. – На заміну ГОСТ 3.1001-81 ; чинний від 2014-11-01. – 
Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – 7 с. – (Національний стандарт України). 
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3.3. Стандарти та настанови, що регламентують склад та 
оформлення технологічної документації 

 
Стандарт «ГОСТ 3.1129-93. Единая система технологической 

документации. Общие правила записи технологической информации в 
технологических документах на технологические процессы и 
операции»97 встановлює загальні правила запису технологічної інформації в 
документах на технологічі процеси та операції машинобудування та 
приладобудування. 

Стандарт «ГОСТ 3.1130-93. Единая система технологической 
документации. Общие требования к формам и бланкам документов»98 
встановлює загальні вимоги до форм та бланків документів.  

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014. Єдина система технологічної 
документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення 
(ГОСТ 3.1102-2011, IDT)»99 встановлює стадії розробки і види документів, 
що застосовуються для технологічних процесів виготовлення або ремонту 
виробів машинобудування та приладобудування. 

Стандарт встановлює склад, розміри, форми, правила оформлення і 
розташування інформаційних блоків основного напису і поля підшивки в 
формах технологічних документів, а також номенклатуру реквізитів 
(атрибутів) і правила зазначення їх значень в інформаційних блоках. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014. Єдина система технологічної 
документації. Основні написи. Загальні положення (ГОСТ 3.1103-2011, 
IDT)» 100 встановлює склад, розміри, форми, правила оформлення і 
розташування інформаційних блоків основного напису і поля підшивки в 
формах технологічних документів, а також номенклатуру реквізитів  і 
правила зазначення їх значень в інформаційних блоках. 

Відповідно до стандарту основний напис призначений для вказівки 
призначення та області застосування документа (комплекту документації, 
комплекту документів на технологічний процес або операцію) і для 
відповідного оформлення. Основний напис слід застосовувати для всіх видів 

                                                 
97 Единая система технологической документации. Общие правила записи 
технологической информации в технологических документах на технологические 
процессы и операции : ГОСТ 3.1129-93. – Введен 1996-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 
1995. – ІІІ, 31 с. – (Межгосударственный стандарт). 
98 Единая система технологической документации. Общие требования к формам и бланкам 
документов : ГОСТ 3.1130-93. – взамен ГОСТ 3.1104-81 в части разделов 1 и 2 ; введен 
1996-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1995. – ІІІ, 5 с. – (Межгосударственный стандарт). 
99 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. 
Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014. – На заміну 
ГОСТ 3.1102-81 ; чинний від 2014-11-01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – III, 
II, 7 с. : табл. – (Національний стандарт України). 
100 Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення 
(ГОСТ 3.1103-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 3.1003:2014. – На заміну ГОСТ 3.1103-82 ; чинний 
від 2014-11-01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – III, II, 21 с. : рис., табл. – 
(Національний стандарт України). 
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документів, передбачених «ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014. Єдина система 
технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні 
положення». Вибір блоків та їх розташування визначаються для кожного 
документа на етапі підготовки до розмноження бланків або при розробці 
програмного забезпечення для автоматизованого проектування документів на 
технологічні процеси та операції. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014. Єдина система технологічної 
документації. Форми та правила оформлення документів загального 
призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)»101 встановлює форми і правила 
оформлення технологічних документів загального призначення: титульного 
аркуша, технологічної інструкції і карти ескізів, що розробляються з 
застосуванням різних методів проектування. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014. Єдина система технологічної 
документації. Нормоконтроль (ГОСТ 3.1116-2011, IDT)»102 встановлює 
зміст і порядок проведення нормоконтроля технологічної документації щодо 
дотримання в ній норм і вимог, встановлених документами по стандартизації. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014. Єдина система технологічної 
документації. Загальні правила виконання текстових технологічних 
документів (ГОСТ 3.1127-93, IDT)»103 встановлює загальні правила 
виконання текстових технологічних документів, призначених для опису 
різних дій, пов’язаних або взаємопов’язаних з виконанням технологічних 
процесів (операцій), спеціалізованих за різними методами, застосованих для 
виготовлення і ремонту виробів (їх складових частин) машинобудування і 
приладобудування, приготування відповідних матеріалів, розчинів і 
компаундів, включаючи їх регенерацію та утилізацію, наладку і експлуатацію 
засобів технологічного оснащення, збір технологічних відходів виробництва і 
ін. 

Стандарт «ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014. Єдина система технологічної 
документації. Загальні правила виконання графічних технологічних 
документів (ГОСТ 3.1128-93, IDT)»104 встановлює загальні правила 
виконання графічних технологічних документів в комплектах документів на 

                                                 
101 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів 
загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT) : ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014. – На заміну 
ГОСТ 3.1105-84 ; чинний від 2014-11-01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – III, 
II, 23 с. : рис. – (Національний стандарт України). 
102 Єдина система технологічної документації. Нормоконтроль (ГОСТ 3.1116-2011, IDT) : 
ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014. – На заміну ГОСТ 3.1116-79 ; чинний від 2014-11-01. – Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2015. – III, II, 5 с. – (Національний стандарт України). 
103 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних 
технологічних документів (ГОСТ 3.1128-93, IDT) : ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014. – Чинний від 
2014-07-28. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – II, III, 28 с. : рис. – 
(Національний стандарт України). 
104 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних 
технологічних документів (ГОСТ 3.1128-93, IDT) : ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014. – Чинний від 
2014-07-28. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. – II, III, 28 с. : рис. – 
(Національний стандарт України). 
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технологічні процеси і операції машинобудування і приладобудування або в 
технологічних інструкціях. 

У настанові «ДСТУ-Н 7914:2015. Система технологічної 
документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні 
процеси ремонтування»105 визначено правила оформлення документів, що 
їх застосовують у технологічних процесах (операціях) ремонтування виробів 
машинобудування та приладобудування. Настанова встановлює 
призначеність технологічних документів, склад реквізитів цих документів, 
їхній зміст і розташунок, правила оформлення документів за допомогою 
засобів обчислювальної техніки. Документ розроблено на підставі стандартів 
системи технологічної документації для конкретизації положень ДСТУ ISO 
9001 стосовно розробляння, контролювання й оформлювання технічної 
документації, протоколів і робочих інструкцій. Положення цієї настанови 
можна застосовувати для оформлення технологічних документів процесів 
ремонтування та для розроблення стандартів системи управління якістю 
організації. 

Настанова «ДСТУ-Н 7915:2015. Система технологічної 
документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування 
результатів випробування»106 установлює призначеність карти 
реєстрування результатів випробування, склад реквізитів документа, їхній 
зміст і розташування, правила оформлення документів за допомогою 
обчислювальної техніки. У документі визначено правила оформлення 
технологічного документа – карти реєстрування результатів випробування 
виробів (деталей, складних одиниць) під час їх виготовлення. 

У настанові «ДСТУ-Н 7916:2015. Система технологічної 
документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних 
для розроблення, упровадження та функціювання технологічних 
процесів»107 визначено правила оформлення технологічних документів, що 
їх застосовують для розроблення, упровадження та функціонування 
технологічних процесів виготовлення чи ремонтування продукції. 
Положення цієї настанови поширюються на оформлення таких 
технологічних документів: карти замовлення на проектування та 
виготовлення технологічної оснастки; відомості замовлення виготовлення 
технологічної оснастки; карти погодження технологічного процесу/операції 
та/або оснастки. Ця настанова встановлює призначеність технологічних 

                                                 
105 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на 
технологічні процеси ремонтування : ДСТУ-Н 7914:2015. – Чинний від 2016-07-01. – 
Київ : УкрНДНЦ, 2016. – IV, 37 с. : табл. – (Настанова). 
106 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування 
результатів випробування : ДСТУ-Н 7915:2015. – Чинний від 2016-07-01. – Київ : 
УкрНДНЦ, 2016. – III, 10 с. : табл. – (Настанова). 
107 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, 
застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних 
процесів : ДСТУ-Н 7916:2015. – Чинний від 2016-07-01. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – III, 
19 с. : рис., табл. – (Настанова). 
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документів, склад реквізитів цих документів, їхній зміст і розташування, 
правила оформлення документів за допомогою засобів обчислювальної 
техніки. 

У настанові «ДСТУ-Н 7917:2015. Система технологічної 
документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, 
карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу»108 визначено 
правила оформлення технологічного паспорта, карти вимірів, журналу 
контролю технологічних процесів виготовлення чи ремонтування продукції. 
Настанова встановлює призначеність технологічного паспорта, карти 
вимірів, журналу контролю технологічного процесу, склад реквізитів цих 
документів, їхній зміст і розташунок, правила оформлювання документів за 
допомогою засобів обчислювальної техніки. 

Комплекс стандартів ЄСТД також включає понад 30 ГОСТів, 
розроблених до 1991 р., які втрачають чинність в Україні від 1 січня 2018 р. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления маршрутных карт : ГОСТ 3.1118-82. – Введен 1984-01-01. – М. : 
Изд-во стандартов, 1987. – 22 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления технологических документов, применяемых при нормировании 
расходов материалов : ГОСТ 3.1123-84. – Введен 1986-01-01. – Изд-е (апр. 
2001 г.) с Изм. №1, утв. в авг. 1987 г. (ИУС 12-87). – М. : ИПК Изд-во 
стандартов, 2001. – 25 с. 

Единая система технологической документации. Опоры, зажимы и 
установочные устройства. Графические обозначения : ГОСТ 3.1107-81 : 
взамен ГОСТ 3.1107-73. – Введен 1982-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 
1987. – 11 с. 

Единая система технологической документации. Общие требования к 
комплектности и оформлению комплектов документов на единичные 
технологические процессы : ГОСТ 3.1119-83. – Введен 1985-01-01. – 
Переизд. (нояб. 1984 г.) с Изм. № 1, утв. в июне 1984 г. – М. : Изд-во 
стандартов, 1985. – 13 с. 

Единая система технологической документации. Общие правила 
отражения и оформления требований безопасности труда в технологической 
документации : ГОСТ 3.1120-83. – Введен 1985-01-01. – М. : Изд-во 
стандартов, 1987. – 9 с. 

Единая система технологической документации. Общие требования к 
комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и 
групповые технологические процессы (операции) : ГОСТ 3.1121-84. – Введен 
1986-01-01. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 45 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов специального назначения. Ведомости 

                                                 
108 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного 
паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу : ДСТУ-Н 
7917:2015. – Чинний від 2016-07-01. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – III, 22 с. – (Настанова). 
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технологические : ГОСТ 3.1122-84. – Введен 1986-01-01. – М. : ИПК Изд-во 
стандартов, 2001. – 24 с. 

Единая система технологической документации. Правила графического 
выполнения элементов литейных форм и отливок : ГОСТ 3.1125-88. – Взамен 
ГОСТ 2.423-73 ; введен 1989-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 19 с. 

Единая система технологической документации. Правила выполнения 
графических документов на поковки : ГОСТ 3.1126-88. – Взамен ГОСТ 
2.429-84 ; введен 1989-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 4 с. 

Единая система технологической документации. Система обозначения 
технологической документации : ГОСТ 3.1201-85. – Взамен ГОСТ 3.1201-74 ; 
введен 1986-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 9 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы литья : ГОСТ 3.1401-
85. – Взамен ГОСТ 3.1401-74 ; введен 1986-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 
1985. – 35 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы раскроя материалов : 
ГОСТ 3.1402-84. – Взамен ГОСТ 3.1402-74 ; введен 1986-07-01. – М. : Изд-во 
стандартов, 1989. – 19 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы и операции ковки и 
штамповки : ГОСТ 3.1403-85. – Взамен ГОСТ 3.1403-74, ГОСТ 3.1429-77 ; 
введен 1987-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 17 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы и операции обработки 
резанием : ГОСТ 3.1404-86. – Взамен ГОСТ 3.1404-74, ГОСТ 3.1423-75, 
ГОСТ 3.1424-75, ГОСТ 3.1418-82 ; введен 1987-07-01. – Переизд. в июле 
1991 г. – М. : Изд-во стандартов, 1992. – 56 с. 

Единая система технологической документации. Формы и требования к 
заполнению и оформлению документов на технологические процессы 
термической обработки : ГОСТ 3.1405-86. – Взамен ГОСТ 3.1405-74 ; введен 
1988-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 7 с. 

Единая система технологической документации. Формы и требования к 
заполнению и оформлению документов на технологические процессы 
(операции), специализированные по методам сборки : ГОСТ 3.1407-86. – 
Взамен ГОСТ 3.1406-74, ГОСТ 3.1407-74, ГОСТ 3.1411-74, ГОСТ 3.1413-73, 
ГОСТ 3.1417-74, ГОСТ 3.1419-74, ГОСТ 3.1422-75, ГОСТ 3.1426-76, ГОСТ 
3.1427-77, ГОСТ 3.1430-78 ; введен 1988-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 
1988. – 27 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технологические процессы получения покрытий : 
ГОСТ 3.1408-85. – Взамен ГОСТ 3.1408-74, ГОСТ 3.1414-73, ГОСТ 3.1431-
84 ; введен 1987-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 14 с. 

Единая система технологической документации. Формы и требования к 
заполнению и оформлению документов на технологические процессы 
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(операции) изготовления изделий из пластмасс и резины : ГОСТ 3.1409-86. – 
Взамен ГОСТ 3.1409-74, ГОСТ 3.1421-75 ; введен 1988-01-01. – М. : Изд-во 
стандартов, 1988. – 12 с. 

Единая система технологической документации. Требования к 
оформлению документов на технологические процессы изготовления 
изделий методом порошковой металлургии : ГОСТ 3.1412-87. – Взамен 
ГОСТ 3.1412-74, ГОСТ 3.1420-75 ; введен 1988-07-01. – М. : Изд-во 
стандартов, 1988. – 11 с. 

Единая система технологической документации. Правила оформления 
документов на технологические процессы (операции) изготовления печатных 
плат : ГОСТ 3.1428-91. – Взамен ГОСТ 3.1428-77 ; введен 1993-01-01. – М. : 
Изд-во стандартов, 1992. – 14 с. 

Единая система технологической документации. Формы и правила 
оформления документов на технический контроль : ГОСТ 3.1502-85. – 
Взамен ГОСТ 3.1502-74 ; введен 1987-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 
1986. – 12 с. 

Единая система технологической документации. Правила оформления 
документов на испытания : ГОСТ 3.1507-84. – Взамен ГОСТ 3.1507-76 ; 
введен 1986-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 6 с. 

Единая система технологической документации. Правила оформления 
документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи 
технологических отходов : ГОСТ 3.1603-91. – Введен 1992-07-01. – М. : Изд-
во стандартов, 1992. – 13 с. 

Единая система технологической документации. Правила записи 
операций и переходов. Холодная штамповка : ГОСТ 3.1701-79. – Введен 
1981-01-01. – Переизд. (июнь 1986 г.) с Изм. № 1, утв. в дек. 1982 г. – М. : 
Изд-во стандартов, 1987. – 11 с. 

Единая система технологической документации. Правила записи 
операций и переходов. Обработка резанием : ГОСТ 3.1702-79. – Введен 1981-
01-01. – Изд. (окт. 2001 г.) с Изм. № 1, утв. в дек. 1982 г. – М. : ИПК Изд-во 
стандартов, 2001. – 21 с. 

Единая система технологической документации. Правила записи 
операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы : ГОСТ 
3.1703-79. – Введен 1981-01-01. – Изд. (май 2003 г.) с Изм. № 1, утв. в дек. 
1982 г. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2003. – 8 c. 

Единая система технологической документации. Правила записи 
операций и переходов. Пайка и лужение : ГОСТ 3.1704-81. – Введен 1982-01-
01. – Переизд. (янв. 1992 г.) с Изм. № 1, утв. в дек. 1982 г. – М. : Изд-во 
стандартов, 1992. – 7 с. 

Единая система технологической документации. Правила записи 
операций и переходов. Сварка : ГОСТ 3.1705-81. – Введен 1982-01-01. – 
Переизд. Окт. 1987 г. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 7 с. 

Единая система технологической документации. Правила записи 
операций и переходов. Ковка и горячая штамповка : ГОСТ 3.1706-83. – 
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Введен 1985-01-01. – Переизд. Июнь 1987 г. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 
10 с. 

Единая система технологической документации. Правила записи 
операций и переходов. Литье : ГОСТ 3.1707-84. – Введен 1986-01-01. – 
Переизд. Ноябрь 1987 г. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 8 с. 

Единая система технологической документации. Нормативно-
техническая информация общего назначения, включаемая в формы 
технологических документов : ГОСТ 3.1901-74. – Введен 1975-01-01. – Изд. 
(июль 2001 г.) с Изм. № 1, утв. в июне 1990 г. – М. : Изд-во стандартов, 2001. 

 
4. Проектна документація для будівництва 
 
Етапи розроблення, зміст та склад проектної документації для 

будівництва регламентуються законодавчими актами, міждержавними та 
національними стандартами, державними будівельними нормами, відомчими 
інструкціями. 

 
4.1. Закони України 
 
Закон України «Про основи містобудування»109 визначає правові, 

економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в 
Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого середовища, 
забезпечення при цьому охорони навколишнього природного оточення, 
раціонального природокористування та збереження культурної спадщини. В 
документі (ст. 1.) зазначено, що містобудування (містобудівна діяльність) - 
це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань 
громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого 
середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і 
територій, планування, забудову та інше використання територій, 
проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших 
об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні 
традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів 
культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. 

В ст. 2 окреслено головні напрями містобудівної діяльності:  
розробка і реалізація містобудівної документації та інвестиційних 

програм розвитку населених пунктів і територій;  
створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів. 
В ст. 5 визначено основні вимоги до містобудівної діяльності, зокрема: 

розробка містобудівної документації, проектів конкретних об’єктів згідно з 

                                                 
109 Про основи містобудування [Електронний ресурс] : Закон України від 16 листоп. 
1992 р. № 2780-XII. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2780-12. – Назва 
з екрана. 
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вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандартів, 
норм і правил. 

У розділі ІІІ Закону подано вимоги до будівельних норм, державних 
стандартів, норм і правил у сфері містобудування, містобудівної 
документації. 

Закон України «Про архітектурну діяльність»110 визначає правові та 
організаційні засади здійснення архітектурної діяльності і спрямований на 
формування сприятливого життєвого середовища, досягнення естетичної 
виразності, економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх 
комплексів. В законі надано визначення термінів: 

проект – документація для будівництва об’єктів архітектури, що 
складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і 
кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, 
архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні 
показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам 
державних стандартів, будівельних норм і правил; 

завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в 
межах законодавства вимоги замовника до планувальних, архітектурних, 
інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта архітектури, його 
основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який 
складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови 
земельної ділянки, технічних умов. 

В розділі ІІ «Організація архітектурної діяльності» в ст. 4 зазначено, що 
для створення об’єкта архітектури виконується комплекс робіт, який 
включає: 

здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а також 
заходів з охорони нововиявлених під час здійснення будівництва або зміни (у 
тому числі шляхом знесення) об’єктів містобудування, що відповідно до 
закону мають антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, 
історичне, мистецьке, наукове чи художнє значення; 

пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження у визначених 
законом випадках і затвердження проекту; 

виконання робочої документації для будівництва, а в разі виконання її 
або окремих її частин іншим виконавцем – здійснення авторського нагляду за 
таким виконанням. 

Ст. 7 закону містить вимоги до розроблення та затвердження проекту 
об’єкта архітектури. 

В ст. 8 закону подано вимоги до робочої документації для будівництва. 
Так, робоча документація для будівництва (реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту) об’єкта архітектури виконується відповідно до 
державних стандартів, норм і правил на підставі затвердженого проекту. 

                                                 
110 Про архітектурну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 20 трав. 1999 р. 
№ 687-XIV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-14. – Назва з екрана. 
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Робоча документація для будівництва або авторський нагляд за її 
розробкою виконуються за участю архітектора – автора затвердженого 
проекту відповідно до укладеного договору на розроблення проекту цього 
об’єкта архітектури. 

Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів 
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду»111 визначає правові, 
економічні, соціальні та організаційні засади проведення комплексної 
реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового та 
нежитлового фондів. 

В ст. 5 Закону визначено повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
житлово-комунального господарства, а саме: 

розробляє і затверджує державні стандарти, норми та правила в межах, 
установлених законом;  

організовує розроблення проектів державних програм з реконструкції, 
заміни житлового фонду;  

здійснює нормативно-правове забезпечення та інші повноваження, 
передбачені законом. 

В ст. 7 визначено повноваження органів місцевого самоврядування, які:  
забезпечують розроблення і затвердження генеральних планів 

відповідних населених пунктів, детальних планів територій,  
проектів забудови та іншої містобудівної документації, визначають на 

підставі містобудівної документації території комплексної реконструкції 
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та приймають 
рішення щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів). 

Відповідно до ст. 8 реконструкція застарілого житлового фонду 
здійснюється згідно з нормативами, встановленими у сфері землеустрою, 
містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, освітлення територій, охорони здоров’я, довкілля, 
земель, поводження з відходами. 

Серед обов’язків органів місцевого самоврядування є: затвердження та 
погодження передпроектної та проектної документації забудови території, 
підготовленої інвесторами-забудовниками (ст. 11). 

В документі (ст. 13) визначено обов’язки інвесторів-забудовників. Так, 
інвестор-забудовник забезпечує: розроблення детального плану, проекту 
забудови території, плану земельно-господарського устрою, проектів 
будівель і споруд з дотриманням вимог щодо безбар’єрного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 
населення до всіх реконструйованих об’єктів житлового та цивільного 
призначення і територій кварталів (мікрорайонів). 

                                                 
111 Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 
[Електронний ресурс] : Закон України від 22 груд. 2006 р. № 525-V. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/525-16. – Назва з екрана. 
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Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»112 
встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і 
спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів. У законі подано вимоги 
щодо містобудівної документації (генерального плану населеного пункту, 
плану зонування території, детального плану території, містобудівного 
кадастру, проектної документації на будівництво). 

 
4.2. Постанови Кабінету Міністрів України 
 
«Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи», затверджений постановою Кабінету Міністрів України113 
визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи. 

У цьому Порядку під терміном «проект будівництва» слід розуміти 
проектну документацію об’єктів архітектури, розроблену для нового 
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і 
споруд, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення на 
таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-
економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект. 

«Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України114 визначає основні 
вимоги до будівельних виробів, будівель і споруд щодо забезпечення безпеки 
життя і здоров’я людини, безпеки експлуатації, механічного опору та 
стійкості, пожежної безпеки, економії енергії, захисту навколишнього 
природного середовища, а також процедури оцінки відповідності виробів 
установленим вимогам та порядок їх застосування. 

В документі зазначено, що регламентні технічні умови і будівельні 
норми на вироби і споруди розробляються на підставі технічних завдань, 
погоджених Мінбудом, та містять технічні характеристики виробів і споруд.  

Мінбуд, Держспоживстандарт, розробники регламентних технічних 
умов і будівельних норм та організації, які проводять їх експертизу, 
забезпечують відповідність регламентних технічних умов і будівельних норм 
вимогам європейського законодавства та технічних регламентів. 
                                                 
112 Про регулювання містобудівної діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 17 
лют. 2011 р. № 3038-VI. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. – 
Назва з екрана. 
113 Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 11 
трав. 2011 р. № 560. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-п. – 
Назва з екрана.  
114 Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд 
[Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 20 груд. 2006 р. 
№ 1764. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-п. – Назва з 
екрана. 
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4.3. Накази міністерств 
 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 
«Порядок розроблення проектної документації на будівництво 

об’єктів», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України115 визначає 
процедуру розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, яка 
поширюється на суб’єкти містобудування. У документі зазначено, що для 
забезпечення проектування об’єкта будівництва замовник повинен надати 
генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування. 
Основними складовими вихідних даних є: містобудівні умови та обмеження; 
технічні умови; завдання на проектування. 

Наказ Мінерегіону «Про затвердження Порядку надання 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та 
зміст»116 визначає процедуру надання містобудівних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки, їх склад та зміст. 

 
4.4. Стандарти 
 
Склад, правила оформлення та обігу проектної документації визначає 

комплекс національних стандартів України «Система проектної документації 
для будівництва». 

Система проектної документації для будівництва – комплекс 
нормативних організаційно-методичних документів, що установлюють 
загальнотехнічні вимоги, необхідні для розроблення, обліку, зберігання і 
застосування проектної документації для будівництва об’єктів різного 
призначення. 

Головне призначення стандартів СПДБ полягає у встановленні єдиних 
правил виконання проектної документації для будівництва, які забезпечують: 

– уніфікацію складу, правил оформлення і обігу документації з 
урахуванням призначення проектних документів; 

                                                 
115 Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво 
об’єктів [Електронний ресурс] : наказ М-ва регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16 трав. 2011 р. № 45 ; зареєстр. в М-ві 
юстиції України 1 черв. 2011 р за № 651/19389. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11. – Назва з екрана. 
116 Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки, їх склад та зміст : наказ М-ва регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства від 7 лип. 2011 р. № 109; зареєстр. у М-ві юстиції 
України 22 лип. 2011 р. за № 912/19650 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 59. – Ст. 2393. - 
Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства № 49 від 08.02.2012; № 199 від 
20.05.2013. 
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– комплектність документації, що видається замовнику, з 
урахуванням спеціалізації підрядника, виду і призначення документів, 
які ним використовуються; 

– максимально необхідний обсяг документації для виконання 
будівельно-монтажних робіт; 

– загальні правила виконання креслень і текстових документів 
незалежно від призначення об’єкта, що проектується, і виду проектних 
рішень; 

– уніфікацію форм проектних документів і графічних зображень з 
видаленням інформації, що не потрібна споживачу; 

– уніфікацію термінів і понять, що застосовуються в СПДБ; 
– застосування проектної документації в автоматизованих 

системах проектування і управління будівельним виробництвом; 
– можливість якісного випуску проектної документації та її 

репрографії. 
Вимоги стандартів СПДБ повинні бути взаємопов’язані з вимогами 

стандартів відповідних уніфікованих систем документації, в т.ч. державних 
стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), 
стандартів системи репрографії та СФД, міжнародних стандартів 
Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО) та Міжнародної 
електротехнічної комісії (МЕК), а також з іншими взаємопов’язаними 
нормативними документами. 

 
4.4.1. Стандарти, що встановлюють загальні вимоги до проектної 

документації 
 
Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Система проектної документації 

для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої 
документації»117 установлює основні вимоги до проектної та робочої 
документації на будівництво, реконструкцію, модернізацію та ліквідацію 
будівель і споруд різного призначення. 

Загальні правила виконання графічної та текстової документації, 
встановлені у розділі 5, 6 та 10 даного стандарту, поширюються також на 
звітну технічну документацію з інженерних досліджень для будівництва. 

Згідно стандарту, до складу робочої документації на спорудження 
будинку або споруди у загальному випадку включають: 

а) робочі креслення, призначені для виконання будівельних і 
монтажних робіт; 

б) робочу документацію на будівельні вироби згідно з ДСТУ Б А.2.4-7; 

                                                 
117 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та 
робочої документації. Загальні положення : [зб. держ. стандартів]. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 68 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ Б А.2.4–
4:2009. Основні вимоги до проектної та робочої документації; ДСТУ Б А.2.4–5:2009. 
Загальні положення. 
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в) ескізні креслення загальних видів нетипових виробів згідно з 
ДСТУ Б А.2.4-11118; 

г) специфікації обладнання, виробів та матеріалів згідно з 
ДСТУ Б А.2.4-10; 

д) іншу документацію, яка додається і що передбачена відповідними 
стандартами Системи проектної документації для будівництва (СПДБ); 

е) кошторисну документацію за встановленими формами згідно з ДБН 
Д.1.1-1. 

Стандарт «ДСТУ Б А. 2.4-5:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Загальні положення»119 установлює загальні положення з 
призначення Системи проектної документації для будівництва, склад 
класифікаційних груп і правила познак стандартів СПДБ, що поширюються 
на всі види стандартів СПДБ. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-20:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної 
документації»120 установлює правила обліку та зберігання в проектних 
організаціях оригіналів проектної документації на будівництво. Стандарт не 
поширюється на правила обліку та зберігання оригіналів документів на 
будівництво об’єктів, обмежений доступ до яких визначений нормативно-
правовими актами. У стандарті визначено вимоги до передавання проектної 
документації в архів; обліку та зберігання оригіналів документів; порядку 
користування архівом; відновлення архівних оригіналів; списання 
документації; передавання документації до Страхового фонду України. 

 
4.4.2. Стандарти, що регламентують склад та оформлення 

проектної документації 
 
Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-1:2009. Система проектної документації 

для будівництва. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх 
елементів»121 установлює умовні позначення трубопроводів та їх елементів 

                                                 
118 Виконують за необхідності. 
119 Система проектної документації для будівництва. Загальні положення : ДСТУ Б А. 2. 4-
5:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) ; чинний від 2010-01-01. – Київ : 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 7 c. – (Національний стандарт України). 
120 Система проектної документації для будівництва. Проектна документація. Правила 
обліку та зберігання оригіналів. Нормоконтроль : [зб. держ. стандартів]. – Київ : 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 27 с. – (Національні стандарти України). – У змісті ДСТУ Б 
А.2.4-20:2008. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації; ДСТУ Б 
А.2.4-35:2008. Нормоконтроль проектної документації. – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 
21.203–78, ГОСТ 21.002–81. 
121 Система проектної документації для будівництва. Умовні зображення і познаки 
трубопроводів та елементів санітарно-технічних систем : [зб. держ. стандартів]. – Київ : 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 35 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ 
Б А.2.4-1:2009. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів; ДСТУ Б 
А.2.4-8:2009. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних 
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на кресленнях і схемах технологічних, тепломеханічних, санітарно-технічних 
та інших систем, мереж, комунікацій при проектуванні підприємств, будівель 
і споруд різного призначення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-2:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів 
генеральних планів та споруд транспорту»122 установлює основні умовні 
графічні познаки і зображення, що застосовуються на кресленнях генеральних 
планів житлових, громадських, промислових, транспортних та інших об’єктів. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-3:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання робочої документації 
автоматизації технологічних процесів»123 встановлює склад та правила 
оформлення робочої документації систем автоматизації технологічних 
процесів та інженерних систем об’єктів будівництва різного призначення, що 
проектуються, переобладнуються чи модернізуються. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-6:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних 
планів»124 встановлює склад та правила оформлення робочої документації 
генеральних планів будівель, споруд та їх комплексів. Зокрема, визначено 
вимоги щодо складу та оформлення таких елементів генеральних планів: 
креслень розпланування, плану організації рельєфу, плану земляних мас, 
зведеного плану інженерних мереж, плану благоустрою території, виносних 
елементів (фрагменти, вузли), плану озеленення, схеми транспортно-
пішохідних зв’язків тощо. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих 
креслень»125 установлює склад і правила оформлення архітектурно-

                                                                                                                                                             
систем. – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 2.784–96, СТ СЭВ 3506–81, СТ СЭВ 3507–81, 
ГОСТ 2.784–96, ГОСТ 2.785–70. 
122 Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні 
зображення елементів генеральних планів, споруд транспорту та підіймально-
транспортного устаткування : [зб. держ. стандартів]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 
2009. – 44 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. Умовні 
познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту; ДСТУ 
Б А.2.4-36:2008. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення. 
123 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої 
документації автоматизації технологічних процесів : ДСТУ Б А.2.4-3:2009. – На заміну 
ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) ; чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – III, 37 с. : рис. – (Національний стандарт України). 
124 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої 
документації генеральних планів : ДСТУ Б А.2.4-6-2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-6-95 
(ГОСТ 21.508-93) ; чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – ІV, 
34 c. – (Національний стандарт України). 
125 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-
будівельних робочих креслень : ДСТУ Б А.2.4-7:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-7-95 
(ГОСТ 21.501-93) (зі скасуванням в Україні: СТ СЭВ 1633-79, СТ СЭВ 2825-80, СТ СЭВ 
2826-80, СТ СЭВ 4937-84) ; чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 
71 с. – (Національний стандарт України). 
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будівельних робочих креслень (архітектурних рішень і будівельних 
конструкцій, включаючи робочу документацію на будівельні вироби) 
будинків і споруд різного призначення. 

У стандарті подано визначення: 
робочі креслення – креслення, призначені для виконання будівельних 

та монтажних робіт; 
архітектурні робочі креслення – загальні креслення будівлі чи споруди, 

які відображають авторський задум щодо просторової, планувальної, 
функціональної організації, зовнішнього вигляду та інтер’єрів об’єкта 
архітектури шляхом контурного умовного зображення несучих та 
огороджувальних конструкцій; 

будівельні робочі креслення – креслення, які умовно відображають 
будівельні конструкції (металеві, залізобетонні, кам’яні, пластмасові тощо), 
застосовані в будівлі чи споруді та їх взаємне розміщення і сполучення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-8:2009. Умовні графічні зображення і 
познаки елементів санітарно-технічних систем»126 установлює основні 
умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем на 
кресленнях і схемах при проектуванні будівель і споруд різного призначення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-9:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання робочої документації теплової 
ізоляції обладнання і трубопроводів»127 установлює склад і правила 
оформлення робочої документації теплової ізоляції зовнішньої поверхні 
трубопроводів і обладнання будівель і споруд різного призначення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-10:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і 
матеріалів»128 встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, 
виробів і матеріалів до основних комплектів робочих креслень будівель і 
споруд різного призначення. 

                                                 
126 Система проектної документації для будівництва. Умовні зображення і познаки 
трубопроводів та елементів санітарно-технічних систем : [зб. держ. стандартів]. – Київ : 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 35 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ 
Б А.2.4-1:2009. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів; ДСТУ Б 
А.2.4-8:2009. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних 
систем. – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 2.784–96, СТ СЭВ 3506–81, СТ СЭВ 3507–81, 
ГОСТ 2.784–96, ГОСТ 2.785–70. 
127 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої 
документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів : ДСТУ Б А.2.4-9:2009. – 
Чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – ІІІ, 10 с. – (Національний 
стандарт України). 
128 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання специфікації 
обладнання, виробів і матеріалів. Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів : 
[зб. держ. стандартів]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 25 с. – (Національні 
стандарти України). – У змісті: ДСТУ Б А.2.4-10:2009. Правила виконання специфікації 
обладнання, виробів і матеріалів; ДСТУ Б А.2.4-11:2009. Правила виконання ескізних 
креслень загальних видів нетипових виробів. 
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Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-11:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання ескізних креслень загальних видів 
нетипових виробів»129 установлює вимоги до розроблення ескізних 
креслень загальних видів нетипових виробів (конструкцій, пристроїв, 
монтажних блоків), що виконуються до основних комплектів робочих 
креслень будівель і споруд різного призначення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-12:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання робочої документації 
тепломеханічних рішень котелень»130 встановлює склад і правила 
оформлення робочої документації тепломеханічних рішень опалювальних, 
опалювально-виробничих, виробничих котелень, теплогенераторних та теплових 
пунктів. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-13:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Умовні графічні зображення та умовні познаки в 
документації з інженерно-геологічних вишукувань»131 установлює умовні 
графічні зображення та умовні познаки пунктів дослідження інженерно-
геологічних факторів, видів ґрунтів, їх літологічних особливостей, 
особливостей залягання шарів ґрунтів, елементів геоморфології, 
гідрогеології, геокріології, що застосовуються на інженерно-геологічних 
картах, розрізах, колонках. Стандарт поширюється на матеріали 
інженерно-геологічних вишукувань для розроблення передпроектної, 
проектної та робочої документації для спорудження будинків і споруд 
різного призначення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-14-2005. Система проектної документації 
для будівництва. Автоматизовані системи технічного діагностування 
будівельних конструкцій. Технічне завдання»132 поширюється на 
автоматизовані системи технічного діагностування (АСТД) будівельних 
конструкцій (БК) будинків, будівель та споруд виробничого та цивільного 
призначення першого та другого рівня відповідальності згідно з ГОСТ 27751 
під час їх будівництва, експлуатації або реконструкції та встановлює склад, 
зміст, правила оформлення, порядок розроблення, погодження та 
затвердження документа «Технічне завдання на створення (удосконалення 
або модернізацію) автоматизованої системи технічного діагностування 
будівельних конструкцій». 
                                                 
129 Там само. 
130 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої 
документації тепломеханічних рішень котелень : ДСТУ Б А.2.4-12:2009. – Чинний від 
2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – ІІІ, 16 с. – (Національний стандарт 
України). 
131 Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні зображення та 
умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань : ДСТУ Б А.2.4-
13:2009. – На заміну ДСТУ Б. А. 2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) ; чинний від 2010-01-01. – 
Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 31 с. : табл. – (Національний стандарт України). 
132 Система проектної документації для будівництва. Автоматизовані системи технічного 
діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання : ДСТУ Б А.2.4-14-2005. – 
Чинний від 2005-07-01. – Київ, 2005. – IV, 24 с. – (Національний стандарт України). 
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Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-15:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Антикорозійний захист конструкцій будівель та 
споруд. Робочі креслення»133 установлює склад та правила виконання 
робочих креслень антикорозійного захисту конструкцій будівель та споруд 
(основний комплект робочих креслень марки A3). Стандарт не поширюється 
на робочі креслення антикорозійного захисту, який виконується під час 
виготовлення елементів конструкцій (первинний захист). Згідно вимог 
стандарту, комплект робочих креслень антикорозійного захисту марки A3 
містить: 

• основні вимоги до робочих креслень; 
• робочі креслення антикорозійного захисту; 
• відомість обсягів антикорозійних робіт об’єктів захисту. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-16:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Автоматизація технологічних процесів. Зображення 
умовні приладів і засобів автоматизації в схемах»134 встановлює умовні 
зображення приладів, засобів автоматизації і ліній зв’язку, які 
застосовуються при виконанні схем автоматизації технологічних процесів. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-17:2008. Система проектної організації для 
будівництва. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних 
споруд»135 установлює склад і правила виконання робочих креслень 
гідротехнічних споруд. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-18:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Електричне освітлення теріторії промислових 
підприємств. Робочі креслення»136 установлює склад і правила оформлення 
робочих креслень електричного освітлення території промислових 
підприємств. Даний стандарт може бути використаний при розробленні 
робочих креслень електричного освітлення вулиць і доріг населених пунктів 
та території громадських будівель. 

                                                 
133 Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист конструкцій 
будівель та споруд. Робочі креслення : ДСТУ Б А.2.4-15:2008. – Чинний від 2010-01-01. – 
Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 14 с.: табл., рис. – (Національний стандарт 
України). 
134 Система проектної документації для будівництва. Автоматизація технологічних 
процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах : ДСТУ Б А.2.4-
16:2008. – На заміну ГОСТ 21.404-85 ; чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – III, 12 с.: рис., табл. – (Національний стандарт України). 
135 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочих 
креслень та робочої документації гідротехнічних та гідромеліоративних споруд : [зб. 
держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-17:2008 [та ін.]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 
28 с. – (Національні стандарти України). – Зміст: ДСТУ Б А.2.4-17:2008 ; ДСТУ Б А.2.4-
34:2008. 
136 Система проектної документації для будівництва. Електричне освітлення. Робочі 
креслення : [зб. держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-18:2008 [та ін.]. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 31 с. – (Національні стандарти України). – Зміст: ДСТУ Б А.2.4-18:2008; 
ДСТУ Б А.2.4-24:2008. 
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Згідно вимог стандарту до складу робочих креслень освітлення 
території включають: 

• робочі креслення, призначені для виконання електромонтажних 
робіт (основний комплект робочих креслень марки Е3); 

• креслення конструкцій та деталей, призначених для установлення 
електричного обладнання. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-19:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Зображення умовні графічні електрообладнання та 
проводок на планах»137 установлює вимоги до умовних зображень, 
прокладання шин, кабельних ліній і електрообладнення на планах 
прокладання електричних мереж і (або) розташування електрообладнення 
будівель і споруд. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-21:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Силове електрообладнання. Робочі креслення»138 
встановлює склад і правила оформлення робочих креслень силового 
електрообладнання підприємств, будівель та споруд. 

До складу робочих креслень силового електрообладнання включають: 
– креслення, призначені для виконання електромонтажних 

робіт (основний комплект робочих креслень марки ЕМ); 
– креслення електромонтажних конструкцій (за відсутності 

типових) та габаритні креслення низьковольтних комплектних 
установок (НКУ). 

Допускається в окремих випадках при невеликих об’ємах документації 
об’єднувати основний комплект робочих креслень марки ЕМ з іншими 
основними комплектами електротехнічних робочих креслень. Об’єднаному 
основному комплекту робочих креслень присвоюють одну марку. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-22:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих 
креслень»139 встановлює склад і правила оформлення робочих креслень 
технології виробництва всіх галузей промисловості. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-23:2008. Централізоване управління 
енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні 
літерні позначення змісту інформації»140 встановлює вимоги до умовних 
                                                 
137 Система проектної документації для будівництва. Зображення умовні графічні. 
Електрообладнання та проводки. Централізоване управління енергопостачанням : [зб. 
держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-19:2008 – ДСТУ Б А.2.4-23:2008. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 32 с. – (Національні стандарти України). 
138 Система проектної документації для будівництва. Силове електрообладнання. Робочі 
креслення : ДСТУ Б А.2.4-21:2008. – На заміну ГОСТ 21.613-88 ; чинний від 2010-01-01. – 
Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 20 с.: рис. – (Національний стандарт України). 
139 Система проектної документації для будівництва. Технологія виробництва. Основні 
вимоги до робочих креслень : ДСТУ Б А.2.4-22:2008. – На заміну ГОСТ 21.401-88 ; 
чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 19 с.: рис. – 
(Національний стандарт України). 
140 Система проектної документації для будівництва. Зображення умовні графічні. 
Електрообладнання та проводки. Централізоване управління енергопостачанням : [зб. 
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графічних зображень виду та умовних літерних позначень змісту інформації у 
кресленнях централізованого управління енергопостачанням. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-24:2008. Внутрішнє електричне освітлення. 
Робочі креслення»141 установлює склад і правила оформлення робочих 
креслень внутрішнього електричного освітлення приміщень будинків і 
споруд.  

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4.-25:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі 
креслення»142 установлює склад і правила оформлення робочих креслень 
внутрішніх пристроїв газопостачання будинків і споруд. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4.-26:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Газопостачання. Зовнішні газопроводи. Робочі 
креслення»143 установлює склад і правила оформлення робочих креслень 
зовнішніх газопроводів (підземні, надземні) для транспортування природних, 
побіжних нафтових, штучних і змішаних газів із надлишковим тиском до 1,2 
МПа (12 кгс/см2), які використовуються як паливо і сировина. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-27:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Інтер’єри. Робочі креслення»144 установлює склад і 
правила оформлення робочих креслень архітектурних рішень інтер’єрів 
житлових, громадських і промислових будинків. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-28:2008. Система проектної документації 
для будівництва; Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі 
креслення»145 установлює склад і правила оформлення робочих креслень 
теплових мереж (тепломеханічної частини) об’єктів будівництва. 

До складу робочих креслень мереж включають: 

                                                                                                                                                             
держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-19:2008 – ДСТУ Б А.2.4-23:2008. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 32 с. – (Національні стандарти України). 
141 Система проектної документації для будівництва. Електричне освітлення. Робочі 
креслення : [зб. держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-18:2008 [та ін.]. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 31 с. – (Національні стандарти України). – Зміст: ДСТУ Б А.2.4-18:2008; 
ДСТУ Б А.2.4-24:2008. 
142 Система проектної документації для будівництва. Газопостачання. Робочі креслення : 
[зб. держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-25:2008 [та ін.]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 
2009. – 29 с., включ. обкл. – (Національні стандарти України). – Зміст: ДСТУ Б А.2.4-
25:2008, ДСТУ Б А.2.4-26:2008. 
143 Там само. 
144 Система проектної документації для будівництва. Креслення будівельні та робочі. 
Інтер’єри. Дерев’яні конструкції : [зб. держ. стандартів]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 
2009. – 27 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ Б А.2.4-27:2008. 
Інтер’єри. Робочі креслення; ДСТУ Б А.2.4-39:2008. Креслення будівельні. Правила 
виконання креслень дерев’яних конструкцій. – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.507–81, 
СТ СЭВ 4409–83. 
145 Система проектної документації для будівництва. Мережі теплові (тепломеханічна 
частина). Робочі креслення : ДСТУ Б А.2.4-28:2008. – Уведено вперше (зі скасуванням в 
Україні ГОСТ 21.605-82) ; чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 
ІІІ, 12 с. – (Національний стандарт України). 
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• робочі креслення, призначені для виконання 
будівельно-монтажних робіт (основний комплект робочих 
креслень марки ТМ); 

• ескізні креслення загальних видів нестандартних 
(нетипових) конструкцій. 

До складу основного комплекту робочих креслень марки ТМ 
включають: 

• загальні дані по робочих кресленнях; 
• плани мереж; 
• схеми мереж; 
• поперечні перерізи мереж; 
• профілі мереж; 
• креслення (плани, перерізи, схеми) вузлів 

трубопроводів і П-подібних компенсаторів. 
Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-29:2008. Система проектної документації 

для будівництва. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожний 
одяг. Робочі креслення»146 установлює вимоги до складу і правил 
оформлення робочої документації креслень земляного полотна і дорожнього 
одягу при проектуванні автомобільних доріг різного призначення для нового 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-30:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Антикорозійний захист технологічних апаратів, 
газоходів і трубопроводів. Робочі креслення»147 встановлює склад і 
правила виконання робочих креслень антикорозійного захисту технологічних 
апаратів, газоходів і трубопроводів (основний комплект робочих креслень 
марки А30) всіх галузей промисловості. Стандарт не розповсюджується на 
робочі креслення антикорозійного захисту технологічних апаратів, газоходів 
і трубопроводів з антикорозійними покриттями, виконаними на 
підприємствах-виробниках. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-31:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі 
креслення»148 установлює склад і правила оформлення робочих креслень 
зовнішніх мереж водопостачання і каналізації. 

                                                 
146 Система проектної документації для будівництва. Автомобільні дороги. Земляне 
полотно і дорожний одяг. Робочі креслення : ДСТУ Б А.2.4-29:2008. – Чинний від 2010-
01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 32 с.: табл., рис. – (Національний 
стандарт України). 
147 Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист 
технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення : ДСТУ Б А.2.4-
30:2008. – На заміну ГОСТ 21.402-83 ; чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – III, 16 с.: рис. – (Національний стандарт України). 
148 Система проектної документації для будівництва. Водопостачання, водопровід і 
каналізація. Робочі креслення : [зб. держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-31:2008 – ДСТУ Б 
А.2.4-32:2008. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 32 с. – (Національний стандарт 
України). 
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Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-32:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Водопровід і каналізація. Робочі креслення»149 
установлює склад і правила виконання робочих креслень внутрішніх 
водопроводу і каналізації (у тому числі побутового гарячого 
водопостачання). 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-33:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Колії залізничні. Робочі креслення»150 встановлює склад 
і правила оформлення робочих креслень нових залізничних колій і колій, що 
реконструюються. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-34:2008. Правила виконання робочої 
документації гідромеліоративних лінійних споруд»151 установлює склад і 
правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних 
інженерних споруд. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-35:2008. Нормоконтроль проектної 
документації»152 визначає завдання нормоконтролю і установлює зміст і 
порядок його проведення суб’єктами господарської діяльності, які 
розробляють проектну документацію на будівництво об’єктів, а також 
обов’язки та права фахівця, що здійснює Нормоконтроль. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-36:2008. Підіймально-транспортне 
устаткування. Умовні зображення»153  стандарт встановлює умовні 
графічні зображення основного підіймально-транспортного устаткування, що 
зображується на планах (вид зверху) і розрізах будинків і споруд, а також на 
інших технічних кресленнях усіх видів. 

                                                 
149 Там само. 
150 Система проектної документації для будівництва. Колії залізничні. Робочі креслення : 
ДСТУ Б А.2.4-33:2008. – На заміну ГОСТ 21.510-83 ; чинний від 2010-01-01. – Київ : 
Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 28 с.: рис. – (Національний стандарт України). 
151 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочих 
креслень та робочої документації гідротехнічних та гідромеліоративних споруд : [зб. 
держ. стандартів] : ДСТУ Б А.2.4-17:2008 [та ін.]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 
28 с. – (Національні стандарти України). – Зміст: ДСТУ Б А.2.4-17:2008 ; ДСТУ Б А.2.4-
34:2008. 
152 Система проектної документації для будівництва. Проектна документація. Правила 
обліку та зберігання оригіналів. Нормоконтроль : [зб. держ. стандартів]. – Київ : 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 27 с. – (Національні стандарти України). – У змісті ДСТУ Б 
А.2.4-20:2008. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації; ДСТУ Б 
А.2.4-35:2008. Нормоконтроль проектної документації. – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 
21.203–78, ГОСТ 21.002–81. 
153 Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні 
зображення елементів генеральних планів, споруд транспорту та підіймально-
транспортного устаткування : [зб. держ. стандартів]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 
2009. – 44 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. Умовні 
познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту; ДСТУ 
Б А.2.4-36:2008. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення. 
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Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-37:2008. Позначення характеристик 
точності»154 встановлює правила позначення характеристик точності 
геометричних параметрів будівель, споруд та їх елементів на будівельних 
кресленнях. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-38:2008. Система проектної документації 
для будівництва. Зображення умовні графічні у схемах. Устаткування 
енергетичне»155 установлює умовні графічні зображення енергетичного 
устаткування у теплотехнічних схемах енергетичних споруд. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-39:2008. Креслення будівельні. Правила 
виконання креслень дерев’яних конструкцій»156 встановлює правила 
виконання робочих креслень дерев’яних будівельних конструкцій будинків і 
споруд усіх видів. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-40:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Умовні 
графічні зображення на схемах та планах»157 установлює основні умовні 
графічні зображення проводових засобів зв’язку, що застосовують на схемах 
та планах розвитку і побудови телекомунікаційних мереж. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-41:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. 
Робочі креслення»158 установлює склад і правила виконання робочих 
креслень опалення, вентиляції і кондиціонування повітря підприємств, 
будівель і споруд різного призначення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-42:2009. Система проектної документації 
для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Робочі 

                                                 
154 Система проектної документації для будівництва. Архітектурно-будівельні креслення. 
Правила виконання. Позначення характеристик точності : [зб. держ. стандартів]. – Київ : 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 80 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ 
Б А.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень; ДСТУ Б 
А.2.4-37:2008. Позначення характеристик точності. 
155 Система проектної документації для будівництва. Зображення умовні графічні у 
схемах. Устаткування енергетичне : ДСТУ Б А.2.4-38:2008. – Чинний від 2010-01-01. – 
Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – II, 32 с.: табл., рис. – (Національний стандарт 
України). 
156 Система проектної документації для будівництва. Креслення будівельні та робочі. 
Інтер’єри. Дерев’яні конструкції : [зб. держ. стандартів]. – Київ : Мінрегіонбуд України, 
2009. – 27 с. – (Національні стандарти України). – У змісті: ДСТУ Б А.2.4-27:2008. 
Інтер’єри. Робочі креслення; ДСТУ Б А.2.4-39:2008. Креслення будівельні. Правила 
виконання креслень дерев’яних конструкцій. – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.507–81, 
СТ СЭВ 4409–83. 
157 Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби 
зв’язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах : ДСТУ Б А.2.4-40:2009. – 
Чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 74 с. : табл. – 
(Національний стандарт України). 
158 Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і 
кондиціонування повітря. Робочі креслення : ДСТУ Б А.2.4-41:2009. – Чинний від 2010-
01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – ІІІ, 23 с. – (Національний стандарт України). 
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креслення»159 установлює склад та правила оформлення робочих креслень 
проводових засобів зв’язку телекомунікаційних мереж для об’єктів 
будівництва різного призначення. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD). 
Система проектної документації для будівництва. Правила виконання 
проектної та робочої документації металевих конструкцій»160 установлює 
склад і правила виконання на паперових або електронних носіях проектної і 
робочої документації будівельних металевих конструкцій, яка розробляється 
на стадіях «проект» і «робоча документація», або «робочий проект». Вимоги 
цього стандарту не поширюються на виконання робочих деталізованих 
креслень металевих конструкцій марки КМД. 

Стандарт «ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013. Настанова з розроблення 
проектної та робочої документації металевих конструкцій. Креслення 
конструкцій металевих деталювальних (КМД)»161 установлює склад і 
правила виконання робочої документації будівельних металевих конструкцій 
марки КМД (конструкції металеві деталювальні) з паперовими та 
електронними носіями. 

Стандарт «ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ 
“Енергоефективність” у складі проектної документації об’єктів»162 
встановлює загальні вимоги до складу, викладення та оформлення розділу 
«Енергоефективність» при проектуванні житлових та громадських будинків. 

Цей стандарт застосовують юридичні та фізичні особи – суб’єкти 
господарської діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють 
проектування нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту 
(термомодернізації), енергетичної паспортизації будинків, при визначенні 
класу енергетичної ефективності будинку. 

Розділ є складовою проектної документації, в якому висвітлюються та 
узагальнюються рішення проекту з реалізації вимог щодо енергозбереження 
та енергетичної ефективності будинків згідно з загальними принципами ДБН 
В.1.2-11. 

                                                 
159 Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби 
зв’язку. Робочі креслення : ДСТУ Б А.2.4-42:2009. – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 
21.603–80 ; чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – III, 39 с. – 
(Національний стандарт України). 
160 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та 
робочої документації металевих конструкцій : ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, 
MOD). – Чинний від 2010-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – IV, 26 с.: рис., 
табл. – (Національний стандарт України). 
161 Настанова з розроблення проектної та робочої документації металевих конструкцій. 
Креслення конструкцій металевих деталювальни (КМД) : ДСТУ-Н Б А.2.4-44:2013. – 
Чинний від 2014-01-01. – Київ : Мінрегіон України, 2013. – III, 22 с. : рис. – (Національний 
стандарт України). 
162 Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів : 
ДСТУ Б А.2.2-8:2010. – Чинний від 2010-07-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. – IV, 
30 с. : рис. – (Національний стандарт України). 
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Стандарт «ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012. Настанова з організації 
проведення експертизи проектної документації на будівництво»163 
визначає процедуру проведення експертизи проектної документації на 
будівництво та містить рекомендації щодо організації порядку її виконання.  

Положення цього стандарту обов’язкові до застосування при 
проведенні експертизи проектів будівництва експертами, експертними 
організаціями, проектувальниками, замовниками будівництва, 
розпорядниками бюджетних коштів. 

 
4.5. Державні будівельні норми 

 
«ДБН А.2.2-6:2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження 

і затвердження науково-проектної документації для реєстрації об’єктів 
нерухомої культурної спадщини»164. 

Державні будівельні норми встановлюють склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації 
на проведення консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та 
пристосування (далі - реставрація) об’єктів культурної спадщини (крім 
пам’яток археології і монументальних пам’яток) відповідно до Законів 
України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної 
спадщини» та міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною, - 
«Конвенції з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини», 
«Європейської конвенції». 

Вимоги ДБН А.2.2-6 є обов’язковими для застосування юридичними та 
фізичними особами-суб’єктами господарської діяльності у сфері об’єктів 
культурної спадщини, незалежно від їх форми власності. 

В загальних положеннях документа зазначено: 
Об’єктом нормування є загальні вимоги до складу, змісту, порядку 

розроблення, оформлення, погодження та затвердження науково-проектної 
документації на реставрацію об’єкта культурної спадщини, науково-
технічного супроводу та авторського нагляду за реставрацією пам’ятки. 

Право на розроблення науково-проектної документації або її окремих 
розділів надається юридичним та фізичним особам – суб’єктам господарської 
діяльності незалежно від форм власності (далі - проектувальник), які мають 

                                                 
163 Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво : 
ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012. – Чинний від 2013-04-01. – Київ : Мінрегіон України, 2013. – III, 
17 с. – (Національний стандарт України). 
164 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної 
документації для реєстрації об’єктів нерухомої культурної спадщини : ДБН А.2.2-6-
2008. – Чинні з 2009-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с. – (Державні 
будівельні норми України). 
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ліцензію на цей вид діяльності, видану в установленому законодавством165 
порядку. 

Науково-проектна документація має ґрунтуватися на положеннях 
чинного законодавства, підзаконних актів та відповідати вимогам цих норм 
та нормативних документів на реставрацію, а також нормативних документів 
на будівельні і ремонтні роботи в частині, яка не суперечить нормативним 
документам із збереження культурної спадщини. 

Проектувальник та замовник протягом усього періоду дослідження, 
проектування та виконання робіт на об’єкті культурної спадщини несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством за наукову обґрунтованість 
проектних рішень, якісне і своєчасне розроблення і комплектність науково-
проектної документації, правильність і достовірність кошторисної вартості 
робіт. 

Науково-проектна документація повинна забезпечити: 
• максимальне збереження автентичності, культурної, історичної, 
естетичної та наукової цінності пам’ятки; 

• відсутність негативного впливу на пам’ятку прийнятих 
проектних рішень, технологій та матеріалів; 

• відсутність негативного впливу прийнятих проектних рішень та 
технологій на навколишнє середовище. 

Науково-проектна документація повинна відповідати вимогам чинного 
законодавства щодо: 

• охорони праці, пожежної та екологічної безпеки і 
промислової санітарії; 
• збереження навколишнього середовища (містобудівного, 
ландшафтного, археологічної зони) та історичних ареалів; 
• патентної чистоти технічних рішень та застосованого 
обладнання. 

«ДБН Б.2.2-3:2008. Планування та забудова міст і функціональних 
територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 
затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної 
науково-проектної документації для визначення історичних ареалів 
населених місць України»166. Цими нормами визначають вимоги до складу, 
змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження історико-
архітектурних опорних планів та визначення в їх складі меж історичних 
ареалів. Вимоги цих норм є обов’язковими для дотримання юридичними і 

                                                 
165 Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон 
України від 2 берез. 2015 р. № 222-VIII. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19. – Назва з екрана. 
166 Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, 
спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених 
місць України : ДБН Б.2.2-3-2008. – Чинні з 2009-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 
2008. – 10 с. – (Державні будівельні норми України). 
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фізичними особами – суб’єктами архітектурної й містобудівної діяльності 
незалежно від форм власності. 

У нормах подано визначення та вимоги до розроблення історико-
архітектурного опорного плану: 

Історико-архітектурний опорний план - це науково-проектна 
документація обліково-охоронного характеру, в якій фіксується інформація 
про весь комплекс нерухомих об’єктів культурної спадщини населеного 
місця та пов’язане з ними традиційне середовище. Історико-архітектурний 
опорний план є обов’язковою складовою частиною генерального плану 
історичного населеного місця як основного виду містобудівної документації, 
а також може розроблятися окремо перед розробленням генерального плану. 
У разі необхідності розроблення історико-архітектурного опорного плану 
після генерального плану останній повинен бути відкоригованим 
відповідним чином.  

Історичні ареали охоплюють історично сформовану частину 
населеного місця, що в цілому зберегла старовинний вигляд, розпланування і 
характер забудови. Це - найбільш освоєна в минулому і добре збережена 
частина території населеного місця, що відрізняється традиційним 
характером середовища і значною кількістю об'єктів культурної спадщини 
від інших, менш освоєних або погано збережених частин населеного місця та 
його найближчого оточення.  

Історико-архітектурний опорний план розробляють, а історичні ареали 
визначають для всіх населених місць України, що занесені до Списку 
історичних населених місць України, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України.  

Межі історичних ареалів визначаються у складі історико-
архітектурного опорного плану і наносяться на його основний кресленик. 
Межі історичних ареалів слід проводити вздовж розпланувальних і 
природних рубежів, що відокремлюють історичні ареали від решти міських 
територій. 

«ДБН Б.2.2-2:2008. Планування та забудова міст і функціональних 
територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 
затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та 
режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та 
містобудування»167 Цими нормами визначаються вимоги до складу, змісту, 
порядку розроблення, погодження та затвердження науково-проектної 
документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони 
пам’яток архітектури та містобудування. Вимоги цих норм є обов’язковими 
для дотримання юридичними і фізичними особами – суб’єктами 
архітектурної та містобудівної діяльності незалежно від форм власності. 
                                                 
167 Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо 
визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектур та 
містобудування : ДБН Б.2.2-2-2008. – Чинні з 2009-01-01. – Київ : Мінрегіонбуд України, 
2008. – 14 с. – (Державні будівельні норми України). 
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В загальних положеннях документа зазначено: 
Зони охорони пам’яток - це науково-проектна документація 

регулятивно-охоронного характеру, яка розробляється на основі історико-
архітектурного опорного плану та історико-архітектурної інвентаризації 
забудови, з урахуванням інших матеріалів досліджень культурної спадщини 
населеного місця.  

Цей документ стосується територій, на яких згідно з ним 
регламентують містобудівну діяльність навколо пам’ятки з метою 
забезпечення оптимальних умов її існування, збереження історичного 
середовища пам’ятки, виявлення та доцільного використання її 
композиційно-художніх якостей, врахування її містоформуючої ролі. 

«Державні будівельні норми України. Склад та зміст проектної 
документації на будівництво. ДБН А.2.2-3:2014 (остаточна редакція)»168 
встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, 
реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, 
будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, 
лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. 

Додаткові вимоги до об’єктів галузевої специфіки встановлюються 
галузевими будівельними нормами та нормативними документами, 
прийнятими відповідно до законодавства. 

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на реставрацію 
об’єктів культурної спадщини; на об’єкти, що споруджуються за межами 
України за рахунок її бюджетних інвестицій; при ліквідації наслідків аварій і 
катастроф; на консервацію та розконсервацію об’єктів будівництва 
встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними 
документами з урахуванням положень цих норм. 

Проектна документація для будівництва має відповідати положенням 
законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, 
стандартів та правил. 

Не допускається розроблення проектної документації без інженерних 
вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.1-1 на нових 
земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об’єктів – 
без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та 
інструментального обстеження об’єктів. 

Оформлення проектної документації здійснюється згідно з 
нормативними документами комплексу А.2.4 «Система проектної 
документації для будівництва». Основними складовими вихідних даних є: 

•  містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки; 
•  технічні умови; 
• завдання на проектування (додаток Б). 

Інші вихідні дані, які надаються замовником, наведені в додатку А. 

                                                 
168 Державні будівельні норми України. Склад та зміст проектної документації на 
будівництво : ДБН А.2.2-3-2014 (остаточна редакція). – На заміну ДБН А.2.2-3-2012. – 
Чинні від 01.10.2014. – Київ : Мінрегіон України, 2014. – 32 с. 
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5. Нормативно-правові документи у сфері землеустрою 
 
5.1. Закони України 
 
Склад документації у сфері землеустрою регулюється Законами 

України та постановами Кабінету Міністрів України, зокрема Державним 
земельним кадастром, Земельним кодексом України та іншими 
нормативними документами. 

«Земельний кодекс України»169 встановлює повноваження органів 
державної влади в галузі земельних відносин, зокрема щодо ведення 
документації із землеустрою. 

Серед повноважень Кабінету Міністрів України в галузі земельних 
відносин (ст. 13): 

організація ведення державного земельного кадастру, державного 
контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою; 

встановлення порядку проведення моніторингу земель; 
вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до 

закону. 
Серед повноважень центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин 
(ст. 15): 

забезпечення проведення державної експертизи документації із 
землеустрою у випадках та порядку, визначених законом, ведення та 
адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, 
реформування земельних відносин; 

Також, в ст. 15-1 зазначено, що до повноважень центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин, належить: 

– ведення та адміністрування Державного земельного кадастру; 
– участь у державному регулюванні планування територій;  
– проведення державної експертизи землевпорядної документації; 
– здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і 

підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та 
охорони земель, формування екомережі. 

Ст. 184 визначає зміст землеустрою, зокрема: 
а) встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-

територіальних одиниць, землеволодінь і землекористувань; 
б) розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та 

охорони земель; 

                                                 
169 Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 25 жовт. 2001 р. 
№ 2768-III. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. – Назва з екрана. 
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в) складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних 
обґрунтувань використання та охорони земель відповідних адміністративно-
територіальних одиниць; 

г) обґрунтування встановлення меж територій з особливими 
природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами; 

д) складання проектів відведення земельних ділянок; 
е) встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок; 
ж) складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також 
розроблення заходів щодо охорони земель; 

з) розроблення іншої землевпорядної документації, пов’язаної з 
використанням та охороною земель; 

и) здійснення авторського нагляду за реалізацією заходів, передбачених 
документацією із землеустрою; 

і) проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, 
геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель. 

У ст. 186 визначено, яким чином відбувається погодження і 
затвердження документації із землеустрою. 

У Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження 
документації із землеустрою»170 встановлено єдині правила і підходи у 
сфері землеустрою та усунуто розбіжності, які досі існували у чинному 
законодавстві. Закон вводить єдину термінологію, уточнює види 
документації із землеустрою, визначає їх склад і зміст. У документі 
визначено виключний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження та 
затвердження конкретних видів документації із землеустрою, та 
врегульовано порядок такого погодження. 

Закон України «Про Державний земельний кадастр»171 установлює 
правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного 
земельного кадастру. 

У Законі (ст. 1) надано визначення Державного земельного кадастру – 
це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, 
розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, 
обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну 
характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 
користувачами. 

                                                 
170 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, 
змісту та порядку погодження документації із землеустрою [Електронний ресурс] : Закон 
України від 2 черв. 2015 р. № 497–VIII. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/497-19. – Назва з екрана. 
171 Про Державний земельний кадастр [Електронний ресурс] : Закон України від 7 лип. 
2011 р. № 3613-VI. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17. – Назва з 
екрана.  
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Державний земельний кадастр ведеться з метою (ст. 2) інформаційного 
забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
фізичних та юридичних осіб при: 

регулюванні земельних відносин; 
управлінні земельними ресурсами; 
організації раціонального використання та охорони земель; 
здійсненні землеустрою; 
проведенні оцінки землі; 
формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших 

природних ресурсів; 
справлянні плати за землю. 
Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах 

(ст. 3): 
обов’язковості внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про всі його об’єкти; 
єдності методології ведення Державного земельного кадастру; 
об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Державному 

земельному кадастрі; 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру виключно на 

підставі та відповідно до цього Закону; 
відкритості та доступності відомостей Державного земельного 

кадастру, законності їх одержання, поширення і зберігання; 
безперервності внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру, що змінюються; 
документування всіх відомостей Державного земельного кадастру. 
У ст. 8 п. 5 зазначено, що до Державного земельного кадастру 

включаються такі відомості про картографічну основу: 
склад відомостей, що відображаються на картографічній основі; 
дата створення картографічної основи; 
відомості про особу, яка створила картографічну основу; 
масштаб (точність) картографічної основи; 
система координат картографічної основи. 
До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про 

земельні ділянки (ст. 15): 
кадастровий номер; 
місце розташування; 
опис меж; 
площа; 
міри ліній по периметру; 
координати поворотних точок меж; 
дані про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної 

геодезичної мережі; 
дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів; 
відомості про інші об’єкти Державного земельного кадастру, до яких 

територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка; 
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цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної 
ділянки в межах певної категорії земель); 

склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв; 
відомості про обмеження у використанні земельних ділянок; 
відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія 

сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; 
нормативна грошова оцінка; 
інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо 

земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості 
про земельну ділянку. 

Відомості про земельну ділянку містять інформацію про її власників 
(користувачів), зазначену в частині другій статті 30 цього Закону, 
зареєстровані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. 

Закон України «Про землеустрій»172 визначає правові та організаційні 
основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання 
відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого 
розвитку землекористування. 

У законі подано визначення таких понять: 
документація із землеустрою (землевпорядна документація) – 

затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими 
регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та 
приватної власності, а також матеріали обстеження і розвідування земель, 
авторського нагляду за виконанням проектів тощо; 

план земельної ділянки – графічне зображення, що відображає 
місцезнаходження, зовнішні межі земельної ділянки та межі земель, 
обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб 
(земельних сервітутів), а також розміщення об’єктів нерухомого майна, 
природних ресурсів на земельній ділянці; 

проект землеустрою – сукупність економічних, проектних і технічних 
документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, 
які передбачається здійснити за таким проектом; 

робочий проект землеустрою – сукупність економічних, проектних і 
технічних документів з використання та охорони земель, що включає 
розрахунки, опис, креслення технічних рішень, кошторис, реалізацію яких 
передбачається здійснити протягом строку, встановленого цим проектом; 

технічна документація із землеустрою – сукупність текстових та 
графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з 
використання та охорони земель без застосування елементів проектування. 

У законі визначено види документації із землеустрою, права та 
обов’язки замовників та розробників документації із землеустрою, загальні 

                                                 
172 Про землеустрій [Електронний ресурс] : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 858-IV. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-15. – Назва з екрана. 
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вимоги до її змісту, процедури погодження і затвердження, порядок внесення 
змін, користування документацією із землеустрою. Також визначено порядок 
формування та доступу до Державного фонду документації із землеустрою. 

У Законі України «Про охорону земель»173 подано визначення 
документації із землеустрою в галузі охорони земель: це «схеми землеустрою 
і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель 
адміністративно-територіальних одиниць та робочі проекти землеустрою» 
(ст. 25). Зазначено, що склад документації із землеустрою в галузі охорони 
земель та порядок її погодження і затвердження встановлюються Земельним 
кодексом України та Законом України «Про землеустрій». 

Закон України «Про оцінку земель»174 визначає правові засади 
проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки 
земель в Україні та спрямований на регулювання відносин, пов’язаних з 
процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою 
захисту законних інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у 
питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та 
ринку земель. Розділ 3 містить вимоги до документації з оцінки земель та її 
затвердження. 

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну 
діяльність»175 регулює відносини у сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян 
результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Подано 
вимоги до нормативно-технічної документації в сфері топографо-геодезичної 
і картографічної діяльності, картографо-геодезичного фонду України. 

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної 
документації»176 визначає правові, організаційні і фінансові основи 
здійснення державної експертизи землевпорядної документації та порядок її 
проведення. Також цей Закон регулює відносини, що виникають при 
проведенні державної експертизи землевпорядної документації. Дія цього 
Закону не поширюється на регулювання відносин, пов’язаних із проведенням 
науково-технічної експертизи, екологічної, судової та інших видів експертиз. 

 
 
 
 

                                                 
173 Про охорону земель [Електронний ресурс] : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 962–
IV. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/962-15. – Назва з екрана. 
174 Про оцінку земель [Електронний ресурс] : Закон України від 11 груд. 2003 р. № 1378-
IV. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15. – Назва з екрана. 
175 Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон 
України від 23 груд. 1998 р. № 353-XIV. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-14. – Назва з екрана. 
176 Про державну експертизу землевпорядної документації [Електронний ресурс] : Закон 
України від 17 черв. 2004 р. № 1808-IV. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1808-15. – Назва з екрана. 
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5.2. Постанови Кабінету Міністрів України 
 
В постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення Державного земельного кадастру»177 визначена процедура та 
вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру. 

Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових 
носіях. 

Документи в паперовій формі, які створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру, витяги з Державного земельного кадастру 
про об’єкт Державного земельного кадастру, довідки, що містять узагальнену 
інформацію про землі (території), викопіювання з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), кадастрові 
плани земельних ділянок та інші документи створюються шляхом 
роздрукування їх електронної (цифрової) форми за допомогою програмного 
забезпечення Державного земельного кадастру. 

У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та 
паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях. 

Також зазначено, що ведення Державного земельного кадастру 
здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи. 

Держателем Державного земельного кадастру є Держгеокадастр. 
Функції адміністратора Державного земельного кадастру виконує 

визначене Держгеокадастром за погодженням з Мінрегіоном державне 
підприємство, яке належить до сфери управління Держгеокадастру. 

До складу Держгеокадастру та його територіальних органів входять 
державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах 
повноважень, визначених Законом України «Про Державний земельний 
кадастр» та цим Порядком. 

Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей 
Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення 
відомостей до нього, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні 
або наданні відомостей. 

Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного 
кадастрового реєстратора і власну печатку, форми та опис яких визначаються 
Мінрегіоном. 

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи 
їх об’єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора, пов’язану із 
здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється. 

Під втручанням у діяльність Державного кадастрового реєстратора 
розуміється прямо не передбачена законодавством дія будь-яких органів, 
посадових і службових осіб, громадян чи їх об’єднань, яка стосується 

                                                 
177 Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру [Електронний 
ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2012 р. № 1051. – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п. – Назва з екрана. 
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здійснення Державним кадастровим реєстратором повноважень, визначених 
Законом України «Про Державний земельний кадастр» та цим Порядком. 

В документі визначено, що відомостями Державного земельного 
кадастру є всі відомості, які підлягають внесенню до нього згідно з цим 
Порядком та у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та 
інформаційними системами, а також відомості, одержані внаслідок їх 
оброблення, систематизації та узагальнення. 

Відомості Державного земельного кадастру поділяються на відомості 
про: 

1) геодезичну та картографічну основу Державного земельного 
кадастру; 

2) кадастрове зонування земель у межах території України; 
3) об’єкти Державного земельного кадастру та ін. 
 
«Положення про містобудівний кадастр», затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559178 містить склад 
відомостей, які вводяться до кадастру на державному, регіональному, 
районному, міському рівнях. 

До інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру 
відноситься затверджена містобудівна, проектна та планувальна 
документація, склад і зміст якої визначено законодавством України у сфері 
містобудівної діяльності та будівельними нормами, державними стандартами 
і правилами, метадані про цю документацію та електронні копії 
містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться і 
зберігаються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, 
бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, 
реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів, профільні набори 
геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, 
будівельні норми, державні стандарти і правила, регламенти, інші документи 
та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі 
містобудівного кадастру відповідно до законодавства. 

 
5.3. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

 
В Концепції проекту Закону України «Про національну 

інфраструктуру геопросторових даних»179 зазначено, що Національна 
інфраструктура геопросторових даних (далі – інфраструктура даних) 
призначена для збирання, обробки, зберігання, поширення та ефективного 

                                                 
178 Положення про містобудівний кадастр [Електронний ресурс] : затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 трав. 2011 р. № 559. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF/page. – Назва з екрана. 
179 Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних» [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 21 листопада 2007 р. № 1021-р. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1021-2007-р. – Назва з екрана. 
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використання інформації про визначені у певній системі просторово-часових 
координат об’єкти та явища, яка безпосередньо або опосередковано 
пов’язана з місцеположенням таких об’єктів на Землі. 

Застосування геоінформаційних технологій має важливе значення для 
проведення земельної реформи, формування кадастру нерухомості та 
природних ресурсів, підвищення рівня геоінформаційного забезпечення 
навігаційної інфраструктури транспортних коридорів, проведення 
моніторингу навколишнього природного середовища, інтегрування в 
міжнародні структури та глобальний інформаційний простір.  

Метою цієї Концепції є визначення шляхів законодавчого 
врегулювання питання створення та розвитку геоінформаційних ресурсів. 

 
*** 

На підставі аналізу системи нормативно-правових документів в галузі 
науково-технічної документації можна зазначити, що чинні нормативні 
документи забезпечують регулювання створення, складу, оформлення та 
обігу науково-технічної документації. 

Впродовж останніх років відбувається оновлення нормативної бази у 
сфері роботи з НТД. Це пов’язано з втратою чинності в Україні низки 
міждержавних стандартів, впровадженням нових технологій, зокрема НТД в 
електронній формі. Набули чинності стандарти, що регулюють процеси 
створення, оформлення та обігу НТД в електронній формі. Серед них: 
«ДСТУ ГОСТ 2.612:2014. ЄСКД. Електронний формуляр. Загальні вимоги», 
«ДСТУ ГОСТ 2.611:2014. ЄСКД. Електронний каталог виробів. Загальні 
вимоги», «ДСТУ ГОСТ 2.511:2014. ЄСКД. Правила передавання електронних 
конструкторських документів. Загальні вимоги», «ДСТУ ГОСТ 2.512:2014. 
ЄСКД. Правила виконання пакетів даних для передавання електронних 
конструкторських документів. Загальні вимоги» тощо. У сфері реєстрації 
науково-дослідних робіт слід відзначити розроблення нового стандарту 
«ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура та правила оформлювання», який набуває чинності з 1 липня 
2017 р. 

Значну частину стандартів у сфері роботи з НТД складають документи, 
розроблені до 1992 р., які втрачають чинність з 1 січня 2018 р. Актуальним 
завданням є розроблення нових національних стандартів, гармонізація та 
впровадження в України міжнародних стандартів в цій сфері. 
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ІІ. Архівознавство та архівна справа в Україні: 

матеріали до бібліографії за 2015 рік 
 

Інформаційне забезпечення є необхідною складовою для успішної 
діяльності архівних установ України, проведення ними науково-методичної 
роботи, наукових досліджень, впровадження їх результатів в практичну 
діяльність. Важливою складовою інформаційного забезпечення є виявлення, 
опрацювання та систематизація поточної бібліографії з проблем 
архівознавства та архівної справи в Україні. Систематичне бібліографування 
документального масиву публікацій, розпорошених в значній кількості 
друкованих джерел, сприятиме створенню фахового інформаційного ресурсу 
як основи для проведення наукометричних та бібліометричних досліджень. 

У «Матеріалах до бібліографії» представлено документальний масив 
публікацій з проблем архівознавства та архівної справи в Україні за 2015 рік, 
що вийшли в нашій країні та за її межами. Також подано бібліографічні 
описи публікацій за 2014 рік, які не увійшли до «Матеріалів до бібліографії», 
опублікованих у 24 випуску «Бюлетеня ГЦНТІ» за 2015 р. До бібліографії 
включено відомості про монографії, навчальні посібники, довідкові видання, 
бібліографічні посібники, автореферати дисертацій, статті в наукових 
періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках наукових праць, 
матеріалах конференцій. Тематика публікацій охоплює проблеми архівної 
науки, освіти; історії, організації та діяльності архівних установ України; 
складу та змісту їх фондів; архівознавства та архівної справи за кордоном; 
зарубіжної архівної україніки; персоналій архівістів тощо. До бібліографії не 
включено відомості про публікації в засобах масової інформації, методичні 
розробки архівних установ, видання архівних документів. Подано 
інформацію лише про нормативні документи та методичні розробки, що 
мають загальногалузеве значення. З метою надання якомога повної 
інформації про зарубіжну архівну україніку, до бібліографії включено 
інформацію про публікації документів зарубіжної україніки. 

Бібліографія систематизована за тематичними розділами. Всередині 
тематичних розділів бібліографічні записи систематизовано за окремими 
блоками: монографії, навчальні посібники, довідкові видання, збірники 
наукових праць; автореферати дисертацій; нормативні документи та 
методичні посібники; статті в періодичних та продовжуваних виданнях, 
збірниках наукових праць, матеріалах конференцій. У межах блоку 
бібліографічні записи розташовано за алфавітом авторів та назв документів. 

Джерелами виявлення бібліографічної інформації стали фонди, 
каталоги та бази даних провідних вітчизняних бібліотек, зокрема 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної 
парламентської бібліотеки України, Національної історичної бібліотеки 
України, Державної наукової архівної бібліотеки тощо. 

Бібліографічні записи мають суцільну нумерацію, загальна їх кількість 
становить 617 назв. Використовується система перехресних посилань. За 
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потреби бібліографічні записи супроводжуються уточнюючими анотаціями. 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними в 
Україні державними стандартами. 
 

1. Архівна наука та освіта 

1.1. Архівна наука 

1. Програма розвитку галузевої науки на 2016–2020 рр. [Електронний 
ресурс] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2014. – 20 с. – 
Режим доступу: http://undiasd.archives.gov.ua/doc/program-roz-galuz-
nauki.pdf. – Назва з екрана. 
 

*** 
2. Валявко І. Архіви як важливе джерело в історико-філософському 
пізнанні / Ірина Валявко // Архіви – наука – суспільство: шляхи 
взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–
22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та 
ін.]. – Київ, 2015. – С. 50–52. 

3. Ветлинська О. Місце українського архівознавства в системі наук: 
історичний аспект / Оксана Ветлинська, Ірина Козел // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 52–55. 

4. Галатир В. Державний архів Хмельницької області як осередок 
наукових досліджень на Хмельниччині у 2012–2014 рр. / Віталій 
Галатир, Юрій Олійник // Архіви – наука – суспільство: шляхи 
взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–
22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та 
ін.]. – Київ, 2015. – С. 59–62. 

5. Гаранін О. Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства (УНДІАСД) – 20 років: перспективи провідної 
установи України в галузі архівознавства та документознавства через 
призму ювілейної дати / Олександр Гаранін // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 66–71. 

6. Гриньова Ю. Підсумки роботи Науково-методичної ради Державного 
архіву Харківської області у 2013–2014 роках / Юлія Гриньова, 
Станіслав Іванов // Харківський архівіст 2013–2014 рр. : [наук.-інформ. 
вісн.]. – Харків, 2015. – С. 31–37. 

7. Гуменюк Г. Ф. Аудіовізуальний архівний документ та його унікальна 
роль на сучасному етапі / Г. Ф. Гуменюк // Культура та інформаційне 
суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. 
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молодих учених, 22–23 квіт. 2015 р. / Харків. держ. акад. культури [та 
ін.]. – Харків, 2015. – С. 209–210. 

8. Дідух Л. Організація та проведення наукових досліджень науково-
дослідними установами в системі Державної архівної служби України / 
Людмила Дідух // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : 
матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 
2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 
2015. – С. 81–83. 

9. Загорулько Р. Центральний державний архів-музей літератури і 
мистецтва України як інститут пам’яті та осередок наукових 
досліджень / Ростислав Загорулько // Архіви – наука – суспільство: 
шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. 
конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, 
УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 87–90. 

10. Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного / 
Ярослав Калакура // Студії з арх. справи та документознавства. – 
2015. – Т. 22/23. – С. 17–20. 

11. Приходько Л. Основні проблеми українського архівознавства / 
Людмила Приходько // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : 
матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 
2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 
2015. – С. 142–148. 

12. Приходько Л. Ф. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження 
архівних аудіовізуальних документів / Л. Ф. Приходько // Архіви 
України. – 2015. – № 4. – С. 7–43. 

13. Прозорова В. Архівологія як новий погляд на прогалини у фондах / 
Вікторія Прозорова ; пер. з рос. І. Матяш // Спеціальні історичні 
дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. / НАН України, 
Ін-т історії України. – Київ, 2015. – Число 26/27. – С. 13–21. 

14. Яременко Л. Інформаційно-комунікаційне спрямування наукових 
досліджень Інституту архівознавства Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського / Лідія Яременко // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 181–185. 

Див. також № 20, 57–60, 71, 89. 

 

1.2. Архівна термінологія 

15. Горєва В. Застосування сучасних діловодних термінів на прикладі 
нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства / 
Вікторія Горєва // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : 
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матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 
2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 
2015. – С. 78–81. 

16. Селіверстова К. На шляху творення національної термінології (до 
виходу перекладного галузевого словника) / Катерина Селіверстова // 
Українська наукова термінологія. Історія та сучасний стан : матеріали 
наук.-практ. конф., 5 груд. 2014 р. / НАН України, Наук.-виробн. 
підприємство «Вид-во “Наук. думка” НАН України». – Київ : Наук. 
думка, 2015. – С. 78–83. 

17. Селіверстова К. На шляху творення національної термінології (до 
виходу перекладного галузевого словника) / Катерина Селіверстова // 
Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з 
міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. 
арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 158–161. 

18. Yemel’yanova T. An Аudiovisual Document – Audiovisual Heritage: 
Concepts Correlation / Tetiana Yemel’yanova // Студії з арх. справи та 
документознавства. – 2015. – Т. 22/23. – С. 68–71. 

Див. також № 60. 

 

1.3. Архівна освіта 

19. Горбатюк М. Сучасний стан підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації для архівної галузі України / Микола Горбатюк // Архіви – 
наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. 
участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. 
служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 73–78. 

20. Іващенко В. Ю. Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства 
та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті 
Харківського університету / В. Ю. Іващенко, О. І. Красько // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 
Історія. – 2015. – № 1145, вип. 50. – С. 134–144. 

21. Калінічева Г. Науковий дискурс щодо концепції розвитку архівної 
освіти в Україні / Галина Калінічева // Архіви – наука – суспільство: 
шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. 
конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, 
УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 94–96. 

22. Павленко С. Місце аудіовізуальних документів у навчальних програмах 
професійної підготовки архівістів та джерелознавців / Світлана 
Павленко // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і 
освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 
листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 
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113. Порядок обліку унікальних документів, які зберігаються у 
власників документів або уповноважених ними осіб, що перебувають у 
зонах комплектування архівних установ : затв. наказом М-ва юстиції 
України від 5 жовт. 2015 р. № 1897/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 
7 жовт. 2015 р. за № 1212/27657 // Офіц. вісник України. – 2015. – 
№ 84. – Ст. 2844. 

 

2.8. Забезпечення збереженості архівних документів 

114. Дзендзелюк Л. С. Пергамент: виготовлення, властивості, 
реставрація / Л. С. Дзендзелюк ; [відп. ред. Л. В. Сніцарчук] ; НАН 
України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 
2015. – 78 с. 

115. Положення про умови зберігання документів Національного 
архівного фонду : затв. наказом М-ва юстиції України від 2 берез. 
2015 р. № 296/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 4 берез. 2015 р. за 
№ 250/26695 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 18. – Ст. 512. 

116. Порядок створення копій унікальних документів для страхового 
фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації 
унікальних документів : затв. наказом М-ва юстиції України від 28 
верес. 2015 р. № 1829/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 29 верес. 
2015 р. за № 1156/27601 // Офіц. вісник України. – 2015. – № 82. – 
Ст. 2741. 
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*** 

117. Бабенко В. В. Вибір наповнювача для виготовлення архівного 
безкислотного картону / В. В. Бабенко, С. М. Бобрицький, Р. В. Бондар, 
О. М. Дубина, В. М. Козирев, І. М. Кривулькін // Архіви України. – 
2015. – № 2. – С. 52–56. 

118. Березін Б. О. Протидія деструктивним впливам при архівному 
зберіганні інформаційних об’єктів на оптичних носіях / Б. О. Березін, 
С. І. Примушко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – 
Т. 17, № 4. – С. 49–58. 

119. Дубина О. М. Визначення ступеня деструкції аудиовізуальних 
документів архівосховищ безконтактними методами / О. М. Дубина, 
В. Г. Панченко, В. П. Ткаченко // Сучасне матеріалознавство та 
товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали IІ Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф., м. Полтава, 25–26 берез. 2015 р. / ВНЗ 
Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава, 2015. – 
С. 50–51. 

120. Кітам В. Проблеми ідентифікації чинників біопошкодження 
архівних документів / Володимир Кітам // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 97–99. 

121. Коханова І. О. Аналіз тенденцій асоціальної поведінки щодо 
документних фондів в Україні та світі / І. О. Коханова // Вісник 
Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні 
комунікації. – 2015. – Вип. 47. – С. 43–52. 

122. Мурашко Н. Вплив біологічних факторів на фізичний стан 
архівних документів / Наталія Мурашко // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 121–124. 

123. Подорожный В. Пути решения актуальных проблем 
долгосрочного хранения оцифрованных документов на объекты 
исторического, культурного и научного наследия / Вячеслав 
Подорожный, Василий Козырев // Архіви – наука – суспільство: шляхи 
взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–
22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та 
ін.]. – Київ, 2015. – С. 137–139. 

124. Семиног М. Підготовка аналогових фотодокументів до зберігання 
у архівних фондах Музею-архіву народної культури Українського 
Полісся / Микола Семиног // Волинський музей. Історія і сучасність : 
наук. зб. – 2014. – Вип. 5. – С. 341–345. 
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125. Слизький А. Розроблення нової редакції «Правил пожежної 
безпеки для державних архівних установ» / Антон Слизький // 
Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. 
авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 310–313. 

126. Тімров О. Актуальні питання щодо мікрофільмування кольорової 
документації на чорно-білій фотоплівці / Олексій Тімров, Ірина 
Надточій // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали 
Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., 
м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – 
С. 173–174. 

Див. також № 504. 

 

2.9. Описування архівних документів та довідковий апарат архівів 

127. Збанацька О. М. Електронні версії архівних путівників як 
джерело для уточнення та поповнення інформаційно-пошукового 
тезауруса Національної парламентської бібліотеки України / 
Збанацька О. М. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. 
наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 45–49. 

128. Патик В. Архівне описування документів: історіографія питання 
/ Вікторія Патик // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука 
і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 
листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 
Київ, 2015. – С. 25–27. 

 

2.10. Використання інформації архівних документів 

129. Інструкція про порядок витребування документів соціально-
правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства : затв. наказом М-ва юстиції України, М-ва закордонних 
справ України від 21 верес. 2015 р. № 1786/5/272 : зареєстр. в М-ві 
юстиції України 21 верес. 2015 р. за № 1117/27562 // Офіц. вісник 
України. – 2015. – № 82. – Ст. 2739. 

130. Порядок виконання архівними установами запитів юридичних та 
фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних 
довідок (копій, витягів) [Електронний ресурс] : затв. наказом М-ва 
юстиції України 2 берез. 2015 р. № 295/5 : зареєстр. в М-ві юстиції 
України 4 берез. 2015 р. за № 251/26696. – Режим доступу: 
http://old.minjust.gov.ua/file/44128. – Назва з екрана. 

131. Порядок долучення до архівних документів спростування 
недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах : 
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затв. наказом М-ва юстиції України від 28 серп. 2015 р. № 1612/5 : 
зареєстр. в М-ві юстиції України 1 верес. 2015 р. за № 1044/27489 // 
Офіц. вісник України. – 2015. – № 72. – Ст. 2396. 

132. Порядок доступу до виборчої документації тимчасового строку 
зберігання : затв. наказом М-ва юстиції України від 13 трав. 2015 р. 
№ 674/5 : зареєстр. в М-ві юстиції України 13 трав. 2015 р. за 
№ 529/26974 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 41. – Ст. 1286. 

133. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917–1991 років [Електронний ресурс] : Закон 
України від 9 квіт. 2015 р. № 316–VIII. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/316-19. – Назва з екрана. 

*** 

134. Антоненко В. В. «Україна: шлях до Перемоги» (виставка 
документів Національного архівного фонду) / В. В. Антоненко // 
Архіви України. – 2015. – № 3. – С. 229–235. 

135. Байдич В. Виставкова діяльність Державного архіву 
Хмельницької області як складова формування історичної пам’яті на 
Хмельниччині / Володимир Байдич // Архіви – наука – суспільство: 
шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. 
конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, 
УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 20–23. 

136. Бурдуваліс К. Архів як комунікаційний центр взаємозв’язку з 
суспільством (на прикладі роботи Державного архіву Хмельницької 
області) / Катерина Бурдуваліс // Архіви – наука – суспільство: шляхи 
взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–
22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та 
ін.]. – Київ, 2015. – С. 46–50. 

137. Власенко С. І. До 70-річчя заснування Організації Об’єднаних 
Націй (виставка документів Національного архівного фонду, 23 жовтня 
2015 року, м. Київ) / С. І. Власенко // Архіви України. – 2015. – № 5/6. – 
С. 287–296. 

138. Ворожко В. П. Розсекречування секретних архівних документів 
як важливий чинник розширення джерельної бази досліджень 
українського суспільства тоталітарної епохи / В. П. Ворожко // 
Матеріали VII І Волинської Всеукраїнської наукової історико-
краєзнавчої конференції, м. Житомир, 20 листоп. 2015 р. – Житомир, 
2015. – С. 165–167. 

139. Гаранин О. Украинская практика использования архивных 
документов, созданных в традиционной и электронной формах / 
О. Гаранин // Электронная документация и доступ к архивным 
материалам в Интернете = Electronic records and access to archive 
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resources via Internet : материалы XIII Междунар. конф., 22–23 мая 
2013 г., г. Варшава = materials of the International conference, 22–23 may 
2013, Warsaw / Главная дирекция гос. архивов Польши. – Варшава, 
2015. – С. 177–183. 

140. Індиченко Г. В. Використання документів Архіву Президії НАН 
України в історичній реконструкції міжнародного наукового 
співробітництва НАН України (1956–1960) / Індиченко Г. В. // 
Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–
8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 96–99. 

141. Кіржаєва І. Г. Використання архівних фондів Інституту 
архівознавства НБУВ: тематика досліджень та склад користувачів 
(1991–2014) / Кіржаєва І. Г., Піддубний О. П. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 
2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 100–103. 

142. Макарова Т. О. Архівні документи свідчать (до 70-річчя 
визволення нацистського концтабору Аушвіц та Міжнародного дня 
пам’яті жертв Голокосту) / Т. О. Макарова // Архіви України. – 2015. – 
№ 1. – С. 88–93. 

143. Петрович В. Діяльність державних архівів щодо організації 
користування інформаційними ресурсами Національного архівного 
фонду України (на прикладі Державного архіву Волинської області) / 
Валентина Петрович // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Сер.: Іст. науки. – 
2015. – № 7. – С. 151–156. 

144. Петрович В. Інформаційна діяльність державних архівів України 
/ Валентина Петрович, Ігор Петрович // Шістнадцяті джерелознавчі 
читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали 
Всеукр. наук. конф., 24 листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 118–120. 

145. Чижова О. Архівний простір: від комунікації до взаємодії. З 
досвіду роботи Центрального державного архіву-музею літератури і 
мистецтва України / Олена Чижова // Архіви – наука – суспільство: 
шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. 
конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, 
УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 177–181. 

146. Чічіпан Ю. М. Організація роботи з документними ресурсами в 
архівних установах Полтавської області: порівняльний аналіз / 
Ю. М. Чічіпан // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : 
матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених 22–23 квіт. 
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2015 р. / Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків, 2015. – С. 211–
212. 

Див. також № 67, 90, 94–96, 160. 

 

2.11. Інформатизація архівної справи. Електронні архіви 

147. Янчев А. В. Електронне документування : теорія, методологія, 
практика : монографія / А. В. Янчев ; М-во освіти і науки України, 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2015. – 
362 с. – Із змісту: 3.2. Особливості архівування документів в умовах 
інформатизації суспільно-економічних процесів. – С. 166–179. 

*** 

148. Хащина Х. О. Інформаційні ресурси місцевих державних архівних 
установ України: типологія, організація, перспективи розвитку : 
автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Хащина 
Христина Олександрівна ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 
2015. – 22 с. 

*** 
149. Бакаляр К. П. Технології інформатизації архівних установ: 
постановка проблеми / К. П. Бакаляр // Культура та інформаційне 
суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. 
молодих учених 22–23 квіт. 2015 р. / Харків. держ. акад. культури [та 
ін.]. – Харків, 2015. – С. 213. 

150. Балдынюк А. Инновационные подходы к организации 
информационных архивов / Анна Балдынюк // Історико-культурна 
спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – 
Київ : Талком, 2015. – С. 234–237. 

151. Бєлая О. Документоведення on-line через сайт установи / Ольга 
Бєлая // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, 
використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., 
Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 182–185. – 
Про систему електронного документообігу в Держархіві Київської обл. 

152. Бєлая О. М. On-line діловодство з допомогою сайту установи / 
Бєлая О. М. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. 
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В. В. Тарновського. 

226. Babenko O. Archive criminal files as a source of investigating a 
certain epoch / Oksana Babenko, Viktor Bilous // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 14–17. 

227. Jakubiec O. Wołodymyr Szczerbyćkyj i źródła archiwalne do 
opracowania jego biografii politycznej / Oleksandr Jakubiec // Przegląd 
Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej. – Warszawa, 2015. – T. 8. – 
S. 79–89. – Огляд джерел з фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України. 

 

3.2. Центральні державні архівні установи 

ЦДАВО України 

228. Грищенко Т. Комплекс архівних документів з історії вивчення 
Сільськогосподарського вченого комітету України та його 
інформаційний потенціал / Тетяна Грищенко // Студії з арх. справи та 
документознавства. – 2015. – Т. 22/23. – С. 124–128. 

229. Казьмирчук М. Біографії викладачів Київського державного 
університету (1933–1941) за архівними джерелами ЦДАВО України / 
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Марія Казьмирчук // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна 
наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 
листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 
Київ, 2015. – С. 92–94. 

230. Крик Н. Навчальна література загальноосвітніх шкіл 
Наддніпрянської України у 1917–1921 рр. за документами 
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління 
України / Назарій Крик // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. 
пр. – 2015. – Вип. 46. – С. 93–96. 

231. Лук’янець О. Науково-організаційна та просвітня діяльність 
Українського республіканського відділу ВХТ ім. Д. І. Менделєєва 
(1959–1965): документальна спадщина / Олексій Лук’янець // Наукові 
праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – 
Вип. 42. – С. 453–460. 

232. Папакін А. Українські архівні документи з історії українсько-
болгарських дипломатичних стосунків 1918–1920 рр. / Артем Папакін 
// Славістична збірка. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 31–38. 

233. Черняк І. В. Деятельность А. С. Сокальского как руководителя 
отдела управления учебных заведений Министерства культуры УССР в 
период 50–60-х гг. ХХ века (по документам ЦГАВО Украины) / 
Черняк І. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. 
конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 148–152. 

Див. також № 40, 184, 185, 188, 189, 196, 203, 204, 207, 220, 223, 227. 

 

ЦДАГО України 

234. Антоненко В. В. Документи ЦДАГО України про діяльність 
українських громадських організацій в еміграції (за матеріалами 
колекції документів «Український музей у Празі») / В. В. Антоненко // 
Архіви України. – 2015. – № 5/6. – С. 109–120. 

235. Батрак Л. Документи про П. Т. Тронька у фондах Центрального 
державного архіву громадських об’єднань України / Лариса Батрак // 
Краєзнавство. – 2015. – № 3/4. – С. 14–18. 

236. Власенко С. Радянський партизанський рух опору на території 
України в роки Другої світової війни: джерелознавчий аспект / 
Світлана Власенко // Друга світова війна: події, факти, версії : 
матеріали Всеукр. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 24 квіт. 
2015 р. / М-во культури України, Нац. історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 59–65. 

237. Гінзбург О. Документи Комуністичної партії України як 
історичне джерело (за документами фонду 1 «Центральний Комітет 
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Компартії України», що зберігається у ЦДАГО України) / Ольга 
Гінзбург // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 75–80. 

238. Гінзбург О. Документи органів і організацій компартії України у 
фонді Центрального Комітету КПУ ЦДАГО України: загальна 
характеристика / Ольга Гінзбург // Шістнадцяті джерелознавчі читання 
«Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. 
конф., 24 листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 
[та ін.]. – Київ, 2015. – С. 112–114. 

239. Derevinskyi V. F. Archival sources about V. Chornovil that are stored 
in the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine / Vasyl F. 
Derevinskyi // Сумський історико-архівний журнал. – 2015. – № 24. – 
С. 29–34. 

Див. також № 38, 204, 220, 224, 227. 

 

ЦДІА України, м. Київ 

240. Мицик Ю. А. Матеріали фонду 149 ЦДІА України у Києві як 
джерело з історії Успенського (Преображенського) жіночого монастиря 
у Глухові XVII–XVIII ст. / Ю. А. Мицик, І. Ю. Тарасенко // Сіверщина 
в історії України : зб. наук. пр. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 148–
151. 

241. Приймак І. Документи з історії Житомирської російської 
публічної бібліотеки у фондах Центрального державного історичного 
архіву України, м. Київ / Ірина Приймак // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 139–142. 

242. Сухих Л. Про Ігнація Сцібора Мархоцького (Огляд документів з 
колекцій ЦДІАК України) / Лідія Сухих // Пам’ятки : археогр. 
щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 136–168. 

243. Шевченко С. І. Архів коша Нової Запорізької Січі і Центральна 
Україна / Сергій Шевченко // Наукові записки [Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка]. Серія: Іст. 
науки. – 2014. – Вип. 19. – С. 255–260. 

Див. також № 61, 68, 184, 188, 191, 198, 199, 203, 205, 206, 210, 211, 
225. 

 

ЦДІА України, м. Львів 

244. Білущак Т. М. Архівні джерела з військової справи у Львові 
другої половини XIV–XVII І ст.: класифікація, функції, інформаційний 
потенціал : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Білущак Тетяна 
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Миколаївна ; Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2015. – 
20 с. 

*** 

245. Білущак Т. Дослідження обороноздатності середньовічного 
Львова XIV–XVIII ст. на основі аналізу архівних та музейних джерел / 
Тетяна Білущак // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, 
використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., 
Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 21–24. 

246. Дорожинська М. Джерела до вивчення діяльності товариства 
«Просвіта» у фондах Центрального державного історичного архіву 
України у Львові / Марія Дорожинська // Галичина. – 2015. – № 27. – 
С. 316–321. 

247. Іваницький І. В. Лонгин Цегельський на еміграції (за матеріалами 
фондів ЦДІАЛ) / І. В. Іваницький // Гілея : наук. вісн. – 2015. – 
Вип. 99. – С. 96–101. 

248. Кришталович У. Р. Картографічні джерела в 
інтердисциплінарних дослідженнях: топонімія та гідронімія на давніх 
рукописних картах XVII–XIX ст. / У. Р. Кришталович // Вісник 
Інституту археології / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – 2015. – 
Вип. 10. – С. 138–153. 

249. Юрченко В. Документальні матеріали Центрального державного 
історичного архіву України у Львові про діяльність земських судів 
Галичини у ХV–ХVІІІ ст. / Віталіна Юрченко // Історико-культурна 
спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – 
Київ : Талком, 2015. – С. 77–80. 

250. Kargol T. Źródła do dziejów parafii rzymskokatolickich w 
przedautonomicznej Galicji (1772–1867) w zbiorach Centralnego 
Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie na przykładzie 
zespołów Namiestnictwa Galicyjskiego i c.k. Galicyjskiej Prokuratorii 
Skarbu : (wybrane aspekty społeczno-gospodarcze) / Tomasz Kargol // 
Galicja : studia i materiały. – 2015. – T. 1. – S. 273–294. 

251. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie : (materiały z 
lwowskiego Archiwum Historycznego) / [oprac.] Małgorzata Przeniosło // 
Galicja : studia i materiały. – 2015. – T. 1. – S. 378–396. 

Див. також № 187, 188, 195, 202, 206. 

 

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного 

252. Ємельянова Т. О. Кінодокументи з колекції хореографа і 
кінематографіста Василя Авраменка – джерела з історії української 



 105 

діаспори / Т. О. Ємельянова // Архіви України. – 2015. – № 2. – С. 125–
136. 

253. Ємельянова Т. О. Українське документальне кіно другої 
половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-
джерелознавчий аспект) / Т. О. Ємельянова // Архіви України. – 2015. – 
№ 1. – С. 192–201. 

254. Касян Л. Г. Академік Дмитро Яворницький в аудіовізуальних 
документах ХХ ст. (до 160-річчя від дня народження) / Л. Г. Касян // 
Архіви України. – 2015. – № 5/6. – С. 129–144. 

255. Касян Л. Г. Документальна спадщина Богдана Весоловського у 
аудіовізуальній колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного / 
Л. Г. Касян // Архіви України. – 2015. – № 4. – С. 136–145. 

256. Касян Л. Г. Кінообраз Максима Рильського в контексті 
комеморативних практик / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2015. – 
№ 1. – С. 129–138. – Проаналізовано документальний масив ЦДКФФА 
України ім. Г. С. Пшеничного, присвячений М. Т. Рильському. 

 

ЦДАМЛМ України 

257. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 
України [Електронний ресурс] : путівник. Вип. 4 / Держ. арх. служба 
України, ЦДАМЛМ України ; авт.-упоряд.: Т. Дубовик, Ю. Бентя. – 
Київ, 2015. – 564 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – Режим 
доступу: 
http://csam.archives.gov.ua/includes/uploads/2016/02/PutivnikIV.pdf. – 
Назва з екрана. 

*** 

258. Бентя Ю. В. Особовий фонд Бориса Лятошинського у ЦДАМЛМ 
України (до 120-річчя від дня народження видатного українського 
композитора, диригента та педагога) / Ю. В. Бентя // Архіви України. – 
2015. – № 4. – С. 121–135. 

259. Булгакова А. Формування особового фонду Володимира 
Денисенка українського режисера та сценариста (за матеріалами нових 
надходжень до ЦДАМЛМ України) / Альона Булгакова // Шістнадцяті 
джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : 
матеріали Всеукр. наук. конф., 24 листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 106–108. 

260. Дубовик С. О. Особовий фонд українського театрального 
режисера Володимира Грипича у ЦДАМЛМ України / С. О. Дубовик // 
Архіви України. – 2015. – № 5/6. – С. 121–128. 
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261. Мокроусова О. Г. Фотографії та малюнки архіву Павла Альошина 
як джерело з історії архітектури Києва : нові знахідки та атрибуції / 
Мокроусова О. Г. // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–
ХХІ століть : європейський цивілізаційний вимір : матеріали V щоріч. 
Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. 
Бориса Грінченка [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 103–119. 

262. Нестерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра 
Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної 
спадщини філософа Миколи Лосського (з фондів ЦДАМЛМ України) / 
Д. В. Нестерчук // Архіви України. – 2015. – № 2. – С. 147–153. 

263. Нестерчук Д. В. Постать Олександра Олеся в архівних джерелах 
ЦДАМЛМ України / Д. В. Нестерчук // Архіви України. – 2015. – 
№ 4. – С. 146–156. 

264. Павлова О. Віхи історії України через призму життя Івана Врони 
(за матеріалами особового фонду № 358 ЦДАМЛМ України) / Олена 
Павлова // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали 
Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., 
м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – 
С. 131–134. 

265. Павлова О. Ф. Творчість художника Валентина Фельдмана у 
документах ЦДАМЛМ України / О. Ф. Павлова // Архіви України. – 
2015. – № 1. – С. 232–240. 

266. Сукало А. М. Життєпис Олександра Богомазова (за документами 
особового фонду ЦДАМЛМ України) / А. М. Сукало // Рукописна та 
книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. 
фондів. – 2015. – Вип. 19. – С. 31–49. 

267. Чухліб Т. «Захалявні» записники з особового фонду Василя 
Чухліба у ЦДАМЛМ України як джерело до вивчення творчої 
майстерні письменника / Тарас Чухліб // Україна ХХ ст.: культура, 
ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 361–371. 

Див. також № 210, 211, 602. 

 

ЦДНТА України 

268. Алєксєєнко А. О. Історичні аспекти розвитку вітчизняного 
тракторобудування за конструкторською документацією Центрального 
державного науково-технічного архіву України / Алєксєєнко А. О. // 
Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 13-ї Всеукр. наук. 
конф., 16–18 жовт. 2014 р., м. Коростень / Центр пам’яткознавства 
НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 4–7. 

269. Алєксєєнко А. О. Фонди Центрального державного науково-
технічного архіву України з науково-дослідною документацією: 
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особливості формування та інформаційна наповненість / 
Алєксєєнко А. О. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. 
наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 59–61. 

270. Барикіна О. І. Розробка паровозу серії ФДМ (за документами 
Центрального державного науково-технічного архіву України) / 
Барикіна О. І. // Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 
13-ї Всеукр. наук. конф., 16–18 жовт. 2014 р., м. Коростень / Центр 
пам’яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2014. – 
С. 19–22. 

 

ЦДАЗУ 

271. Горбунова Г. Листування Ганни Черінь (США) як джерело для 
дослідження її творчої та громадської діяльності (за документами 
ЦДАЗУ) / Галина Горбунова // Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки : зб. наук. 
пр. – Острог, 2015. – Вип. 23. – С. 235–238. 

272. Мага І. Зарубіжне шевченкознавство (за документами 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки) / Ірина Мага // 
Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 3–10. 

273. Петриченко К. Витоки та проголошення Української держави (за 
документами ЦДАЗУ) / Катерина Петриченко // Молода нація : 
альманах. – 2015. – Спецвип.: Суспільство й ідеологія: історія та 
сучасність (№ 53). – С. 197–200. 

274. Решетченко Д. В. Українське національне об’єднання в Канаді 
(за документами Центрального державного архіву зарубіжної 
україніки) / Д. В. Решетченко // Архіви України. – 2015. – № 2. – 
С. 169–177. 

275. Kulinich M. J. The Central State Archives of Foreign Ucrainica as 
documentary center of Ukrainian Diaspora / M. J. Kulinich // The First 
International Conference on History and Political Sciences (March 24, 
2014). – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and 
Higher Education GmbH, 2014. – P. 19–24. 

 

3.3. Місцеві державні архівні установи 

Держархів Вінницької області 

276. Державний архів Вінницької області : путівник / Держ. арх. 
служба України, Держ. архів Вінниц. обл. ; [авт.-упоряд.: О. Петренко, 
В. Верховлюк, Ф. Винокурова та ін. ; наук. ред. Ю. Легун]. – Вінниця : 
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Т. П. Барановська, 2015. – 753 с. – (Архівні зібрання України. 
Путівники). 

*** 

277. Гончаренко І. Архівні фонди ДАВО як джерело вивчення 
нацистської окупаційної політики у сфері освіти (1941–1944 рр.) / Інна 
Гончаренко // Інформація, комунікація, суспільство 2015 : матеріали 4-ї 
Міжнар. наук. конф. ІКС-2015, 20–23 трав. 2015, Львів – Славське / 
Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. соц. комунікацій та інформац. 
діяльності. – Львів, 2015. – С. 244–245. 

278. Завальнюк К. В. Джерела з генеалогії Юхима Сіцінського (1859–
1937) у фондах Державного архіву Вінницької області / 
К. В. Завальнюк // Архіви України. – 2015. – № 1. – С. 181–191. 

Див. також № 205, 208, 224. 

 

Держархів Волинської області 

279. Каталог видань кирилівського друку в установах Волині (1600–
1825 рр.) / Адмін. держ. іст.-культур. заповідника у м. Луцьку, Упр. 
культури Волин. облдержадмін. ; [упоряд. Крейнін С. Н.]. – 2-ге вид. – 
Луцьк : Терези, 2015. – 353 с. : іл. 

*** 

280. Гика В. Документи Держархіву області про діяльність 
Волинського краєзнавчого музею у 1941–1944 роках / Володимир Гика 
// Волинський музей. Історія і сучасність : наук. зб. – 2014. – Вип. 5. – 
С. 264–266. 

281. Кручковська Н. Фонд особового походження Олени Чабан – 
члена Національної спілки журналістів України [в Архівному відділі 
Старовижівської райдержадміністрації Волинської обл.] / Надія 
Кручковська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та 
Старовижівщина у світовій та українській історії : наук. зб. – Луцьк, 
2015. – Вип. 53 : матеріали LІІІ Всеукр. історико-краєзн. наук. конф., 
присвяч. 24-й річниці Незалежності України, 20 трав. 2015 р., смт. 
Стара Вижівка – с. Сереховичі. – С. 281–283. 

282. Мартинюк Я. М. Джерельна база дослідження становлення та 
діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у 
міжвоєнний період / Я. М. Мартинюк // Інтелігенція і влада. Серія: 
Історія. – 2015. – Вип. 32. – С. 369–379. 

283. Фазан М. Матеріали з історії освіти Волині (1944–1953 рр.) у 
фондах Державного архіву Волинської області / Микола Фазан // 
Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : 
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матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. 
авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 69–72. 

Див. також № 189, 191, 199, 217. 

 

Держархів Дніпропетровської області 

284. Посунько О. М. Судові матеріали Катеринославської губернії як 
джерело до історії купецтва останньої чверті XVIII ст. / О. М. Посунько 
// Історія торгівлі, податків та мита. – 2015. – № 1. – С. 112–119. 

Див. також № 198. 

 

Держархів Донецької області 

285. Авдєєва О. С. Контррозвідувальний пункт Добровольчої Армії в 
м. Юзівка (за даними державного архіву Донецької області) / 
Авдєєва О. С., Білай Ю. В. // Пріоритетні напрями розвитку суспільних 
наук у XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 лют. 
2015 р. – Херсон, 2015. – С. 7–10. 

 

Держархів Житомирської області 

286. Особовий фонд академіка Б. А. Кругляка, що зберігається у 
ДАЖО // Історик Борис Кругляк: наукове надбання Житомирщини, 
України і світу : праці, спогади, матеріали / упоряд. Марина Кругляк. – 
Житомир : Волинь, 2014. – С. 633–638. 

Див. також № 191, 198, 205, 217, 220. 

 

Держархів Закарпатської області 

287. Архівні установи Закарпаття : інформ.-довідкове вид. : [з нагоди 
70-річчя Держ. архіву Закарпат. обл.] / Держ. арх. служба України, 
Закарпат. облдержадмін., Держ. архів Закарпат. обл. ; авт.-упоряд. 
Марканич М. В. ; відп. за вип. Місюк М. Д. – Ужгород : Карпати, 
2015. – 96 с. 

*** 

288. Csatáry G. A Ruzsák-levéltár iratai (1646 – XIX. sz.) / Csatáry 
György [Чотарі Ю. Архівні документи дворянської родини Ружак з 
Містіце (Імстичево) (1646 – XIX ст.) / Чотарі Юрій] // Acta Academiae 
Beregsasiensis : наук. вісн. / М-во освіти і науки України, Закарпат. 
угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – Берегово ; Ужгород : Графіка, 2015. – 
Т. 14. – С. 213–235. – (Серія: філологічні, історичні та педагогічні 
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науки). – Опис особового фонду адвокатів Ружаків (ф. 776) Держархіву 
Закарпатської обл. 

289. Váradi N. Dokumentumok a Nemzetközi Vöröskereszt munkatársairól 
Ukrajna Állambiztonsági Hivatalának ungvári archívumában / Váradi 
Natália [Вароді Н. Документи про працівників Міжнародного 
Червоного Хреста в ужгородському архіві Служби безпеки України / 
Вароді Наталія] // Acta Academiae Beregsasiensis : наук. вісн. / М-во 
освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – 
Берегово ; Ужгород, 2014. – Т. 13, № 1. – С. 13–32. – (Серія: історичні 
науки). 

 

Держархів Івано-Франківської області 

290. Соловка Л. Джерела з історії західноукраїнських земель періоду 
Першої світової війни у фондах Державного архіву Івано-Франківської 
області / Любов Соловка // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 319–327. 

Див. також № 206. 

 

Держархів Київської області 

291. Бєлая О. М. Документи Державного архіву Київської області про 
буремні події 1941–1945 рр. / О. М. Бєлая, Г. В. Бойко // Архіви 
України. – 2015. – № 3. – С. 56–62. 

292. Галатир В. Документи Державного архіву Київської області як 
джерело дослідження проблеми становлення місцевих органів 
державної влади в Київській губернії у квітні–грудні 1918 р. / Віталій 
Галатир // Студії з арх. справи та документознавства. – 2015. – 
Т. 22/23. – С. 191–194. 

293. Гураль О. І. Огляд документів фонду 1447 Державного архіву 
Київської області як джерела з історії київського товариства 
«Просвіта» / Гураль О. І. // Актуальні проблеми гуманітарних та 
природничих наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 3–4 
квіт. 2015 р. : у 2 ч. – [Херсон] : Вид. дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – 
С. 138–140. 

Див. також № 191. 

 

Держархів Кіровоградської області 

294. Державний архів Кіровоградської області [Електронний ресурс] : 
анотов. реєстр описів. Т. 2 : Фонди періоду після 1917 року. Кн. 3 
(№ Р – 2508–3999) / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Кіровоград. 
обл. ; відп. ред. тому О. Бабенко ; авт.-упоряд.: О. Дергачова, 
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Л. Маренець, В. Орлик, Л. Равська, Л. Таляренко. – Кіровоград, 2014. – 
502 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – Режим 
доступу: http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/R_rad2-3.pdf. – Назва з 
екрана. 

*** 

295. Бабенко О. Висвітлення діяльності Єлисаветградського 
повітового комітету допомоги біженцям 1915 р. за фондами ДАКО / 
Олег Бабенко, Вадим Колєчкін // Історико-культурна спадщина: 
збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 
2015. – С. 9–12. 

296. Бабенко О. Документи Державного архіву Кіровоградської 
області про «дострокове виконання планів» радянського будівництва / 
Олег Бабенко // Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і 
освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 
листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 
Київ, 2015. – С. 124–126. 

297. Маренець Л. Успадкованість технічної освіти на 
Єлисаветградщині на початку ХХ ст. (за документами Державного 
архіву Кіровоградської області) / Лілія Маренець // Архіви – наука – 
суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) 
наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба 
України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 118–121. 

298. Марченко О. Джерела з історії міського самоврядування 
Єлисаветграда другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Олег Марченко 
// Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. 
авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 49–52. – ДАКО. 

299. Шевченко С. Джерела Державного архіву Кіровоградської області 
з історії сербської діаспори та українсько-сербських зв’язків 
дорадянського часу / Сергій Шевченко // Славістична збірка. – Київ, 
2015. – Вип. 1. – С. 39–47. 

300. Babenko O. Study of the construction of Kremenchug hydroelectric 
station by the sources of State archives of Kirovograd region / Oleg Babenko 
// Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з 
міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. 
арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 17–20. 

Див. також № 216. 
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Держархів Львівської області 

301. Зброжко О. Молодіжні осередки руху опору на Західній Україні 
в 40–50 роках XX ст. у світлі документів Державного архіву Львівської 
області // Український визвольний рух : наук. зб. – 2015. – № 20. – 
С. 43–56. 

302. Wardzińska A. Magistrat królewskiego i stołecznego miasta Lwowa 
(1787–1918) w zasobie Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego. 
Cz. 2 / [oprac.] Anna Wardzińska // Miscellanea Historico-Archivistica. – 
2015. – T. 22. – S. 309–330. – Tł. z ukr. 

Див. також № 187, 198, 202, 204. 

 

Держархів Луганської області 

303. Державний архів Луганської області [Електронний ресурс] : 
анотов. реєстр описів архівних фондів. Т. 1 : Фонди дорадянського 
періоду. – Сєвєродонецьк, 2015. – 100 с. – Режим доступу: 
http://lg.archives.gov.ua/download/zv-annot-reestr.zip. – Назва з екрана. 

*** 

304. Принь М. О. Джерела з історії музейної справи та 
пам’яткоохоронної роботи в 1920–1930-х роках у фондах Державного 
архіву Луганської області / М. О. Принь // Праці Центру 
пам’яткознавства. – 2015. – Вип. 27. – С. 134–141. 

 

Держархів Миколаївської області 

305. Державний архів Миколаївської області : путівник / Держ. арх. 
служба України, Держархів Миколаїв. обл. ; відп. ред. 
Л. Л. Левченко. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 1144 с. – (Архівні зібрання 
України. Путівники). 

*** 

306. Кухлєв А. С. Фонди особового походження державного архіву 
Миколаївської області як джерело з історії Південної України (друга 
пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / А. С. Кухлєв // Вісник Маріупольського 
державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2015. – 
Вип. 13/14. – С. 105–113. 

Див. також № 208, 212. 

 

Держархів Одеської області 

307. Державний архів Одеської області : зведений каталог метричних 
книг. Вип. 2 : Православ’я: Херсонська і Подільська духовні 
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консисторії, 1852–1922. Фонди колекцій метричних книг, що надійшли 
до Державного архіву Одеської області з відділів РАЦС (ДРАЦС) / 
Держархів Одес. обл. ; редкол.: В. В. Левчук (гол.) [та ін.] ; наук. ред. 
Л. Г. Білоусова ; відп. ред. О. В. Мартиненко ; упоряд.: Л. Г. Білоусова, 
С. В. Виногловська, С. М. Герасимова [та ін.]. – Одеса, 2015. – 240 с. – 
(Праці Держархіву Одес. обл. ; т. XLIV). 

308. Державний архів Одеської області – скарбниця Національного 
архівного фонду України = The State Archives of Odessa region – the 
treasury of Ukrainian national Archival Fund of Ukraine : буклет / науч. 
ред. Л. Білоусова ; авт.-упоряд. Л. Білоусова ; відп. ред. С. Березін. – 
Вид. 2-е, доп. – Одеса : Астропринт, 2015. – 56 с. : іл. – (Праці 
Державного архіву Одеської області ; т. XLІI). 

*** 

309. Белоусова Л. Г. История градостроительства Одессы в отражении 
документов Государственного архива Одесской области. 
Формирование и использование комплексной поисковой базы данных 
на архивные фонды и дела / Л. Г. Белоусова // Збереження історичної 
забудови центра Одеси шляхом включення його до основного Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса – ЮНЕСКО) : матеріали 
міжнар. конф., 28–29 січ. 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 37–48. 

310. Білоусова Л. Матеріали Державного архіву Одеської області про 
діяльність іноземних консульств у Одесі в XIX – на початку XX століть 
/ Лілія Білоусова // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і 
знахідки. – 2015. – Вип. 24. – С. 374–390. 

311. Білоусова Л. Г. Метричні книги Державного архіву Одеської 
області як джерело для дослідження міграцій та етноконфесійної історії 
Півдня України / Л. Г. Білоусова // Архіви України. – 2015. – № 2. – 
С. 80–124. 

312. Діанова Н. М. Діяльність духовенства Одеського Спасо-
Преображенського собору в другій половині ХІХ ст. (на основі джерел 
Державного архіву Одеської області) / Н. М. Діанова // Південь 
України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : 
матеріали V Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24–25 квіт. 2015 р. / М-во 
освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. – 
Одеса : ОНУ, 2015. – С. 93–97. 

313. Македон В. В. Роль і значення документів з фондів Державного 
архіву Одеської області як джерел для дослідження розвитку 
національно-культурних товариств Одеси XIX – початку XX ст. / 
Македон В. В. // Теоретичні, методичні і практичні проблеми 
соціології, історії та політології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
[м. Херсон], 19–20 груд. 2014 р. – Херсон, 2014. – С. 47–49. 
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314. Сафонова Н. В. Документи Державного архіву Одеської області 
як джерело вивчення матеріалів хлібозаготівельної кампанії 1932–
1933 pp. та її трагічних наслідків для Одещини / Н. В. Сафонова // 
Інтелігенція і влада. Серія : Історія. – 2015. – Вип. 32. – С. 282–294. 

315. Скальский А. В. Карты и планы Одессы / А. В. Скальский, 
Л. Г. Белоусова // Збереження історичної забудови центра Одеси 
шляхом включення його до основного Списку всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО (Одеса – ЮНЕСКО) : матеріали міжнар. конф., 28–29 січ. 
2015 р. – Одеса, 2015. – С. 64–72. 

316. Успенська Г. Б. Фонди і колекції Державного архіву Одеської 
області з історії та реставрацій будівлі Одеського національного 
академічного театру опери та балету: деякі аспекти їх формування та 
використання у наукових та практичних цілях / Г. Б. Успенська // 
Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення його 
до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса – 
ЮНЕСКО) : матеріали міжнар. конф., 28–29 січ. 2015 р. – Одеса, 
2015. – С. 101–106. 

317. Хромов А. В. Джерела з історії Одеської міської поліції : фонди 
Державного архіву Одеської області / А. В. Хромов // Кочубіїв – 
Хаджибей – Одеса : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., присвяч. 
600-річчю міста, 28–29 трав. 2015 р., м. Одеса / М-во освіти і науки 
України, Одес. нац. політехн. ун-т [та ін.]. – Одеса, 2015. – С. 155–157. 

318. Циганенко Л. Дослідження історії дворянства Півдня України за 
матеріалами Ізмаїльського архіву / Лілія Циганенко // Історико-
культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та 
ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 73–76. 

319. Цубенко В. Л. Документи Державного архіву Одеської області 
про військові поселення кавалерії на території України / Цубенко В. Л. 
// Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та 
політології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листоп. 
2015 р. / Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології. – 
Херсон, 2015. – С. 89–91. 

320. Dianowa N. Historia rozwoju katolickiej sieci parafialnej w diecezji 
tyraspolskiej w XIX wieku na podstawie materiałów Państwowego 
Archiwum Obwodu Odeskiego / Natalia Dianowa // Archiwa, Biblioteki i 
Muzea Kościelne. – 2015. – T. 103. – S. 33–38. 

Див. також № 198, 208, 212, 216, 219. 
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Держархів Полтавської області 

321. Чиркова М. Ю. Матеріали генеалогічного характеру в 
Державному архіві Полтавської області / М. Ю. Чиркова, 
В. В. Коротенко // Архіви України. – 2015. – № 5/6. – С. 267–277. 

 

Держархів Рівненської області 

322. Карліна О. Спроба реконструкції фонду бібліотеки Луцького 
єзуїтського колеґіуму (за матеріалами Державного архіву Волинської 
області) / Оксана Карліна // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, 
політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 173–181. 

323. Климчук А. Матеріали з воєнної некрополістики в Державному 
архіві Рівненської області [Електронний варіант] / Андрій Климчук // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Некрополі краю : наук. зб. – 
Луцьк, 2015. – Вип. 56 : Матеріали 56 Волин. обл. наук. історико-
краєзн. конф., 25 листоп. 2015 р., м. Луцьк. – С. 96–97. – Режим 
доступу: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/ 
vidannja/minule_i_suchasne_volini_ta_polissja_nekropoli_kraju_naukovij_z
birnik_vipusk_56/4-1-0-339. – Назва з екрана. 

324. Кузьміна І. Особовий фонд Федора Штейнгеля в Державному 
архіві Рівненської області як історичне джерело / Ірина Кузьміна // 
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. 
пр. / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2015. – Число 26/27. – 
С. 57–72. 

325. Kysil M. Polskie rzymskokatolickie księgi metrykalne w Archiwum 
Państwowym Obwodu Równieńskiego (Державний Архів Рівненської 
Області) na Ukrainie / Małgorzata Kysil // Archeion. – 2015. – T. 116. – 
S. 697–702. 

Див. також № 189, 191, 217. 

 

Держархів Тернопільської області 

326. Альмес І. І. Латино- і польськомовні стародруки монастирського 
походження у фондах Державного архіву Тернопільської області / 
І. І. Альмес // Архіви України. – 2015. – № 4. – С. 110–120. 

327. Головацький А. Державний архів Тернопільської області як 
основне джерело вивчення історії адвокатури регіону / А. Головацький 
// Збірник матеріалів Всеукр. круглого столу «Адвокатура України: 
історія та сучасність» (на пошану адвоката, президента Української 
Народної Республіки в екзилі Степана Порфировича Витвицького), 24 
листоп. 2015 р., м. Львів. – Київ, 2015. 
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328. Мацелюх Є. Інформаційний потенціал офіційних документів 
Тернопільського воєводства як джерело до вивчення радикалізації 
політичного життя Другої Речі Посполитої доби «санації» / Євген 
Мацелюх // Мандрівець. – 2015. – № 3. – С. 50–53. 

 

Держархів Харківської області 

329. Горінова К. Нові надходження документів Національного 
архівного фонду до Державного архіву Харківської області / Катерина 
Горінова, Любов Михасенко // Харківський архівіст 2013–2014 рр. : 
[наук.-інформ. вісн.]. – Харків, 2015. – С. 27–30. 

Див. також № 198. 

 

Держархів Херсонської області 

330. Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 
року : анотов. реєстр описів. Т. 2 : Фонди Р-1251 – Р-3000 / Держ. арх. 
служба України, Держархів Херсон. обл. ; редкол.: В. О. Лебідь 
(голова) [та ін.] ; упоряд.: Ю. Коник, О. Крутевич, І. Сінкевич. – 
Херсон : Айлант, 2015. – 456 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні 
довідники). 

*** 

331. Кузовова Н. М. Єврейська община Херсонщини в 1944–1960 рр. 
(за документами фондів партійного архіву Херсонського обкому 
КП(б)У – КПУ) / Н. М. Кузовова // Вісник Академії праці і соціальних 
відносин Федерації профспілок України. – 2014. – № 2. – С. 111–115. 

332. Кухлєв А. С. Матеріали особового походження фондів 
Державного архіву Херсонської області як джерело з історії Південної 
України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / А. С. Кухлєв // Грані історії : 
зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 8. – С. 80–88. 

333. Сінкевич Є. Г. Доля «поляків-шпигунів» та 
«контрреволюціонерів», мешканців Південної України у 1930-х роках 
(за матеріалами ДАХО [Держархів Херсонської обл.]) / Є. Г. Сінкевич 
// Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний 
виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 24–25 квіт. 2015 р. 
/ М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України [та 
ін.]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 306–310. 

Див. також № 216. 
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Держархів Хмельницької області 

334. Галатир В. В. Документи особового походження І. Огієнка в 
державному архіві Хмельницької області / В. В. Галатир // Іван Огієнко 
і сучасна наука та освіта. Серія: Історична та філологічна. – 2015. – 
Вип. 11. – С. 33–39. 

335. Галатир В. В. Особова справа Івана Огієнка в Державному архіві 
Хмельницької області / В. В. Галатир, В. Г. Байдич // Іван Огієнко і 
сучасна наука та освіта. Серія філологічна. – 2015. – Вип. 12. – С. 450–
454. 

336. Гудима В. В. Фонди Державного архіву Хмельницької області як 
джерело до вивчення проблем формування та діяльності місцевих 
самоврядувань на Поділлі в добу Директорії УНР / Гудима В. В. // 
Літопис Хмельниччини – 2015 : краєзн. зб. / Хмельниц. обл. краєзн. 
музей [та ін.]. – Хмельницький, 2015. – С. 200–203. 

337. Лях Г. В. Документальні комплекси архівного та реєстраційного 
відділень Подільської духовної консисторії (1795–1922 рр.): ступінь 
збереженості та інформаційний потенціал / Г. В. Лях // Архіви 
України. – 2015. – № 5/6. – С. 145–152. 

Див. також № 184, 185, 191, 205, 224. 

 

Держархів Черкаської області 

338. Клименко Т. А. Доля неповнолітніх жителів Черкащини в період 
Великої Вітчизняної війни (за документальними матеріалами 
Державного архіву Черкаської області) / Т. А. Клименко // Архіви 
України. – 2015. – № 1. – С. 42–58. 

339. Клименко Т. А. Сімейні та архівні документи як джерельна база 
генеалогічного дослідження козацького роду Вакка / Т. А. Клименко // 
Архіви України. – 2015. – № 5/6. – С. 223–227. 

 

Держархів Чернігівської області 

340. Гейда О. Епістолярій Євгенії та Івана Спаських в особовому 
фонді Дмитра Бочкова / О. Гейда // Ніжинська старовина. – 2015. – 
Вип. 19. – С. 23–32. 

341. Лобанова Н. М. Документи особового фонду фольклориста 
Василя Полевика у Державному архіві Чернігівської області / 
Н. М. Лобанова // Архіви України. – 2015. – № 1. – С. 215–219. 
Див. також № 222, 225. 
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Держархів м. Києва 

342. Гребенніков В. Державний архів м. Києва як осередок історичної 
пам’яті про Київський авіаційний інститут / Володимир Гребенніков // 
Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. 
авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 242–245. 

343. Халецька Л. Маловідомі сторінки життя і діяльності 
В. Ф. Боброва за документами фонду особового походження 
Державного архіву м. Києва / Леся Халецька // Студії з арх. справи та 
документознавства. – 2015. – Т. 22/23. – С. 185–190. 

Див. також № 210, 211, 223. 

 

3.4. Галузеві державні архіви 

Галузевий державний архів СБУ 

344. В’ятрович В. Україна. Історія з грифом «секретно» / Володимир 
В’ятрович. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 
2015. – 512 с. : іл. – Із змісту: Які таємниці зберігають архіви КҐБ 
[огляд документів ГДА СБУ]. – С. 13–18; Епілог, або відкриваючи 
секрети [про розсекречування архівів]. – С. 502–511. 

345. Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні 
(1917–1925 рр.) : анот. покажч. арх. кримін. справ «Основного» фонду 
архівів тимчас. зберігання регіон. органів СБУ / Служба безпеки 
України, Галузевий держ. архів, НАН України, Ін-т історії України ; 
упоряд. В. М. Василенко. – Харків : Права людини, 2015. – 232 с. : 
фотоіл. 

*** 

346. Антонюк Я. М. Джерела з історії Кримського обласного проводу 
ОУН [Електронний ресурс] / Антонюк Я. М. // Україна у Другій 
світовій війні: проблеми і перспективи дослідження історичних 
джерел : матеріали Круглого столу, 15 жовт. 2015 р. / НАН України, Ін-
т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 
2015. – Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-
content/uploads/2016/04/WW2_Антонюк.docx. – Назва з екрана. 

347. Бондарчук В. Джерелознавчий аналіз документів Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України щодо дискредитації Сергія 
Єфремова по справі «Спілки визволення України» / Вікторія Бондарчук 
// Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в 
незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 листоп. 
2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ, 
2015. – С. 154–156. 
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348. Вєдєнєєв Д. В. Архівно-документальні матеріали радянських 
спецслужб як джерело вивчення житія та наукової діяльності святителя 
Луки Кримського (В. Ф. Войно-Ясенецького) / Д. В. Вєдєнєєв // 
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – 
С. 86–93. 

349. Себта Т. М. Справа резидента НКВС УРСР Івана Кудрі у 
Галузевому державному архіві Служби безпеки України: тематика та 
інформаційний потенціал [Електронний ресурс] / Себта Т. М. // Україна 
у Другій світовій війні: проблеми і перспективи дослідження 
історичних джерел : [матеріали Круглого столу, 15 жовт. 2015 р.] / 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Режим доступу: 
http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/WW2_Себта.doc. – 
Назва з екрана. 

Див. також № 204. 

 

3.5. Архівні зібрання установ НАН України, музеїв, бібліотек 

3.5.1. Архівні зібрання установ НАН України 

350. Березовська О. Документний склад архівних фондів установ 
Відділення загальної біології НАН України / Ольга Березовська // 
Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з 
міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. 
арх. служба України, УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 25–28. 

351. Березовська О. Інформативні ресурси архівних документів 
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України як джерела з 
історії української академічної науки / Ольга Березовська // Історико-
культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та 
ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 79–81. 

352. Березовська О. В. Архівна документація інституту харчової 
біотехнології та геноміки НАН України як джерело з історії біологічної 
науки / Березовська О. В. // Актуальні проблеми гуманітарних та 
природничих наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 3–4 
квіт. 2015 р. : у 2 ч. – [Херсон] : Вид. дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – 
С. 132–135. 

353. Бойко Ю. О. Архівні документи Радіоастрономічного інституту 
як джерела з історії академічної науки / Ю. О. Бойко // Культура та 
інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-
теорет. конф. молодих учених 22–23 квіт. 2015 р. / Харків. держ. акад. 
культури [та ін.]. – Харків, 2015. – С. 205–206. 
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354. Бойко Ю. Особливості архівного фонду Інституту технічної 
механіки НАН України та Державного космічного агентства України 
(м. Дніпропетровськ) / Юлія Бойко // Архіви – наука – суспільство: 
шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. 
конф., 21–22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, 
УНДІАСД [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 43–46. 

355. Воловник Л. С. Документний склад архівного фонду 
Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка: загальний огляд / 
Воловник Л. С. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. 
наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 82–84. 

356. Принь М. О. Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК: 
історія становлення (за документами фонду установи) / Принь М. О. // 
Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–
8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 120–123. 

Див. також № 207. 

 

3.5.1.1. Науковий архів Інституту археології НАН України 

357. Козюба В. Дослідження Десятинної церкви і прилеглої території 
у 1936–1939 роках (короткий огляд негативів розкопок з Наукового 
архіву ІА НАН України) / Віталій Козюба // Opus mixtum. – 2015. – 
№ 3. – С. 27–36. 

358. Станіцина Г. О. Науковий архів [Інституту археології НАН 
України] / Г. О. Станіцина // Інститут археології Національної академії 
наук України. 1918–2014 / гол. ред. П. П. Толочко. – Київ : ВД 
«АДЕФ», 2015. – С. 249–255. 

 

3.5.1.2. Відділ рукописів Інституту літератури НАН України 

359. Бурлака Г. Матеріали української діаспори у фондах відділу 
рукописів Інституту літератури / Галина Бурлака, Алла Ріпенко // 
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 
Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – Вип. 23. – 
С. 239–243. 

 

3.5.1.3. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 
М. Т. Рильського НАН України 

360. Васянович О. О. Етнографічні матеріали з Бердичівської округи в 
архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів інституту 
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мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України / О. О. Васянович // Бердичів від давнини до сьогодення : 
матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. з міжнар. участю, 12–13 листоп. 
2015 р. – Бердичів, 2015. – С. 304–314. – (Велика Волинь ; вип. 52). 

361. Павленко Л. А. Створення архіву національних меншин України в 
контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х 
рр. ХХ ст. / Павленко Л. А. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 
матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 
2015. – Ч. 2. – С. 118–120. 

Див. також № 188. 

 

3.5.1.4. Інститут архівознавства Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського 

362. Бойко Ю. Створення та діяльність Інституту світової економіки і 
міжнародних відносин НАН України через призму архівних документів 
/ Ю. Бойко, О. Березовська, І. Шарабанова // Актуальні проблеми 
вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. РДГУ / М-во освіти і 
науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 26. – 
С. 282–286. 

363. Бойко Ю. О. Нові надходження до Архівного фонду НАН 
України: документи Інституту світової економіки і міжнародних 
відносин НАН України / Бойко Ю. О., Березовська О. В., 
Шарабонова І. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. 
наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 67–70. 

364. Брязкало Т. Документи з історії створення Національного 
науково-природничого музею НАН України в особовому фонді 
академіка І. Г. Підоплічка / Т. Брязкало // Ніжинська старовина. – 
2015. – Вип. 20. – С. 82–85. 

365. Брязкало Т. В. Біографія та наукова діяльність академіка Георгія 
Степановича Писаренка в документах особового фонду вченого / 
Брязкало Т. В., Піддубний О. П. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 
матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 
2015. – Ч. 2. – С. 71–74. 

366. Булгаков Ю. Документи діячів мистецтва в особовому архіві 
П. Т. Тронька / Юрій Булгаков // Шістнадцяті джерелознавчі читання 
«Архівна наука і освіта в незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. 
конф., 24 листоп. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. – Київ, 2015. – С. 103–105. 
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367. Булгаков Ю. В. Нові документи в особовому архівному фонді 
академіка АН УРСР А. Д. Коваленка / Булгаков Ю. В. // Бібліотека. 
Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., 
Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 
[та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 74–77. 

368. Наумова Н. А. Біографічні документи М. В. Птухи у складі 
особового фонду вченого в Інституті архівознавства НБУВ / 
Наумова Н. А. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. 
наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 114–
117. 

369. Принь М. О. Джерела до історії промислового розвитку Донбасу в 
документах ІА НБУВ особового фонду вченого-палеоботаніка 
К. Й. Новик / М. О. Принь // Питання історії науки і техніки. – 2015. – 
№ 3. – С. 78–79. 

370. Принь О. В. Невідомий рукопис історика П. В. Клименка про 
проведення археологічних досліджень на території заводу «Азовсталь» 
біля м. Маріуполя у 1931 році / Принь О. В. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 
2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 124–126. 

371. Слободян Л. О. Біографічні відомості про академіка 
О. І. Смирнову-Замкову за документами особового фонду Інституту 
архівознавства НБУВ / Слободян Л. О. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 
2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 129–132. 

372. Старовойт С. Нові джерела з історії науки: архів академіка НАН 
України А. О. Лебедєва у фондах Інституту архівознавства НБУВ / 
С. Старовойт // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : 
наук. зап. РДГУ / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. 
ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 26. – С. 287–288. 

373. Старовойт С. В. Особовий архівний фонд академіка НАН 
України А. О. Лебедєва: історія формування, склад документів, 
інформаційний потенціал / Старовойт С. В., Завалішина Л. І. // 
Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–
8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 135–138. 
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374. Шаповал А. Архівна спадщина академіка НАН України 
П. Т. Тронька: краєзнавчий аспект / Андрій Шаповал, Юрій Булгаков // 
Краєзнавство. – 2015. – № 3/4. – С. 19–26. 

375. Шаповал А. Епістолярій В. М. Перетца як джерело дослідження 
розвитку українознавства в Росії у 20-х рр. ХХ ст. / Андрій Шаповал // 
Шістнадцяті джерелознавчі читання «Архівна наука і освіта в 
незалежній Україні» : матеріали Всеукр. наук. конф., 24 листоп. 
2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 
С. 109–111. 

376. Шаповал А. Колекція документів вчених-ботаніків в Інституті 
архівознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського / Андрій Шаповал // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 
2015. – Т. 15/16. – С. 213–221. 

377. Шаповал А. І. Архів академіка П. Т. Тронька в Інституті 
архівознавства НБУВ: формування та склад / А. І. Шаповал, 
Ю. В. Булгаков // Архіви України. – 2015. – № 5/6. – С. 166–181. 

378. Шаповал А. І. Документальна спадщина академіка НАН України 
П. Т. Тронька / А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков // Рукописна та книжкова 
спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – 
2015. – Вип. 19. – С. 58–68. 

379. Шаповал А. І. Документи про розвиток краєзнавства в Україні в 
особовому архівному фонді П. Т. Тронька / Шаповал А. І., 
Булгаков Ю. В. // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі 
України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті Петра 
Тронька, м. Київ, 12 листоп. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 234–238. – (ІІІ 
Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька). 

380. Шаповал А. І. Листи В. М. Перетца до С. О. Єфремова у фондах 
Інституту архівознавства НБУВ / Шаповал А. І. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 
2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 152–154. 

Див. також № 188, 192. 

 

3.5.1.5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського 

381. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та 
релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [авт.-уклад.: 
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О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. – Київ, 
2015. – 325, [1] с. 

382. Клименко І. В. Архів українського мистецтвознавця 
Б. С. Бутника-Сіверського (1901–1983) у фондах Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне 
дослідження. Науковий каталог / Ірина Клименко ; НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2015. – 
462 с. : іл. 

*** 

383. Будзар М. М. Архів В. Маслова в НБУ ім. В. І. Вернадського як 
джерело для вивчення культурної історії панських садиб Прилуччини / 
Будзар М. М. // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ 
століть : європейський цивілізаційний вимір : матеріали V щоріч. 
Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. 
Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. 
Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – С. 26–39. 

384. Булатова С. О. Археографічна спадщина вченого-реформата 
Станіслава Домініка Клечевського (1714–1776) у фондах Інституту 
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / 
С. О. Булатова // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. 
дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – 2015. – Вип. 19. – С. 3–19. 

385. Булатова С. О. Рукопис праці Станіслава Домініка Клечевського 
«Lechus historiae Polonae restitutus» (1773 р.) у контексті славістичних 
ініціатив Юзефа Олександра Яблоновського / С. О. Булатова // 
Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції 
розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської 
писемності і культури, Київ, 21 трав. 2015 р. / НАН України, Укр. 
комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
Київ, 2015. – С. 118–120. 

386. Булатова С. О. Рукописне дослідження з біблійної історії 
Станіслава Клечевського (1714–1776) у фонді Iнституту рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Булатова С. О. 
// Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–
8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 147–149. 

387. Герасімова Т. В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні 
Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ) / 
Герасімова Т. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. 
наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
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Шудрі (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної 
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та бібл. фондів. – 2015. – Вип. 19. – С. 69–75. 

389. Горбач Т. С. Документальний склад архіву Сергія Захаровича 
Заремби: проблеми систематизації / Горбач Т. С. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 
2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
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особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського) / Т. С. Горбач // Рукописна та книжкова 
спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – 
2015. – Вип. 19. – С. 100–107. 

391. Гордеев А. Ю. Вновь открытый рукописный атлас морских карт в 
Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени 
В. И. Вернадского / А. Ю. Гордеев // Рукописна та книжкова спадщина 
України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. – 2015. – 
Вип. 19. – С. 353–365. 

392. Горєва В. В. Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–
1988) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського / Горєва В. В. // Бібліотека. Наука. 
Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 
2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 89–91. 

393. Горєва В. В. Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–
1988): структура та склад фонду / В. В. Горєва // Рукописна та 
книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. 
фондів. – 2015. – Вип. 19. – С. 86–99. 

394. Добрянська Т. А. Друковане «Житіє св. князя Володимира» у 
складі рукописного збірника 1671 року / Добрянська Т. А. // Бібліотека. 
Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., 
Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського 
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395. Іванова О. А. Слов’янські кириличні рукописи XVIII ст. у 
зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського : питання кодикологічного опису / О. А. Іванова // 
Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції 
розвитку : тез. доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської 
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 126 

комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – 
Київ, 2015. – С. 116–117. 

396. Іванова О. А. Слов’янські святі в місяцесловах кириличних 
рукописних книг XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / 
Іванова О. А. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. 
наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2015. – Ч. 1. – С. 179–
181. 

397. Клименко І. В. Матеріали до історії дитячих періодичних видань 
«Волошки», «Барвінок», «Весняні хвилі» в 1917–1920-ті рр. (з фондів 
ІР НБУВ) / Клименко І. В. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали 
міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН України, 
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Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 
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403. Філіпович М. А. Архів Олени Станіславівни Компан (1916–1986): 
огляд фонду / Філіпович М. А. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 
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пр. – Острог, 2015. – Вип. 23. – С. 226–229. 



 128 

410. Ільницька А. Шевченкіана у світлинах фондової колекції 
Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України 
ім. В. Стефаника / Алла Ільницька // Мистецька культура: історія, 
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Збірка зберігається у складі фонду фотодокументів Ін-ту досліджень 
бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника. 

412. Красник У. Карпатські мотиви в колекції фотографій Юліана 
Дороша (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких 
ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
В. Стефаника / Уляна Красник // Записки Львівської національної 
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. – 2015. – 
Вип. 7 (23). – С. 676–691. 

413. Сус І. Наукова, літературна та громадська діяльність Анни 
Горбач (за матеріалами листування з особистого архіву Горбачів віділу 
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3.5.2. Музеї та бібліотеки 
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Бережан. краєзн. музей. – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 99–107. 
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взаємодії бібліотек, музеїв, архівів у сучасній системі соціальних 
комунікацій / Шемаєв С. О. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 
матеріали міжнар. наук. конф., 6–8 жовт. 2015 р., Київ : в 2 ч. / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 
2015. – Ч. 1. – С. 134–136. 

504. Boden R. Preserving born digitals in public archives – an example 
from Germany / Ragna Boden // Інформація, комунікація, суспільство 
2015 : матеріали 4-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2015, 20–23 трав. 2015, 
Львів – Славське / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Каф. соц. 
комунікацій та інформац. діяльності. – Львів, 2015. – С. 232–233. 

505. Charfeddine I. Les registres des rabbins-notaires de Tunisie rédigés en 
judéo-arabe maalaq (1865–1969) et conservés aux Archives Nationales de 
Tunisie / Ines Charfeddine // Історико-культурна спадщина: збереження, 
доступ, використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 
2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 2015. – С. 85–89. 

506. Kandur H. Setting standards for electronic archiving: the Turkish 
public sector experience / Hamza Kandur // Історико-культурна спадщина: 
збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – Київ : Талком, 
2015. – С. 170–173. 

Див. також № 13, 25, 26, 92, 93, 121, 179, 607, 611. 

 

5. Зарубіжна архівна україніка 

507. Кужільна О. Діяльність української еміграції Чехословаччини із 
заснування Товариства «Музей Визвольної боротьби України» / Оксана 
Кужільна // Наукові записки Національного університету «Острозька 
академія». Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – 
Вип. 23. – С. 50–54. 

508. Катаргіна Т. І. Українська культурна спадщина за кордоном в 
контексті підготовки тому «Зводу пам’яток історії та культури 
України» по зарубіжних країнах / Т. І. Катаргіна // Культурна спадщина 
в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України» / НАН 
України, Ін-т історії України [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 361–425. 

Див. також № 54. 
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5.1. Проблеми повернення архівної україніки 

509. Кулініч М. Ю. Архівна україніка: історія повернення, типологія, 
джерельно-інформаційне значення (1991–2014 рр.) : автореф. дис. ... 
канд. іст. наук : 07.00.06 / Кулініч Марія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. 

*** 

510. Гальченко С. А. Из истории музейной коллекции дома-музея 
Т. Г. Шевченко, вывезенной из Киева в 1943 г. и возвращенной из 
США в Украину в 1992–2006 гг. / С. А. Гальченко // Т. Г. Шевченко и 
его время : материалы юбил. междунар. науч. конф., посвящ. 200-
летию со дня рождения Т. Г. Шевченко, Санкт-Петербург, 24–26 нояб. 
2014 г. / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – СПб., 2015. – С. 7–10. 

511. Кот С. Проблема повернення і реституції культурних цінностей, 
втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-
польських міждержавних відносинах / Сергій Кот // Україна ХХ ст.: 
культура, ідеологія, політика. – 2015. – Вип. 20. – С. 54–63. 

 

5.2. Огляди зібрань архівної україніки в країнах світу 

512. Гордєєв А. Ю. Карти-портолани Чорного моря XIV–XVII століття 
/ А. Ю. Гордєєв = Portolanos charts of the Black Sea from the 14th – 17th 
century / A. Yu. Gordieiev. – Київ : Картографія, 2015. – 216 с. : іл. – 
(Пам’ятки картографії України). – Опубліковано репродукції 175 карт-
портоланів Чорного моря, що зберігаються в кількох десятках архівах, 
музеях, бібліотеках світу (Національна бібліотека Франції, 
Апостольська бібліотека Ватикана, Австрійська національна 
бібліотека, Бібліотека Конгресу США, Національна бібліотека Іспанії, 
Військово-морський музей (Генуя, Італія), Державний архів Флоренції 
тощо). 

513. Макар Ю. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне 
життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. 
Спогади. Документи : у 3 т. Т. 2 / Юрій Макар, Михайло Горний, 
Віталій Макар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : 
Букрек, 2014. – 990 с. : іл. – Із змісту: Документи і матеріали з 
Бібліотеки і Архівів Канади [опубліковано документи з фондів А. Жука 
та В. Кубійовича]. – С. 667–743; Документи з Центрального 
військового архіву Польщі та Архіву Православної митрополії у 
Варшаві. – С. 744–788. 

514. Макар Ю. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне 
життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Дослідження. 
Спогади. Документи : у 3 т. Т. 3 / Юрій Макар, Михайло Горний, 
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Віталій Макар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : 
Букрек, 2015. – 960 с. : іл. – Із змісту: Документи з фонду Володимира 
Кубійовича [Бібліотеки та Архіву Канади]. – С. 432–605; Документи і 
матеріали з Люблінського Державного архіву. – С. 606–677. 

*** 

515. Ковальонок С. С. Джерела з історії повсякденності українців у 
Китаї в період японської окупації / С. С. Ковальонок // Вісник 
Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка. 
Серія: Історичні науки. Всесвітня історія. Історія України. 
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – 
2015. – № 4 (293) травень. – С. 101–108. – Огляд документів з фондів 
Держархіву Хабаровського краю, Держархіву РФ, Бібліотеки 
Каліфорнійського університету (Берклі), архівної бібліотеки Банкрофт 
(США). 

516. Матяш І. Доля дипломатичного архіву Євгена Слабченка / Ірина 
Матяш // Україна дипломатична. – 2015. – Вип. 16. – С. 715–731. 

 

Австрія 

517. Opyrchał L. Rękopiśmienne plany Kamieńca Podolskiego w zbiorach 
Austriackiej Biblioteki Narodowej w Wiedniu / Leszek Opyrchał // Przegląd 
Historyczno-Wojskowy. – 2015. – R. 16, nr 4. – S. 131–140. 

Див. також № 206. 

 

Білорусь 

518. Русина О. В. Радзивілли та Україна: культурні конотації / 
О. В. Русина // Укр. іст. журн. – 2015. – № 2. – С. 113–130. – У статті 
розглядається серія малюнків, зроблених анонімним художником під 
час київської кампанії Януша Радзивілла 1651 р., які зберігаються в 
Національному історичному архіві Білорусі. 

519. Wabiszczewicz A. Stan zachowania i charakterystyka materiałów 
dokumentalnych II Rzeczypospolitej w Archiwum Państwowym Obwodu 
Brzeskiego / Aleksander Wabiszczewicz // Archeion. – 2015. – T. 116. – 
S. 370–384. – Також опублік. рос. мовою: Wabiszczewicz A. Состояние 
сохранности и характеристика документальных материалов периода II 
Речи Посполитой в фондах Государственного архива Брестской 
области / Aleksander Wabiszczewicz // Archeion. – 2015. – T. 116. – 
S. 385–399. 
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Болгарія 

520. Якiмова А. М. М. Драгоманов і українська еміграція (за листами 
М. Мандрики до І. Шишманова) / А. М. Якiмова // Сумська 
старовина. – 2015. – № 47. – С. 5–14. – Листи зберігається у Науковому 
архіві Болгарської Академії наук. 

 

Ватикан 

521. Гентош Л. Передумови та процедури призначення Андрея 
Шептицького на єпископський, а згодом митрополичий престол у 
світлі ватиканських документів / Ліліяна Гентош // Ковчег : наук. зб. з 
церковної історії. – Львів, 2015. – Число 7. – С. 42–60. 

 

Великобританія 

522. Кузьміних С. Листи Миколи Макаренка до Елліса Міннза 
(Кембриджська колекція) / С. Кузьміних, А. Усачук // Матеріали і 
дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2015. – Вип. 19. – 
С. 187–192. – Огляд 16 листів М. Макаренка до відомого англійського 
археолога Е. Міннза, що зберігаються у фонді Е. Міннза у Cambridge 
University Library. 

 

Казахстан 

523. Абсеметов М. Наследие академика В. И. Вернадского в архивах 
Казахстана / Марат Абсеметов // Архіви – наука – суспільство: шляхи 
взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21–
22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД [та 
ін.]. – Київ, 2015. – С. 7–10. 

 

Канада 

524. Ворон В. Скарб мультикультуралізму – Бібліотека і архів Миколи 
Ворона – рідне слово серед чужорідного середовища / Василь Ворон // 
Волинський музейний вісник : наук. зб. – 2015. – Вип. 7. – С. 339–345. 

525. Лемішка К. Музей отців Василіан (Мондер, Альберта, Канада) / 
К. Лемішка // Західноукраїнський збірник. – Острог, 2014. – Т. XLVII, 
ч. 7. – С. 110–138. 

526. Матяш І. Доля «Дипломатичної історії України» французького 
українця Євгена Слабченка / Ірина Матяш // Міжнародні зв’язки 
України: наукові пошуки і знахідки. – 2015. – Вип. 24. – С. 391–410. – 
У статті висвітлено процес підготовки та спроб видання 
неопублікованої праці Євгена Слабченка (Ежена Деслава) 
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«Дипломатична історія України», яка зберігається в Осередку 
української культури і освіти (Вінніпег, Манітоба, Канада). 

527. Мицик Ю. З листів волинського православного духовенства до 
професора І. І. Огієнка (1921–1922 рр.) / протоієрей Юрій Мицик, 
І. Ю. Тарасенко // Труди Київської Духовної Академії : богосл.-іст. зб. 
Київ. православ. богосл. акад. – 2015. – № 15. – С. 297–302. – 
Опубліковано листи з фонду митрополита Іларіона (Огієнка) в архіві 
Консисторії УПЦ в Канаді. 

528. Мицик Ю. Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з 
Розалією Винниченко 1951–1958 рр. : регести / Юрій Мицик // 
Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2015. – Т. 15/16. – С. 127–135. – 
Публікація регестів листів з архіву Є. Бачинського, який зберігається у 
Бібліотеці Карлтонського університету (Оттава, Канада). 

529. Мицик Ю. Фонд «Архів митрополита Іларіона (Огієнка)» в архіві 
консисторії УПЦ в Канаді (листування діячів української науки і 
культури) / Юрій Мицик, Інна Тарасенко // Історико-культурна 
спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 7–9 квіт. 2015 р., Київ / Нац. авіац. ун-т [та ін.]. – 
Київ : Талком, 2015. – С. 133–136. 

530. Мицик Ю. А. Два незнаних листи Івана Боберського / 
о. Мицик Ю. А. // Маґістеріум. Історичні студії. – 2015. – Вип. 54. – 
С. 87–91. – Опубліковано листи, що зберігаються у фонді Івана 
Ковалевича Бібліотеки та Архіву Канади. 

531. Мицик Ю. А. о. З листування Н. Полонської-Василенко з 
митрополитом Іларіоном (Огієнком) / о. Мицик Ю. А., Тарасенко І. Ю. 
// Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 169. Іст. науки. – С. 94–100. – 
Публікація листів з архіву Консисторії УПЦ в Канаді. 

532. Соболь В. О. Щоденникові твори києво-могилянських 
вихованців. За матеріалами архівного фонду Олександра і Тетяни 
Кошиців / В. О. Соболь // Наукові записки НаУКМА. Філологічні 
науки. – 2015. – Т. 176. – С. 18–25. – Огляд документів з архіву 
Олександра і Тетяни Кошиців, що зберігається в Осередку української 
культури й освіти у Вінніпезі. 

533. Стасів, о. Климентій Василь. Місія високого слова. Василіянське 
книговидання: минуле, сучасне і майбутнє / о. Климентій Василь 
Стасів, ЧСВВ ; [вступ. слово Блаженнійшого Святослава Шевчука, 
Дмитра Степовика]. – Жовква : Місіонер, 2015. – 464, 8 с. – Із змісту: 
Музей книгодрукування в Канаді. – С. 331–333. – Про Музей-архів оо. 
Василіян у Мондері, Альберта. 

Див. також № 513, 514. 
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Німеччина 

534. Кашеварова Н. Г. Документи служб Альфреда Розенберґа як 
джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в 
Україні під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / 
Кашеварова Н. Г. // Україна у Другій світовій війні: проблеми і 
перспективи дослідження історичних джерел : [матеріали Круглого 
столу, 15 жовт. 2015 р.] / НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2015. – Режим 
доступу: http://archeos.org.ua/wp-
content/uploads/2016/04/WW2_Кашеварова.doc. – Назва з екрана. – 
Документи зберігаються в Бундесархіві. 

535. Кириленко О. До історії формування та наукового опрацювання 
архіву Українського Вільного університету в Мюнхені / О. Кириленко, 
О. Яценко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 
2015. – № 4. – С. 94–98. 

 

Польща 

536. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського 
народу 1648–1658 pp. Т. 4 : 1655–1658 pp. / НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т історії 
України, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон) ; упоряд. о. Ю. Мицик. – 
Київ, 2015. – 540 с. 

*** 

536 а. Вішка О. Знахідка у Варшавській бібліотеці: список полонених 
старшин УГА в таборі Тухоля (1920–1922) / О. Вішка, І. Срібняк // 
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Серія: Історія. – 2015. – № 4. – С. 56–74. – Список виявлено в 
Національній бібліотеці у Варшаві в архіві Наукового товариства імені 
Шевченка. 

537. Збир І. Історія формування і сучасний стан волинських рукописів 
Оскара Кольберга (за матеріалами архівних досліджень Аґати Скрукви) 
/ Ірина Збир // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 4–11. – Рукописи 
зберігаються у Бібліотеці ПАН, архіві Польського народознавчого 
товариства у Вроцлаві, Бібліотеці Варшавського університету. 

538. Ковалець Т. Р. «Опис короткий, яким способом дійшли до комісії 
з козаками»: малознане джерело до історії козацького повстання 1625 
року / Ковалець Т. Р. // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 169. 
Історичні науки. – С. 86–94. – Опубліковано документ з фондів 
Курницької бібліотеки ПАН. 
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