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ПЕРЕДМОВА
Потреба у розумінні сенсу історії, підвищена увага до феномену
історичної пам’яті як духовного ресурсу цивілізації та найсуттєвішого
чинника формування національного самоусвідомлення й національної
самоідентифікації людини, виховання її історичної культури залишаються у
сучасному цивілізованому соціумі актуальними й майже невичерпними.
Для України ці проблеми у контексті розбудови державності,
культуротворення, істотних зрушень у національній свідомості українських
громадян є також актуальними. У широкому сенсі йдеться про окреслення
наявних і можливих способів усвідомлення власного минулого, вітчизняного
і світового досвіду на засадах міждисциплінарності, відходу від лінійної
історії, впровадження багатовимірних моделей суспільного розвитку, які б
розумно поєднували національні та універсалістські чинники аналізу,
плекання ідентичності «нашого» через зіставлення з «іншим»1. Як слушно
зазначив український учений-історик Л. Зашкільняк, людський поступ
завжди був і залишається поєднанням набутих у процесі історичного
розвитку культурних капіталів як окремих народів, так і всього людства у
цілому. Тому важливо загальнолюдські здобутки перенести на національний
ґрунт, а досягнення свого народу, своєї країни нерозривно пов’язати з
течіями загальнолюдського життя2.
Вирішення зазначених проблем суттєво залежить від використання
потужного наукового потенціалу архівної спадщини України –
Національного архівного фонду (далі − НАФ). Утім, архівні документи − це
тільки «цеглини», що формують фундамент для реконструкції й аналізу
минулого. Повноцінне запровадження архівних документів до наукового і
суспільного обігу базується на забезпеченні користувачу не лише
безпосередньо фізичного доступу до необхідних для нього архівних джерел,
а й інтелектуального доступу до інформації про архівний документ та його
зміст через довідковий апарат, архівні довідники, електронні бази даних.
Створення найсприятливіших умов для використання документів НАФ, його
1

Ададуров В. В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в
європейський контекст (Погляд історика-всесвітника)//Український історичний журнал.
2013. № 2. С. 4–23; Зашкільняк Л. О. Інтелектуальна історія: спроба конвенції (деякі
методологічні міркування) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. 2005.
Вип. 1.
С. 28–35;
Калакура
Я. С.
Національна
пам’ять:
історіографічний
контекст//Національна пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та
історична пам’ять: зб. наук. праць. 2012. Вип. 4. С. 30–41; Колесник І. Українська
історіографія: концептуальна історія: монографія. Київ, 2013. 566 с.; Матяш І. Б.
Установи пам’яті: поняття, місія, тенденції//Національна пам’ять: соціокультурний та
духовний виміри. Національна та історична пам’ять: зб. наук. праць. 2012. Вип. 4. С.7–18;
Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії: монографія. Київ, 2012.
328 с.
2
Зашкільняк Л. О. Методологія історії: проблеми розвитку // Історична наука на
порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи: Матеріали Всеукраїнської наук. конф.
Харків, 1995. С. 40.
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якісне формування і збереженість є пріоритетними, взаємопов’язаними між
собою завданнями архівних установ України3. Для забезпечення цілісності
НАФ, підвищення ефективності систем інтелектуального доступу до архівної
інформації важливе значення має також комплекс робіт із організації НАФ –
побудови в його межах ієрархічної структури пов’язаних між собою
документальних комплексів. Це достатньо складний інтелектуальний процес,
де поєднуються пізнавальні можливості власне архівної науки та інших
галузей знань й практичної діяльності.
Актуальність тематики посібника визначається низкою чинників.
Організація НАФ на сучасному етапі значною мірою ускладнена
процесами розбудови української держави – реформуванням державного
апарату, економічними перетвореннями, що супроводжуються появою нових
фондоутворювачів – підприємств, установ, організацій різної форми
власності, а також змінами у документуванні життєдіяльності українського
суспільства, виникненням нових видів документів і носіїв інформації,
обсягами концентрації інформації у документах.
Відбулися істотні зміни у потребах українського суспільства щодо
ретроспективної інформації, зумовлені зняттям ідеологічних заборон з
тематики наукових досліджень, поширенням ідейного плюралізму, ідеалів
культурної синергії (інтеграції) з настановами співпраці, взаємодії та
толерантності. Зростає суспільний інтерес до надбань національної науки та
культури, інтенсивно заповнюються так звані «білі та чорні плями» в
українській
гуманітаристиці,
долаються
догми
та
стереотипи
пояснювати/описувати минуле крізь його людський вимір. На окрему увагу
заслуговує «український» контекст державотворення. Йдеться про суспільні
трансформації та інституційні зрушення сучасної історії України (тобто,
умовно кажучи, історії після 1991 р.), що стала новою галуззю вітчизняної
історіографії. Її суспільна вагомість підтверджується фактом існування
незалежної Української держави, а право на наукову легітимність −
подальшими дослідженнями, підкріпленими відповідною джерельною базою.
Вирішення прикладних проблем організації НАФ потребує врахування
сучасної інтелектуальної ситуації у науковому пізнанні. Наразі йдеться про
дві провідні тенденції цивілізації – інформатизацію та глобалізацію. Їхній
розвиток і тісний взаємозв’язок спричинив динамічне зростання обсягів
інформації, суттєве вдосконалення інформаційних технологій і формування
єдиного інформаційного простору, яке створює якісно нові умови для
культурного обміну, взаємодії, освіти, бізнесу, міжособистісного
спілкування, успішно долаючи просторові, соціальні, мовні та інші бар'єри.
Розвиток інформаційного мережевого суспільства у другій половині ХХ ст. і
особливо на початку ХХІ ст. зумовив фундаментальні зрушення у науковому
пізнанні сучасного стану людства, появу нових знань, їх нових філософських
засад, нової парадигми науки. Інформаційно-комунікаційні технології
3

Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в
Україні // Архіві України. –2007. – № 1–3. – С. 79.
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постають потужною рушійною силою світового політичного, економічного,
науково-технічного і культурного розвитку, сприяють примноженню знань,
впливають на державний устрій і діяльність державних інститутів, систему
колективних та індивідуальних дій, цінності, стандарти і моделі поведінки,
свідомість, самовизначення та самовираження людей. Саме поняття
«інформація» еволюціонує – розширюється, диференціюється, доповнюється
новими смисловими аспектами. Реалії інформаційного суспільства докорінно
змінюють традиційні умови розвитку архівної справи у світі, впливають на
теоретичну рефлексію, методологічні основи архівознавства, окреслюють в
його межах формування нової парадигми4.
Отже, «виклики часу» спонукають українських архівістів до уважного
аналізу інтелектуальних здобутків минулого, оновлення вітчизняного
архівознавства шляхом опрацювання нових теорій, дослідницьких методів,
акумуляції здобутків інших наук. Істотне вдосконалення архівних процесів і
технологій щодо функціонування НАФ на всіх структурних рівнях його
організації потребує розроблення відповідних розділів архівної науки – теорії
фондової організації документів з урахуванням безпрецедентного
розповсюдження й підвищення ролі інформаційно-комунікаційних
технологій, архівознавства аудіовізуальних документів, архівознавства
електронних документів, дослідження теоретичних і прикладних аспектів
цифрових документів. Варто взяти до уваги, що ці розділи динамічно
набувають форм академічного мейнстріму в сучасному зарубіжному
архівознавстві. Одним із найважливіших стратегічних напрямів діяльності
архівних установ України у сфері забезпечення багатоаспектного доступу до
архівних ресурсів держави є здійснення системної інформатизації архівної
галузі.
Зазначені вище чинники актуалізували виконання науково-дослідної
роботи (далі – НДР) за темою «Наукове обґрунтування теоретикометодичних основ організації Національного архівного фонду» та підготовку
на її основі посібника «Теоретико-методичні основи організації
Національного архівного фонду» (далі – посібник).
Об’єктом дослідження у посібнику є Національний архівний фонд у
значенні сукупної архівної спадщини України.
Предмет дослідження – генезис і еволюція концепції НАФ у взаємодії
архівної теорії та практики, видовий склад документів НАФ та його
структура, поняттєвий апарат, правові, наукові та прикладні аспекти
організації документів НАФ.
Мета підготовки посібника – на основі дослідження теоретичних,
організаційних засад, нормативно-правового регулювання організації НАФ
4

Delmas B. Archival science facing the information society / B. Delmas // Archival
science. –2001. – Vol. 1. – P. 25–37; Macneil H. Archival Theory and Practice: Between Two
Paradigms / H. Macneil // Archivaria. – Spring 1994. – Vol. 37. – Р. 6–20; MenneHaritz Angelika. Access – the reformulation of an archival paradigm // Archival science. –
2001. –№ 1. – P. 57–82.
6

обґрунтування методики відповідних архівних процесів цього напряму
діяльності архівних установ України.
Методологію дослідження виявленої проблематики посібника
становить комплекс взаємопов’язаних загальнонаукових принципів, підходів,
загальнонаукових і спеціально-наукових методів, базових принципів і
методів архівознавства та низки гуманітарних наук. У процесі роботи над
посібником важливе значення також мав персоналізований або біографічний
підхід, який є традиційно пріоритетним і продуктивним для студіювання
історії ідей або науки.
Підготовку посібника здійснено в Україні вперше. Розроблення його
положень базується на дотриманні обов’язкових вимог державного стандарту
України ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні
положення» (2001). Відповідно до них, у процесі підготовки посібника
виконано такі завдання:
– виявлено та опрацьовано історіографію, джерельну базу за тематикою
посібника;
– досліджено стан наукового опрацювання проблем посібника,
визначено актуальність та доцільність їх подальшого розроблення;
– визначено методологічний інструментарій організації НАФ;
– узагальнено досвід і сучасні проблеми роботи з організації
документів НАФ в архівних установах України;
– проведено наукові дослідження і на їх основі обґрунтовано
теоретичні та науково-методичні засади комплексу робіт з організації
документів НАФ в архівних установах України.
Історіографії проблематики посібника охопила широкий спектр
наукових публікацій (монографії, наукові збірники, статті у періодичних
виданнях, дисертації, автореферати дисертацій тощо). Її опрацювання
засвідчило, що окремі питання законодавчого, теоретичного і науковометодичного характеру, дотичні до функціонування НАФ, вивчалися
вітчизняними
вченими-істориками.
архівознавцями
і
архівістамипрактиками. Складні реалії української архівістики виразно окреслилася на
тлі студіювання науковцями теоретичних і прикладних напрацювань у
зарубіжному архівознавстві5. Важливим джерелом є також публікації, що
5

Берковський В. Поповнення Національного архівного фонду документами архівної
україніки (2010–2011 рр.) // Архіви України. –2011. –№ 1. – С. 99–105; Його ж. Сутність
та основні завдання політики держави в архівній сфері // Архіви України. –2012. –№ 5. –
С. 5–16; Волкотруб О.Н. Журнал «The American Archivist» як як джерело вивчення історії
архівної справи у США (1938 – 2008 рр.): Дис. канд. істор. наук. – Спеціальність 27.00.02
– документознавство, архівознавство. – К., 2015. – 204 с., додатки; Дубровіна Л.,
Степченко О. Концепція Національного та архівного фонду "Україніка": історія
становлення і розвитку // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1997. – Т. 2.
– С. 3-25; Ємельянова Т. Аудіовізуальні документи в державних архівах України:
організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930−2007 рр.):
автореф дис. канд. істор. наук. – Спеціальність 27.00.02 – документознавство,
архівознавство. – К., 2010. – 18 с.; Її ж. Використання архівної інформації кінодокументів
7

періоду Другої світової війни у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного / Тетяна
Ємельянова // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 71–74;
Її ж. Деякі аспекти документознавчого аналізу архівних кінодокументів періоду Другої
світової війни (на прикладі Центрального державного кінофотоархіву України
ім. Г. С. Пшеничного) / Тетяна Ємельянова // Студії з архів. справи та
документознавства. – К., 2004. – Т. 12 – С. 39–41; Її ж. Кінофотодокументи ЦДКФФА
України ім. Г.С. Пшеничного про українсько-польські наукові та культурні зв’язки /
Тетяна Ємельянова // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 227–236; Її ж. Організація
використання інформації аудіовізуальних документів у ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного //Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. –
С. 5–8; Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України:
принципи класифікації // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1996. –
Ч. І. – С. 13–20; Її ж. «Кожна військова акція фахово зафіксована» (до питання про
організацію воєнно-історичних архівів в Україні 1918–1923 рр.) // Архівна і бібліотечна
справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): Зб. наук. праць. – К., 1998. –
С. 46–52.; Її ж. Перший проект Воєнно-історичного архіву в Києві // Архівознавство.
Археографія. Джерелознавство. – К., 2001. – Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. – С. 18–
28.; Кисельова Л. А. До проблеми формування Державного реєстру унікальних документів
Національного архівного фонду // Архіви України. – 2011. – № 1. – С. 90–98;
Ковтанюк Ю. С. Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму,
історія формування, перспективи розвитку: Дис. канд. істор. наук. – Спеціальність
27.00.02 – документознавство, архівознавство. – К., 2012. – 248 с.; Його ж. Витоки
електронного документознавства як наукового напряму документознавства /
Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – 2011. – № 2/3. – С. 14–36; Його ж. Теоретичні засади
електронного документознавства як наукового напряму в документознавстві /
Ю. Ковтанюк // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2011. – Т. 19, кн. 1. –
С. 78–89; Кулешов С. До проблеми віднесення документів Національного архівного
фонду України до унікальних //Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2008. –
Т. 16. – С. 15–29; Його ж. Документ как исторический источник: свойство, состояние,
статус //Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы
взаимодействия на современном этапе. – М., 1997. – С. 95–99;. Його ж Концепція
документа як засобу соціальних комунікацій //Вісник Харківської державної академії
культури. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика: Збірник наукових
праць. –К., 1999. – Вип. 1. – С. 81–88; Левченко Л. Л. Американська академія
сертифікованих архівістів / Л. Л. Левченко //Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова, Українська Академія Наук. – Київ, 2012. – Вип. 64 : Історія. –
С. 151–158; Її ж. Американські архівісти про американські архіви (історіографічний огляд
праць американських архівістів, вчених і практиків з історії та діяльності архівів штатів та
округів) / Л. Л. Левченко // Архіви України. – 2013. – № 3. – С. 145–185; Її ж.. Архіви і
архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація. монографія / Лариса
Левченко. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 1204 с.; Її ж. Видатні історики-архівісти США та їх
внесок у збереження документального надбання американської нації / Л. Л. Левченко //
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу
«Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Історія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2012. – Т. 198, Вип. 186. – С. 59–72.; Її ж.. До історії створення Національного архіву
Сполучених Штатів Америки / Л. Л. Левченко // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 227–250; Її ж. До
історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки / Л. Л. Левченко // Архіви
України. – 2009. – № 7. – С. 141–161; Її ж. Теоретичний і практичний внесок видатних
американських учених-архівістів до розвитку архівної справи у Сполучених Штатах
Америки та заснування Національного архіву США / Л. Л. Левченко // Наукові праці
[Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво8

Могилянська академія»]. Сер. : Історія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –
Т. 180, Вип. 168. – С. 100–109; Матяш І. Б. Архівознавство: методологічні засади та історія
розвитку: навч. пос. Київ, 2012. 515 с.; Її ж. Галузева програма Архівна україніка // Студії
з архівної справи та документознавства. – К., 2008. – Т.16. – С. 29–32; Її ж. Організація
архівної справи в сучасній Україні. URL: history.org.ua/JournALL/sid/11/2/2.pdf (дата
звернення 20. 03. 2017); Її ж. Установи пам’яті: поняття, місія, тенденції//Національна
пам’ять: соціокультурний та духовний виміри. Національна та історична пам’ять: зб. наук.
праць. 2012. Вип. 4. С.7–18; Московченко Н. Розвиток архівної справи в Україні (1919 –
1932 рр.): Автореф. дис….канд.. іст . наук. – К., 2003. – 20 с.; Її ж. Правові засади
розвитку архівної справи в Україні (1919 – 1932 рр.) // Студії з архівної справи та
документознавства. – 2004. – Т.11. – С. 5 – 13.; Її ж. Двозначність поняття “єдиний
державний архівний фонд” (роль Істпарту в розвитку архівної справи України) // Студії з
архівної справи та документознавства. – 2005. – Т.13. – С. 9 – 13; Надольська В. Архівне
законодавство Білорусі та України: порівняльний аналіз // Архіви України. – 2010. – № 34. – С. 215–223; Палієнко М. Г. Архіви США / М. Палієнко // Українська архівна
енциклопедія. – К. : Горобець, 2008. – С. 100–102; Її ж. Особливості зберігання
документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація //
Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2012. – Т. 19, кн. 1. – С. 43–46; Її ж.
Образ “архіву” в сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій // Архіви
України. –2017. – № 6. – С. 136–152; Її ж. Професійні асоціації архівістів США і Канади /
М. Палієнко // Архівіст : вісник Спілки архівістів України. – 1999. – Вип. 1(4). – С. 46–48;
Пиріг Р. Я. Архіви Комуністичної партії України: формування, структура, функціонування
(1918 – 1991) // Нариси історії архівної справи в Україні. – К., 2002. – С. 427 – 442.;
Приходько Л. Ф. Експертиза цінності аудіовізуальних документів: теоретичні засади,
науково-методичні аспекти // Архіви України. 2017. Вип. 3-4 (308-309), травень-серпень.
С. 95–229; Її ж. Історіографія проблемних питань поняття «архівний фонд» у
зарубіжному архівознавстві другої половини ХХ ст. //Студії з архів. справи та
документознавства. – К., 2012. – Т. 19, кн. 1. – С. 26–42; Її ж. "Національний архівний
фонд": поняття, склад, структура // Архіви України. 2017. Вип. 1 (306), січень-лютий.
С. 62–87; Вип. 2 (307), березень-квітень. С. 50–88; Її ж. Питання експертизи цінності
архівних документів: зарубіжний досвід на працях Х. Дженкінсона // Студії з архів. справи
та документознавства. – К., 2013. – Т. 21. – С.18–31; Її ж.. Розвиток архівної справи та
архівознавчої думки Франції у XVIII – початку ХІХ ст. //Студії з архів. справи та
документознавства. – К., 2012. – Т. 20. – С. 16 –32; Її ж. Теоретичні та прикладні аспекти
дослідження архівних аудіовізуальних документів // Архіви України. – 2015. – Випуск 4
(298): липень-серпень. – С. 7–42; Її ж. Формування фондового принципу організації
архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку
ХХ ст.// Архіви України. – 2014. Випуск 2. (284): березень-квітень. – С. 5–46;
Селіверстова К. Експертиза цінності документів: уточнення поняття та його змісту
//Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2009. – Т. 17. – С. 73 –82; Її
ж. Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні
засади підготовки: Автореф. дис…канд іст наук. – К.. 2005. 20 с.; Її ж. З історії
експертизи цінності документів та укладання переліків документів в Україні у 1920 –
1930-ті роки // Студії з архів. справи та документознавства. – 2004. – Т.12. – С. 23– 33;
Сельченкова С. В., Селіверстова К. Т. Експертиза цінності управлінських документів :
історія, теорія, методика : наук.-метод. посіб. / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова;
Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ ; Рівне, 2011. – 170 с.; Скрицька
Л. Національний архівний фонд України: нормативно-правове поле формування та
функціонування //Архіви України. – 2004. – № 4–6. – С. 22–36; Її ж. Оптимальна модель
організації документів Національного архівного фонду: методологія визначення і
технологія створення (науково-практичний коментар до третього розділу «Основних
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сформували підґрунтя вивчення провідних тенденцій та особливостей
розвитку вітчизняної архівістики періоду визвольних змагань 1917–1921 рр. і
впродовж 1920 – початку 1930-х рр., повернули до суспільного вжитку імена
її провідних діячів, які за тоталітарного режиму замовчувались або були
заборонені, уможливили поцінування наукової й практичної значимості їхніх
праць для розвитку вітчизняного архівознавства, розбудови архівної справи
України та формування національної архівної спадщини6.
Серед наукових праць, максимально наближених до тематики
посібника, насамперед йдеться про монографію відомого вченого-історика та
архівознавця, члена-кореспондента НАН України Г. Боряка «Національна
архівна спадщина України та державний реєстр «Археографічна Україніка»:
правил роботи державних архівів України» //Студії з архів. справи та
документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 111–133; Її ж. Патриція Кеннеді Грімстед про
проблеми возз’єднання української архівної спадщини // Студії з архівної справи та
документознавства. – К., 2003. – Т. 10. – С. 20–31; Христова Н. Грошова оцінка
документів Національного архівного фонду // Студії з архівної справи та
документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 108–111.
6
Білокінь С. І. Архівіст Володимир Міяковський //Архівна і бібліотечна справа в
Україні доби визвольних змагань (1917 – 1921 рр.): Зб. наук. праць. – К., 1998. С. 213 –
222; Його ж. Володимир Міяковський – діяч української книги // Вісник Книжкової
палати. – К., 1998.– № 2 (20). –С. 39-43; Його ж. Володимир Міяковський (1888 – 1972) //
Вісті УВАН. – Ч. 2. – Нью-Йорк, 2000. – С. 201-267; Волкотруб Г. К. Пилип Васильович
Клименко (1887 – 1955)-історик, джерелознавець, архівознавець: Автореф. дис…канд. іст.
наук. – К., 2005. – 20 с.; 6Гирич І. Б. Документи академіка М. С. Грушевського у фонді
1235 ЦДІА України у м. Києві // Архіви України. – 1989. – № 4. – С. 53–63; Гирич І., Гирич
В. Листи Михайла Грушевського до Олександра Грушевського (До проблеми взаємин
двох братів) //Укр. історик. – 1991. – № 3 – 4. – С. 416 – 432; 6Калакура Я. С. Історичне
архівознавство в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – К., 2001. –
Вип. 3. – С. 8 –17; Його ж. Українська історіографія: курс лекцій. – 2-е вид. 2007;
Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст: Автореф. дис…
канд. іст. наук. – К., 2003. – 19 с.; Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930х років: монографія. К.. 200. 591 с. Її ж. Основні проблеми архівного будівництва доби
визвольних змагань //Архівна і бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань
(1917 – 1921 рр.): Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 11 – 26; Її ж. Особа в українській
архівістиці. Біографічні нариси. – К., 2001. – 228 с.; Її ж. Українська архівна періодика
1920 – 1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія. – К., 1999. – 480 с.; Павловська Н. П.
В. І. Веретенников як архівознавець та архівіст. Автореф. дис…канд. іст. наук. К., 2003. –
19 с.; Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. – К., 2003. –
282 с.; Пиріг Р. Я . Життя Михайла Грушевського: Останнє десятиліття (1924–1934). – К.,
1993. – 198 с.; Його ж. Рідний брат Михайла Грушевського / З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД
–КДБ. – 1994. – № 1. – С. 89–93; Приходько Л. Ф. Олександр Сергійович Грушевський –
історик, організатор архівної та бібліотечної справи, педагог: Автореф. дис….канд. іст
наук. – К., 2005. – 19 с.; Її ж. Олександр Грушевський як керівник першого державного
органу управління архівною справою України і особистість //Студії з архівної справи та
документознавства . – К., 2007. – Т. 15. – С. 207 – 214; Її ж. «Люба моя, згадуйте наше
минуле спільне, не забувайте, як ми всі бували разом…» (Із листування Олександра та
Ольги Грушевських) //Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2008. – Т. 8. – С. 207 –
232; Її ж. Формування поняття «архівний фонд» в українському архівознавстві 1920-х –
початку 1930-х рр. // Архіви України. – 2012. – Вип. 1 (277): січень-лютий. – С. 5–40.
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архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи» (1995)7,
присвячену вирішенню широкого спектра теоретичних і методологічних
проблем актуалізації значних за обсягом комплексів архівних документів,
пов’язаних із історичним минулим, розвитком науки й культури України.
Автору притаманний системний погляд на об’єкт дослідження,
використання багатої джерельної бази та історіографії проблеми, постановка
важливої інтелектуальної проблематики, потреба у фаховому аналізі якої, з
огляду на обсяг і глибину завдань реформування архівної справи України, її
входження у світовий культурний простір була, підкреслимо, і нині
залишається на часі. Архівні фонди розглядаються вченим як складова
загальнонаціональних інформаційних ресурсів, уважно простежується
генезис і становлення фондової організації архівних документів у
зарубіжному архівознавстві та у працях діячів української архівістики 1920–
1930-х років, як ускладнювався її поняттєвий апарат, зокрема, базове поняття
«архівний фонд», теоретичні засади і методологічний інструментарій. Значну
увагу у монографії приділено аналізу поняття «Національний архівний
фонд», його теоретичним, законодавчим, організаційним і науковометодичним аспектам функціонування, забезпеченню повноцінного
інтелектуального доступу до його інформаційних ресурсів, обґрунтовано
концепцію НАФ у значенні сукупної національної архівної спадщини
Українського народу. В епіцентрі дослідження – розвиток спеціальної
історичної дисципліни – археографії та її камеральної галузі. Розроблення
методів камерального аналізу архівної спадщини актуалізовано у зв’язку з
реалізацією ключового завдання вітчизняної археографії – створення
Археографічного реєстру національної спадщини України.
Уваги також заслуговує цикл публікацій авторитетного архівознавця
К. Новохатського. Інноваційний потенціал статей цілковито присвячений
вирішенню актуальних проблем архівної справи держави, зосереджений на
визначенні концепту поняття «Національний архівний фонд», його ключових
ознак, властивостей, функцій і меж, розумінні НАФ як соціокультурного
феномену, складноструктурованої документальної системи та цінної за своїм
потенціалом інформаційної системи. Автором проаналізовано законодавчі,
організаційні, науково-методичні аспекти функціонування НАФ, здійснено
дефінітивне уточнення низки архівних термінів, окреслено гуманітарну місію
архівних установ України щодо якісного формування, забезпечення
збереженості НАФ і доступу до його інформаційних ресурсів, її тісний
зв’язок із проблемами професійної культури українських архівістів8.
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Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр
«Археографічна Україніка»: архівні документальні ресурси та науково-інформаційні
системи: монографія. Київ, 1995. 347 с.
8
Новохатський К. Є. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в
Україні//Архіви України. 2006. № 1–6. С. 79–85; Його ж. Документ Національного
архівного фонду – документальна пам’ятка історії та культури: співвіднесення
понять//Архіви України. 1999. № 1–6. С. 26–34; Його ж. Документ як об’єкт
інформаційних
відносин
у
законах
України:
спроба
огляду
деяких
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Втім, опрацювання історіографії тематики посібника засвідчило, що
комплексного дослідження проблем організації НАФ в українському
архівознавстві не відбулося.
Джерельна база за структурою містить комплекс різноманітних за
походженням, формою, тематикою джерел:
– документи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури (далі – ЮНЕСКО), Ради Європи, Європейського Союзу (ЄС),
міжнародних неурядових організацій, що торкаються проблем культурних
цінностей, збереження культурної спадщини, у тому числі – архівної
спадщини;
– законодавчі акти України (закони, укази, постанови, розпорядження),
дотичні до теми посібника;
– нормативно-правові акти у сфері архівної справи (правила, інструкції,
порядки, переліки);
– міжнародні, національні та галузеві стандарти.
Також при підготовці посібника використано відомості універсальних,
галузевих міжнародних і національних енциклопедій, довідників, словників,
бібліографічних видань, електронних бази даних.
У
сучасному
архівознавстві
сформувалася
певна
ієрархія
взаємопов’язаних понять: архівна справа – архівознавство – теорія і практика
архівної справи, що визначили алгоритм дослідження проблем посібника.
Опрацювання історіографії, джерельної бази НДР, узагальнення апробованих
методик, проведення консультацій із провідними фахівцями архівних
установ відносно сучасних проблем організації документів НАФ слугувало
підґрунтям розроблення оптимальної структури посібника. Вона базується на
комплексному підході до аналізу сутності НАФ, як багатовимірного
соціокультурного
феномену,
складно-структурованої
ієрархічної
документальної системи і на таких ключових чинниках:
– концепції НАФ у значенні сукупної архівної спадщини України;
– взаємодії архівної науки та архівної практики;
– методологічному інструментарії архівознавства та інших наук
гуманітарного комплексу;
– встановлених нормами законодавства України базових принципах,
методах, порядку, вимогах щодо організації документів НАФ;
визначень//Архівознавство, Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць. 2001.
Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. С. 361–370; Скрицька Л, Новохатський К. Концепція
забезпечення національних інтересів України в архівній справі (проект)//Студії з архів.
справи та документознавства. 2002. Т. 8. С. 53–79; Новохатський К. Є. Межі
Національного архівного фонду//Архівознавство, Археографія. Джерелознавство: міжвід.
зб. наук. праць. Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. Київ, 2001. С. 173–180; Його
ж. Національні архівні фонди в пострадянських державах: Порівняльний аналіз архівних
законів//Архіви України. 2001. № 1–2. С. 3–10; Його ж. Проблеми впровадження
унормованої архівної термінології «використання» чи «користування»//Архіви України.
2000. № 4–6. С. 4–8; Його ж. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності
архівних установ//Архіви України. 2000. № 1–3. С. 3–8.
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– досвіді підготовки аналогічних посібників у сучасному зарубіжному
архівознавстві.
Структурно методичний посібник включає передмову, три розділи,
список використаних джерел. Зберігаючи наступність нормативних
документів, і, відповідно до вимог законодавства України, у розділах
посібника комплексно розглянуто поняття «Національний архівний фонд»,
його склад і структуру, нормативно-правове регулювання, поняттєвотермінологічний апарат, теоретичні на науково-методичні основи організації
документів НАФ на рівні системи архівних установ України, у межах архіву,
архівного фонду і нефондового комплексу, подано роз’яснення методики
організації управлінських, аудіовізуальних документів, науково-технічної
документації НАФ.
Терміни у тексті посібника застосовано у значеннях відповідно до
законодавства України, сформульованих у національних і галузевих
стандартах, сучасних термінологічних словниках, а їх дефініції та коментарі
до них містять відповідні розділи й глави.
Посібник призначений для використання в архівних установах, які
зберігають документи НАФ фондової та нефондової системи організації.
Його положення мають рекомендаційний характер і застосовуються
архівними установами відповідно до їхнього правового статусу і профілю.
Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів і викладачів вищих
навчальних закладів України.
Автори посібника: Л. Ф. Приходько, к.і.н., с.н.с., завідувач відділу
архівознавства УНДІАСД (кер. теми), Т. О. Ємельянова, к.і.н., заступник
директора ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного
Автори посібника висловлюють подяку співробітникам архівних
установ України за участь в його підготовці.
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ:
ПОНЯТТЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ,
НАУКОВІ АСПЕКТИ
Глава 1. Національний архівний фонд:
поняття, склад, структура
За формулюванням, поданим у преамбулі Закону, Національний
архівний фонд – це сукупність архівних документів, що відображають
історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших
народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації. Згідно зі
ст. 4 Закону, НАФ є складовою частиною вітчизняної та світової
культурної спадщини, інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під
охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб
суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної
людини9.
Опрацювання історіографії тематики посібника та офіційне тлумачення
поняття «Національний архівний фонд» виразно свідчать про його
багатоаспектний і міждисциплінарний зміст, наявність у ньому
взаємопов’язаних суттєвих ознак/властивостей, притаманних об’єктам
пізнання архівознавства та низки наукових дисциплін гуманітарного
комплексу, зокрема документознавства, інформатики, філософії, аксіології,
культурології, права, запозичення з означених галузей наукових знань
мовних одиниць і засобів (термінів, словосполучень). Для більш глибокого
усвідомлення та визначення повноти сутності поняття «Національний
архівний фонд» ми проаналізуємо у цій главі основні структурні елементи
його дефініції, окреслимо логічні зв’язки, перетинання між ними і поняттями,
поданими у нормативно-правових актах, стандартах, наукових публікаціях,
дотичних до цієї тематики. Також проаналізуємо у ключових аспектах склад і
структуру НАФ.
1.1. Згідно з офіційним формулюванням, основним елементом,
поняттям-домінантою у дефініції НАФ є саме «документ» (від лат.
documentum – спосіб доказу, свідчення, повчальний приклад), що широко
вживається у суспільній діяльності та багатьох галузях знань. Поняття
«документ» належить до базових в ієрархії понять документознавства й
архівознавства, головних теоретичних і прикладних проблем цих наук, а
також досліджується низкою наукових дисциплін соціально-гуманітарного
профілю, активно і системно тими науками, що вивчають способи зберігання
й передавання у суспільстві знань та інформації.
У різних наукових дисциплінах (циклах наук) історично або у процесі
їх розвитку сформувалися специфічні підходи до розуміння сутності
9

Про Національний архівний фонд та архівні установи. Закон України від
24. 12. 1993
№ 3815-XII
(3815–12)
(зі
змінами).
URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3814-12 (дата звернення 16. 03. 2016).
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документа, обґрунтовано одна або навіть декілька його версій відповідно до
специфіки об’єктів, яким надано статус документів, і критеріїв їх поділу
(окремі види, їх ознаки та характеристики, певні сукупності документів –
класи й типи, мета створення, форма, спосіб відтворення інформації, сфера
побутування тощо). Артикульовані формулювання поняття «документ» не
тільки відрізняються одне від одного за змістом і обсягом, а й допускають
поліваріантність у підходах до його трактування навіть у межах однієї науки.
Загалом документ розглядається у різних аспектах.
1.2. Упродовж еволюції поглядів на документ у науках сформувалися
такі його визначення: правознавче – записи інформації, що мають юридичну
силу; історико-культурологічне – об’єкти, що можуть бути використані для
опису історії та культури суспільства; історико-джерелознавче – писемні
пам’ятки, крім літературних; інформологічне – записи інформації, що
використовують у комунікаційному процесі10. Властивості документа, його
структура, соціальні функції, інформаційні та комунікаційні можливості,
способи й засоби документування окреслюють предмет документознавства.
У загальному документознавстві об’єктом активної наукової рефлексії є
поняття «службовий документ» до набуття ним статусу архівного документа,
створюваний не лише у процесі управлінської діяльності, а й профільної
діяльності юридичних осіб11. При тлумаченні поняття «документ» терміни
«бібліотечний/архівний/історичний/електронний/аудіовізуальний/цифровий
документ», «науково-технічна документація» позначають його видові
поняття.
Простір сучасних досліджень документа і наукових ініціатив щодо
його трактування виявляє тенденцію до істотного розширення. Зазначимо,
що за великої різноманітності жанрів, сюжетів, авторського складу,
акцентуванні уваги на проблемних і дискусійних аспектах, матриця
презентованих наукових підходів і формулювань відображає розуміння
сутності документа у сенсі важливого суспільного явища, що піддається
впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників, визначення закономірностей
його виникнення/походження, специфічних засобів і способів відображення у
ньому фактів, подій, процесів навколишнього світу, істотних ознак і
властивостей (видова структура, носій, атрибутивність, поліфункціональність
тощо), підвищену увагу до його складної та відповідальної місії у сучасну
інформаційну епоху. В епіцентрі уваги науковців – питання переходу до
електронного документообігу, специфіка створення, забезпечення цілісності
та автентичності електронних документів, організація тривалого зберігання
та використання електронних документів після завершення періоду їх
оперативної дії, а також комплекс пов’язаних між собою теоретичних і
прикладних проблем щодо активного поширення у суспільстві
аудіовізуальних і цифрових документів. Необхідність дослідження таких
10

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи: монографія. Київ,
2000. С. 59.
11
Його ж. Загальне документознавство: навч. посіб. Київ, 2012. С. 39.
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документів стимулює формування нових концепцій документознавства,
зокрема, так званого «електронного документознавства», а у межах
архівознавства – становлення і розвиток нових напрямів – архівознавства
електронних документів, архівознавства аудіовізуальних документів.
Аспекти розгляду функціонування документа як знакової системи
вивчаються у межах концепції соціальних комунікацій, документальної
пам’яті людства. Глибинного змісту набула концепція документа як
складової ноосфери. Проблематика документа як свідчення про минуле є
об’єктом рефлексії в історіографії та філософії історії, досліджується у
контексті виховання історичної культури людини, окреслилася у публікаціях
філологів, культурологів, літераторів, у творчості кінематографістів, різних
арт-практиках.
Отже, поняття «документ» – полідисциплінарне, полісемантичне, його
загальноприйнятого розуміння і єдиного уніфікованого визначення на
сьогодні не існує. Втім, окремі узагальнюючі формулювання сутності
поняття «документ» наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. були прийняті у
деяких наукових дисциплінах і сферах практичної діяльності, термінологічно
унормовані на законодавчому рівні, у міжнародних і національних
стандартах, подані в енциклопедіях і словниках. Варто підкреслити, що на
оптимізацію визначення поняття «документ» значною мірою вплинули реалії
інформаційного мережевого суспільства, а саме:
– істотне підвищення ролі інформації та знань у суспільстві, нове
уявлення про інформацію в сучасній науці; стрімкий розвиток індустрії
комунікаційних технологій, що істотно прискорили передавання інформації у
значних обсягах, і, як наслідок, відбулося розширення комунікаційних
можливостей документа;
– масштаб і динаміка розповсюдження різних видів носіїв документної
інформації (аудіовізуальних, електронних, цифрових);
– глобальний характер інформаційно-комунікаційних процесів, їх
зростаючий вплив на базові сфери життєдіяльності суспільства у межах
національних кордонів і світу в цілому;
– формування єдиного інформаційного простору, що створює якісно
нові умови для культурного і наукового обміну, міжособистісного
спілкування.
Підставою
також
послугували
успіхи
документознавства,
архівознавства, історичної науки, спеціальних історичних дисциплін,
інформатики,
бібліотекознавства, наукознавства,
соціології,
теорії
управління, продукування академічною спільнотою міждисциплінарних
моделей дослідження проблем феномену документа, теоретичних і
прикладних аспектів його виникнення й функціонування у соціумі,
розв’язання поняттєво-термінологічних питань для документів із різними
носіями інформації.
1.3. Документ стали трактувати як матеріальний об’єкт, що
містить закріплену інформацію і призначений для її передавання й
використання, а відтак – як найважливіше джерело інформації та засіб
16

комунікації, базовий термін у терміносистемах низки наук12. Враховуючи
динамічне розповсюдження аудіовізуальних (кіно-, фото-, фоно-,
відеодокументів) і електронних документів у глобальному інформаційному
суспільстві, їх специфіку, документ визначають як матеріальний об’єкт, що
містить запис семантичної інформації.
У законодавчих актах і нормативних документах України, де здійснено
термінологічне унормування та певна кореляція поняття «документ» із
зарубіжною термінологією, подано такі його визначення:
– матеріальна форма одержання, зберігання, використання і
поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці,
оптичному диску або іншому носієві (Закон України «Про обов’язковий
примірник документів» (ст. 1)13;
– матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями
якого є її збереження та передавання у часі та просторі (Закон України
«Про інформацію» (ст. 1)14;
– зафіксована інформація або об’єкт, який може трактуватися як
окрема одиниця (Національний стандарт України «Інформація та
документація. Керування документаційними процесами: ДСТУ 4423-1:2005.
Ч. 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD)»15;
– інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією
якого є зберігати та передавати її в часі та просторі (Національний
стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення
понять»: ДСТУ 2732-2004)16.
Принагідно зазначимо, що у зазначених вище тлумаченнях поняття
«документ» обґрунтовано на засадах теорії соціальної інформаційної
комунікації, документаційна діяльність розглядається як соціальний
комунікаційно-інформаційний процес (ДСТУ 4423-1:2005), застосовано
також інформологічний підхід (ДСТУ 2732-2004). І хоча у дефініції Закону
України «Про інформацію» акцент зроблено на носієві, вона певною мірою є
наближеною до формулювання у стандарті «Діловодство й архівна справа.
Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732-2004», в якому достатньо чітко
артикульована одна з ключових функцій документа – збереження та

12

Там само. С. 42.
Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 09. 04. 1999 р.
№ 595/XIV (зі змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/anot/595-14 (дата звернення
20. 03. 2017).
13
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Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (зі змінами).
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (дата звернення 20. 03. 2017).
15
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передавання інформації. У наукових публікаціях17, енциклопедіях і
словниках18 акцентовано увагу на таких основних аспектах сутності поняття
«документ», його ознаках, властивостях і функціях:
– документ являє собою єдність матеріального носія, закріпленої у
ньому будь-якої інформації та форми її запису (письмо, графіка, зображення,
звукозапис), що визначає мету його створення, призначення і особливості
функціонування у соціумі;
– інформація є головною складовою документа, оскільки акумульовані
у ній найрізноманітніші факти, відомості, повідомлення призначені для їх
передавання у процесі комунікації;
– способи кодування інформації відповідають цільовому її
призначенню, істотно впливають на процеси документування, поширення й
сприйняття інформації, зумовлюють концептуальні та технологічні
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відмінності в архівних процесах із різними видами документів, наприклад з
аудіовізуальними документами або з науково-технічною документацією;
– серед найсуттєвіших ознак документа дослідниками відзначено:
наявність матеріального носія задокументованої інформації; форму
матеріального носія задокументованої інформації; наявність інформації,
зафіксованої на матеріальному носії (змістовна складова, текст як
інформаційне та соціокультурне явище); спосіб документування (запису)
інформації; формуляр (форма або структура запису інформації); можливості
передавання інформації у просторі та часі (для використання у соціальних
комунікаційних каналах);
– виокремлено низку специфічних ознак документа як цілісного
матеріального та інформаційного об’єкта і соціального феномена:
феноменальність (документ – винятковий соціальний феномен, що з’явився
як інструмент регулювання соціальних відносин у процесі документування);
причинність (виявляється у процесі документування, якому передує вольове
рішення про створення документа, зумовлене об’єктивною необхідністю);
предметність (документ як матеріальний об’єкт, предмет); уніфікація
(структура запису в документі, як правило, уніфікована, зокрема, уніфікація
властива документам офіційного походження); фактична достовірність
(фіксування інформації про явища, події, факти об’єктивної дійсності означає
відповідність вимогам документальної точності); актуальність (формуляр
документа актуалізує записану в ньому інформацію (зміст), перетворює її на
дію і, як правило, він є типовим або зразком, тобто нормою, забезпечуючи
атрибутивну властивість документа); нормативність (юридична сила,
встановлена законодавством обов’язковість документа); цінність (значимість
задокументованої інформації, її достовірність); якість (сукупність
формальних і змістовних характеристик документа, що забезпечують
виконання ним функцій); темпоральність (лат. tempus – «час», часова
сутність явищ, породжена динамікою їхнього руху; відносно документа
проявляється у таких поняттях як «життєвий цикл документа», «дата
документа», «строки зберігання документа», визначає його статуси у
значенні оперативного документа чи архівного документа); дискретність
(документ, з одного боку, – це матеріальний об’єкт, що існує окремо, з
зафіксованою на/в ньому інформацією, з іншого боку, документом
вважається кожне завершене повідомлення, яке не можна розглядати у
відриві від його матеріального носія. Може так статися, що на/в одному
матеріальному носії буде представлено кілька документів (наприклад, кілька
фотознімків на плівці); придатність для користування (документ,
місцезнаходження якого можна визначити, який можна знайти, відтворити,
інтерпретувати)19;
– підкреслено
значущість
таких
властивостей
документа:
атрибутивність, тобто наявність його невід’ємних складових – інформаційної
та матеріальної, без яких він існувати не може; функціональне спрямування,
19

Двоеносова Г. А. Указ. соч. С. 128–140.
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його безпосереднє призначення для передавання інформації у просторі та
часі; системність, тобто кожний документ – це мікросистема, але водночас
він є складовою іншої системи вищого рівня – системи документації
установи, документної системи галузі, архівної спадщини або інформаційної
системи держави; структурованість (йдеться про його елементи, підсистеми
та їхній взаємозв’язок, що забезпечує цілісність і збереженість основних
властивостей документа у разі різних зовнішніх і внутрішніх змін);
– документ – це поліфункціональний об’єкт, що виконує загальні
функції (інформаційна, комунікаційна, кумулятивна), і специфічні функції,
дотичні до певного виду документа, різноманітних потреб суспільства в
інформації (пізнавальна (когнітивна), управлінська (регулятивна), культурна,
меморіальна, правова, джерелознавча тощо), або це – ключова специфічна
функція того чи іншого виду документа;
– головна соціальна функція документа – збереження й передавання
інформації у часі та просторі.
1.4. Як складний матеріальний і духовний об’єкт, документ упродовж
власної історії побутування послідовно проходить стадії життєвого циклу:
оперативну і статичну. На оперативній стадії існування він набуває стану
«динамічного» документа, тобто документа, що виконує ту основну функцію,
заради якої був створений (як конкретний вид документа). Наразі йдеться про
документи, створені державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від
форми власності при безпосередньому документуванні діяльності у процесі
комунікації й управління, продуковані у результаті творчо-виробничої
діяльності, як, наприклад, кіно-, фото-, фоно-, відео документи. Або – це
документи, створені певною особою впродовж її життєвого шляху (варіанти
авторського тексту, записки, щоденники, листування тощо). З плином часу
через різні причини функціональна характеристика оперативності документа
зменшується (головна з них – старіння інформації) і поступово документ
переходить до «статичного стану» (тобто його використання відбувається не
за тим цільовим призначенням, первісно закладеним у ньому)20. Документ,
що вже не виконує основної соціальної функції заради якої був створений,
але з огляду на його значущість, репрезентативність для особи, держави,
суспільства, цінність для власника набуває статусу архівного документа. За
визначенням Г. Боряка, головна функція і головний зміст архівного
документа – можливість його актуалізації для нового знання та нового
впливу на суспільство. Ця можливість використання архівного документа
базується на його джерелознавчій сутності21.
У контексті зазначеного заслуговує уваги ще один важливий чинник:
документ із моменту його створення має властивості бути джерелом
Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. Київ, 2000. С. 76–
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оперативної та ретроспективної (фран. rétrospectif, лат. rétro – назад і spectare
– звернений у минуле, присвячений розгляду минулого) інформації, втім,
виявляються вони за певних умов. На початковій стадії функціонування
документа превалює реалізація першої властивості, у міру старіння
документної інформації все більше зростає потенціал другої. Говорячи про
об’єктивне існування інформації в документі, маємо на увазі процес її
безпосереднього збереження, тобто реалізацію першого складового
компонента головної соціальної функції документа. Використання архівного
документа у значенні історичного джерела пов’язане з реалізацією другого
складового компонента – процесу передавання інформації.
Специфіка історичних знань із загальнонаукового дослідницького
досвіду полягає у тому, що дослідники добувають їх на основі ґрунтовного
вивчення архівних документів, їх цілісного опрацювання й сприйняття для
опису явищ і процесів у минулому, продукування нових ідей, понять, теорій,
розвитку історичного пізнання. Комунікаційний аспект науки, як один із
найважливіших поряд із пізнавальним, соціально-психологічним і
організаційним, відображає соціокультурну й ціннісну природу науководослідної діяльності, значущість професійного спілкування, інтенсивність
особистісних наукових контактів переважно з позицій руху наукової
інформації, наукової співпраці при її отриманні та обміну. У сучасному
наукознавстві комунікацію визнають як одну з ключових умов розвитку,
апробації та оформлення знань. Адже через комунікацію результати наукової
праці окремого дослідника або наукового колективу, зафіксовані у
спеціально об’єктивованій формі – наукових текстах, соціалізуються,
набувають статусу норм та ідеалів, включаються у дослідні програми та
проекти, окреслюють тематику публікацій, через спеціальну наукову та
навчальну літературу відбувається їх уведення в систему культури22. Тобто,
йдеться про мережу компонентів, між якими циркулює інформація в науці,
відбувається рух опису та входження нових наукових знань у систему
наукових знань суспільства. Такий ракурс дає певні підстави для висновку,
що архівний документ виразно проявляє якості історичного джерела, коли
він затребуваний суспільством і запроваджений у сферу наукових
досліджень. Слушною у цьому зв’язку уявляється думка відомого вченогодокументознавця С. Кулешова про те, що саме факт наукового опрацювання
дослідником інформації архівного документа, яке може здійснюватися за
різними напрямами, наукове публічне інформування через канали соціальної
комунікації про результати дослідження змісту документа, і, таким чином,
включення його до сукупності, що утворює так зване джерельне поле
проблеми (теми), чи відзначення його унікальності без асоціації з подібними
надає архівному документу статус історичного джерела. Подальше
поширення відомостей про документ каналами спеціальної та масової
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інформації формує засади для ще більшого утвердження цього статусу23.
Розглянутий аспект комунікаційних характеристик документа не тільки
поглиблює розуміння його походження, особливостей життєвого циклу.
Цілком очевидно, що він має важливе значення при вирішенні проблем
удосконалення архівних робіт і процесів (організації документів у межах
документального комплексу, їх фондуванні, обліку, науковому описуванні,
створенні довідкового апарату) для забезпечення користувачам якісного
доступу до інформації документів НАФ (фізичного й інтелектуального) та її
використання.
1.5. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національний архівний
фонд та архівні установи», архівний документ – це документ незалежно від
його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і
місця зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати
функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з
огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для
власника, також як об’єкт рухомого майна24.
Зразком наукового підходу в процитованому визначенні поняття слугує
окреслення меж між «динамічним» і «статичним» документом, всебічний
характер охоплення документів, що після завершення активної фази
функціонування переходять в якісно іншу, архівну фазу свого побутування,
акцент на ціннісних ознаках документа як головної підстави для його
подальшого зберігання.
1.6. Втім, не кожний архівний документ може мати статус
документа НАФ, а тільки той архівний документ, культурна цінність якого
визнана відповідною експертизою та який підлягає державному обліку і
зберіганню25. Поняття «цінність документа» – базове для українського
архівознавства. Ним широко послуговуються архівознавці, архівістипрактики та позначають інформаційні можливості документа, що
зумовлюють його політичне, наукове, економічне, екологічне, культурне або
ін. значення і надають підстави для включення документа до складу НАФ26 з
метою його формування. Цінність властива документу завдяки тому, що він
залучений у сферу суспільного буття людини і стає носієм певних соціальних
відносин. Водночас зауважимо, що цінність документа треба відрізняти від
його корисності, яка співвідноситься з потребами конкретного користувача і
тому є лише функцією цінності.
Офіційна версія поняття «документ Національного архівного фонду»
постулює його суттєву відмінність від інших інформаційних ресурсів. Її
головний сенс полягає у ключовій значущості ціннісних параметрів
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документа НАФ, установлених на підставі експертизи цінності – базисної
архівної функції щодо всебічного вивчення документів із метою внесення їх
до НАФ або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів
НАФ, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання
документів, що не підлягають внесенню до НАФ. Кінцевим результатом
експертизи цінності є комплектування кожного архіву документами
відповідно до його юридичного статусу і профілю шляхом дотримання
основних вимог оцінки та відбору документів на архівне зберігання:
пріоритету більш цінного перед менш цінним, при оптимальному фізичному
обсязі документів – їх найбільша інформаційна ємність, а відтак,
забезпечення якісного формування НАФ у цілому.
Отже, НАФ – це сукупність не абстрактно цінних архівних документів,
а саме архівних документів з офіційно встановленими ціннісними
характеристиками відповідно до законодавства України та із застосуванням
теоретико-методологічного інструментарію архівознавства, що дозволяє
здійснити принциповий поділ понять «архівний документ» і «документ
Національного архівного фонду», конкретизувати межі НАФ, поширити
більш аргументовано норми цивільного права на суспільні відносини,
пов’язані з використанням документів НАФ. Поняття «цінність документа»
під час відбору документа на постійне зберігання і внесення до НАФ
охоплює низку критеріїв (походження, зміст, зовнішні ознаки), враховує
певні його інформаційні характеристики, пов’язані із відображенням
діяльності юридичної або фізичної особи (залежно від функцій, виду
номіналу документа), поглинанням або дублюванням інформації інших
документів, мірою узагальнення інформації у документі27. Для розвитку
аксіології та загальної цілісної теорії цінності документа НАФ доцільно
звернутися до його сутностіі у значенні культурної цінності.
1.7. Поняття «культурні цінності» вивчається у філософії,
культурології, праві, мистецтвознавстві, інших науках гуманітарного
комплексу, застосовується у міжнародних правових актах. Його тривала
еволюція виразно проявилася у праві різних країн і була безпосередньо
пов’язана з вирішенням проблем збереження культурних цінностей як
предмета нормативного врегулювання. Окреслення ключових складових і
поступове істотне розширення змісту поняття, його термінологічне
визначення відбулося значною мірою під впливом становлення системи
правової охорони культурних цінностей та її розвитку в міжнародному праві,
нормотворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй (ООН), ЮНЕСКО,
Європейського Союзу (ЄС), Ради Європи, Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ), інших міжнародних неурядових
організацій. Тому ми зробимо відступ від послідовного викладу матеріалу і
розглянемо тлумачення поняття «культурні цінності у міжнародно-правових
27
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актах, що зафіксували важливі віхи його формування, а також у наукових
публікаціях, що містять сюжети про його сучасний міждисциплінарний зміст,
дедалі ширше застосування і проблемні питання взаємодії з поняттями
«культурна спадщина» й «культурне надбання» у межах міжнародного права
охорони культурних цінностей.
1.7.1. Безпосереднє втілення норм щодо захисту та охорони об’єктів
культурного значення на принципово новому рівні у багатосторонніх
міжнародних конвенціях, які врегульовують закони й звичаї війни,
започатковано Гаазькими конференціями миру 1899 р. і 1907 р.
Відповідно до конвенцій, ухвалених на цих конференціях, під
міжнародно-правовий захист підлягали всі споруди культурного і наукового
призначення, історичні пам’ятки, а також рухоме майно, що мали наукову,
художню, іншу культурну цінність. Гаазькі конвенції стали важливою віхою
у розвитку норм міжнародної охорони культурних цінностей, є діючими,
становлять невід’ємну складову сучасного міжнародного гуманітарного
права і міжнародного права охорони культурних цінностей. В їх змісті
відбилося розуміння непересічної цінності історико-культурних пам’яток і
споруд, які своєю сутністю й значенням не можуть впливати на хід і
результати воєнних дій28.
Тенденцію подальшого уточнення змісту поняття, наближення до
максимально детального визначення видів культурних цінностей зафіксували
документи ЮНЕСКО (конвенції, рекомендації, декларації). Серед них масив
найсуттєвіших галузевих джерел з означеної тематики, за висновком
дослідників, становлять: Конвенція про захист культурних цінностей у
випадку збройного конфлікту (Гаазька конвенція 1954 р.), Рекомендація про
заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному вивезенню,
ввезенню та передачі права власності на культурні цінності, Конвенція про
заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню,
вивезенню та передачі права власності на культурні цінності, Конвенція про
охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, Рекомендація
ЮНЕСКО про охорону рухомих культурних цінностей, Рекомендація про
охорону і збереження рухомих зображень.
Зокрема, вперше визначення культурних цінностей (англ. cultural
property) було подано у Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних
цінностей у випадку збройного конфлікту (Convention for the protection of
cultural property in the event of armed conflict, далі – Конвенція) від 14 травня
1954 р. Згідно зі ст. 1 Конвенції, культурними цінностями незалежно від їх
походження і власника визнано: рухомі чи нерухомі цінності, що мають
велике значення для культурної спадщини кожного народу, такі як пам’ятки
архітектури, мистецтва або історії, релігійні чи світські, археологічні
місцеположення, архітектурні ансамблі, що становлять історичний або
художній інтерес, твори мистецтва, рукописи, книги, інші предмети
28
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художнього, історичного або археологічного значення, наукові колекції або
важливі колекції книг, архівних матеріалів чи репродукцій зазначених вище
цінностей; будівлі, головним і справжнім призначенням яких є зберігання чи
експонування рухомих культурних цінностей (зокрема, музеї, великі
бібліотеки, сховища архівів), а також укриття, призначені для збереження
культурних цінностей на випадок збройних конфліктів; центри, в яких є
значна кількість зазначених культурних цінностей («центри зосередження
культурних цінностей»)29. У ст. 2 наголошується, що захист культурних
цінностей включає охорону і повагу до них. Отже, держави, які володіють
культурними цінностями, повинні забезпечувати їм необхідну опіку і захист
під час збройного конфлікту. Детальну інформацію про захист культурних
цінностей містять ст.ст. 3, 4, 5. У цілому положення Конвенції підтвердили
принцип територіальної значущості культурних цінностей, надаючи йому
статусу саме правової норми у міжнародному публічному законодавстві30.
Наступні міжнародно-правові акти містять певні відмінності та доповнення
щодо поняття «культурні цінності».
Відповідно до основних положень Рекомендації ЮНЕСКО про заходи,
спрямовані на заборону і запобігання незаконному вивезенню, ввезенню та
передачі права власності на культурні цінності (Recommendation on the
means of prohibiting and preventing the illicit export, import and transfer of
ownership of cultural property, далі – Рекомендація) від 19 листопада 1964 p.,
культурні цінності – це рухоме й нерухоме майно, яке має важливе значення
для культурного надбання кожної країни. Наразі йдеться про твори
мистецтва та архітектури, рукописи, книги, ін. предмети, що становлять
інтерес у сенсі мистецтва, історії чи археології, етнологічні документи,
типові зразки флори і фауни, наукові колекції, важливі колекції книг і
архівних документів, у т. ч. музичні архіви31. Рекомендації – один із перших
міжнародних документів, спрямованих на вирішення питань повернення та
реституції32 втрачених культурних цінностей. Варто звернути увагу, що у
зазначених вище міжнародно-правових актах архівний документ визначено
29

Україна в міжнародно-правових відносинах. Київ, 1997. Кн. 2. Правова охорона
культурних цінностей/відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, В. І. Акуленко. С. 86.
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як складову системи культурних цінностей кожного народу, його культурної
спадщини, хоча у дещо звуженій інтерпретації, обмеженій лише такою
формою організації архівних документів як колекція. До категорій
культурних цінностей також включено архіви як установи зберігання й
репрезентації культурних цінностей.
У Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і
запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на
культурні цінності (Convention on the means of prohibiting and preventing the
illicit import, export and transfer of ownership of cultural property) від
14 листопада 1970 р., культурні цінності – це цінності релігійного/світського
характеру і розглядаються кожною державою такими, що мають значення
для археології, доісторичного періоду, історії, літератури, мистецтва й науки.
Ст. 1 Конвенції містить докладний предметний перелік культурних
цінностей, до якого також включено: рідкісні рукописи та інкунабули,
старовинні книги, документи і видання, що становлять особливий інтерес
(історичний, художній, науковий, літературний тощо) окремо та у колекціях;
поштові марки, податкові та аналогічні їм марки, окремо і в колекціях;
архіви, у т. ч. фото-, фоно- і кіноархіви. У ст. 4 поняття «культурна
спадщина» держави уточнюється через перелік категорій культурних
цінностей, включених до її складу: культурні цінності, створені окремими
особами або колективами осіб – громадянами даної держави, що мають
важливе для неї значення, а також створені на території цієї держави
іноземними громадянами або особами без громадянства, які проживають на її
території; культурні цінності, знайдені на національній території; культурні
цінності, набуті археологічними, етнологічними, природними науковими
експедиціями за згодою компетентних властей країн, відкіля походять ці
цінності; культурні цінності, отримані внаслідок добровільних обмінів;
культурні цінності, отримані як дар або законно придбані за згодою
компетентних властей країни, відкіля ці цінності походять33. Конвенція
зобов’язала держави-учасниці протидіяти наявними в їх розпорядженні
засобами незаконним ввезенню, вивезенню і передачі права власності на
культурні цінності, викорінювати причини подібної практики, припиняючи її
здійснення, та допомагати робити необхідне відшкодування. У цьому
документі, як бачимо, поняття «культурні цінності» поширюється вже не
тільки на колекції архівних документів, а й на спеціалізовані архіви, що
зберігають аудіовізуальні документи. З іншого боку, рідкісні рукописи,
старовинні документи включено до окремих категорій культурних цінностей,
хоча вони можуть бути об’єктами архівного зберігання.
Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної
спадщини (Convention concerning the protection of the World Cultural and
Natural Heritage) від 16 листопада 1972 р. – це перший міжнародно-правовий
документ, де найцінніші пам’ятки культури та природи, яким людство має
забезпечити виявлення, охорону, збереження, популяризацію і спадкоємність
33
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передавання майбутнім поколінням, отримали узагальнюючу назву
«культурна спадщина». Нормами цієї Конвенції передбачалася низка
нововведень: 1) охорона культурної спадщини має здійснюватися
комплексно на двох рівнях – національному і міжнародному; 2) об’єктами
Всесвітньої культурної спадщини визнано нерухомі культурні цінності та
пам’ятки природи; 3) основна відповідальність за виявлення, охорону і
збереження культурної та природної спадщини покладалася на державу, на
території якої ця спадщина знаходилася; 4) сформовано механізм
міжнародного співробітництва та охорони культурної спадщини, до структур
якого було включено інституції з відповідними повноваженнями:
Міжурядовий комітет з охорони культурної та природної спадщини (Комітет
Всесвітньої спадщини), який складає, поновлює, публікує списки культурних
цінностей під назвами «Список всесвітньої спадщини» і «Список всесвітньої
спадщини, що перебуває під загрозою», а також Фонд Всесвітньої спадщини
для фінансування міжнародних заходів; 5) до «Списку всесвітньої спадщини»
вносяться не всі культурні об’єкти, а лише ті, що відповідають критеріям
«видатна універсальна цінність»34;тобто вони є незамінними, єдиними у
своєму роді цінностями та настільки значущими для їхнього творця – народу
і всього людства, що втрата цих цінностей призводить до згубного збіднення
надбань народів усього світу35. У Конвенції здійснено спробу сформувати з
культурної та природної спадщини різних народів перспективу світової
спадщини як вияву рівноправності їхніх культур і культурних надбань,
створити умови для широкого ознайомлення з матеріальними та духовними
здобутками людства. Варто підкреслити, що аналогічний підхід містить
масштабний міжнародний проект – програма «Пам’ять світу. Загальні керівні
принципи збереження документальної спадщини» (далі – Програма),
розроблений під егідою ЮНЕСКО. Поняття «Пам’ять світу», як трактується
у Програмі, – це документальна спадщина (документована колективна
пам’ять народів світу), що зберігається у бібліотеках, архівах, музеях,
сховищах різних країн для нинішньої та майбутньої світової спільноти, і за
обсягами становить значну частину всесвітньої культурної спадщини.
Головні цілі Програми – сприяння максимальному збереженню
документальної спадщини; забезпечення людству всебічного рівноправного
доступу до її надбань; розповсюдження у світовому масштабі інформації про
існування і значущість документальної спадщини. Положеннями Програми
передбачено
визнання
документальної
спадщини
міжнародного,
регіонального і національного значення та шляхом спеціальної процедури її
внесення до реєстру «Пам’ять світу»36.
34
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Рекомендація ЮНЕСКО про охорону рухомих культурних цінностей
(Recommendation for the protection of movable cultural property) від
28 листопада 1978 р. була спрямована на подальший розвиток і доповнення
норм і принципів, сформульованих у попередніх документах ЮНЕСКО.
Поняття «рухомі культурні цінності» подано у такому визначенні: «…всі
рухомі цінності, які є виявом або свідоцтвом творчості людини чи еволюції
природи, та які мають археологічну, історичну, художню, наукову чи
технічну цінність»37. Серед включених до переліку рухомих культурних
цінностей – не тільки манускрипти, інкунабули, кодекси, книги, документи
чи видання, що становлять особливий інтерес, а також архівні документи, у
т. ч. записи текстів, мапи та інші картографічні матеріали, фотографії,
кінофільми, звукозаписи і документи, що читаються машинами.
За Рекомендацією про охорону і збереження рухомих зображень
(Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images) від
27 жовтня 1980 р. твори кіномистецтва, телебачення, відео, аудіозаписи
національного виробництва було офіційно визнано складовою «спадщини
рухомих зображень».
Цивілізаційного значення у міжнародному масштабі набуло поняття
«цифрова спадщина». Відповідно до положень «Хартії про збереження
цифрової спадщини» (Charter on the Preservation of Digital Heritage, далі –
Хартія), ухваленої Генеральною конференцією ЮНЕСКО 15 жовтня 2003 р.,
цифрова спадщина охоплює унікальні інформаційні ресурси знань та форми
їх функціонування у базових сферах життєдіяльності суспільства –
культурі, науці, освіті, управлінні, в інших сферах і галузях наукової й
практичної діяльності, створені у цифровій формі або переведені у цифровий
формат. Наразі йдеться про документи з паперовим носієм, бази даних,
рухомі й нерухомі зображення, звукові та графічні матеріали, програмне
забезпечення, веб-сторінки. Цифрова спадщина не обмежена з точки зору
часу, географії, культури або форми. У документі наголошується про
нагальну потребу збереження і доступу до цифрової спадщини всіх регіонів,
країн, щоб поступово забезпечити представництво у ній всіх народів, держав,
культур і мов. Динамічне зростання обсягів різноаспектних цифрових
ресурсів у сучасному інформаційному суспільстві актуалізує проблеми їх
довготривалого збереження, ефективного управління їхнім життєвим циклом,
повноцінного доступу до них користувачів. Хартія містить низку
рекомендацій і пропозицій щодо розроблення сучасних стратегій, політики,
методів, підходів до створення цифрових ресурсів, цифрових архівів,
специфіки застосування програмного забезпечення і технічних засобів,
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організаційних засад національної політики країн у справі охорони,
збереженості та доступу до цифрової спадщини38.
«Спадщина – надбання минулого, з яким ми живемо сьогодні та яке
маємо передати майбутнім поколінням» – ці промовисті слова з
інформаційного видання ЮНЕСКО про всесвітню спадщину (World Heritage
Information Kit, 2008, p. 5) окреслюють фундаментальну проблему сучасної
цивілізації, що безпосередньо торкається цифрової спадщини. Забезпечивши
її надійне наслідування від покоління до покоління, людство зможе уникнути
настання т. зв. «темного інформаційного століття» та поширення
спричинених ним «хвороб» – «цифрового Альцгеймера» або «цифрової
амнезії».
1.7.2. Розглянуті документи ЮНЕСКО відображають розвиток у
сучасному міжнародному праві універсальної концепції культурних
цінностей, що базується на таких нормативно-правових засадах: кожна
культурна цінність є унікальною та неповторною; всі культурні цінності
підлягають національній і міжнародній охороні, передусім повазі до них і
збереженню; культурні цінності, що становлять культурну спадщину народів
людства (національну культурну спадщину), невідчужувані, та підлягають
спеціальному міжнародному захисту39.
Документи ЮНЕСКО містять варіанти класифікації культурних
цінностей у широкому сенсі цього поняття (твори мистецтва, манускрипти,
книги, гобелени, монети, археологічна спадщина, підводна культурна
спадщина, нематеріальна культурна спадщина (легенди, міфи, вірування,
релігії тощо), рухомі (кінематографічні) зображення, у тому числі архівні
документи, цілісні архівні документальні комплекси, включаючи кіно-,
фото-, музичні архіви, архівні колекції та персональні зібрання), що
зафіксували їх видове різноманіття. Показово, що серед критеріїв
визначення культурних цінностей найбільш універсальним вважається
визнання їх суспільної цінності, тобто історичне, наукове, мистецьке та інше
культурне значення як для окремої спільноти чи держави, так і в
глобальному світовому контексті. Достатньо поширеним є «хронологічний»
або віковий критерій визначення культурних цінностей, згідно з яким до
охоронних реєстрів вносять об’єкти, створення яких, або перебіг пов’язаних
із ними подій, відокремлені від сьогодення певною часовою дистанцією.
Зокрема, Конвенція ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і
запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на
культурні цінності відносить до старожитностей усі предмети віком понад
100 років. Також застосовується концепція «художньо-естетичного»
визначення критеріїв пам’яток40.
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Попри відсутність концептуальних підходів, архівні документи та
архіви у згадуваних вище міжнародних правових актах визнано невід’ємною
складовою загальнодержавної та загальноцивілізаційної системи культурних
цінностей та всесвітньої культурної спадшини, категоріями культурних
цінностей достатньо широко охоплено їх видову структуру, окреслено
критерії визначення ціннісних ознак архівного документа з позицій сучасної
аксіології культурної спадщини (видатна універсальна цінність з точки зору
історії, науки, мистецтва, естетики, духовна і сакральна цінність,
автентичність, є витвором людського генія, унікальним свідченням
історичного минулого, високохудожнім мистецьким твором, час створення,
давність документів тощо). Заслуговують також на увагу дотичні до
специфіки архівних документів критерії відбору документа в охоронні
реєстри у Програмі «Пам’ять світу. Загальні керівні принципи збереження
документальної спадщини». Їх диференційовано таким чином: передусім
встановлюється автентичність, унікальність й незамінність документа (не має
прямих аналогів); свідченням всесвітнього значення документа є його
відповідність одному або декільком критеріям, зокрема: час створення
(належність до періодів особливого історичного значення для світової
спільноти, соціальних і культурних змін, що є показовими для свого часу,
документ являє собою «відкриття нового» або є «першим серед подібних»);
місце створення (ключова ознака, передбачає оцінку території, місцевості з
точки зору значущості подій, які там відбулися, її впливу на історичні та
культурні процеси, може містити опис зниклих міст, інститутів); народ
(історичні умови створення – соціально-культурний контекст відображає
аспекти поведінки людини, політичного, соціального, індустріального
розвитку, прогресу й регресу, перехідні періоди в історії, вплив видатних
особистостей, соціальних груп); предмет і тема (зміст зафіксував особливу
історичну або інтелектуальну подію у природничих, соціальних,
гуманітарних науках, політиці, ідеології, мистецтві, спорту), форма і стиль
(видатне естетичне, стилістичне або лінгвістичне значення, унікальний
спосіб фіксації інформації), а також раритетність, цілісність документа
тощо41. В окремих позиціях ці критерії співвідносяться з критеріями, які
застосовують українські архівісти при віднесенні документів НАФ до
унікальних42.
Розглянуті документи не абсолютизують наведені критерії визначення
й категорії культурних цінностей, надаючи право кожній державі як носію
суверенітету, самостійно встановлювати й конкретизувати додаткові підходи
до розуміння змісту та юридичного тлумачення цього поняття43, з
41
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урахуванням національних термінологічних традицій, законодавства і
правозастосовної практики. Проте очевидним є той факт, що система
міжнародних правових актів породжує певні обов’язки для держав, які їх
підписали. Йдеться про утвердження конвенційних основ норм і правил
ставлення суспільства до культурних цінностей у властивий праву
специфічний спосіб.
Модуси історичного часу – минуле, сучасність, майбутнє, їхній
взаємозв’язок виявляються надзвичайно важливими для міжнародноправового регулювання охорони та використання культурних цінностей.
Адже минуле у формі численних артефактів – будівель, меблів, картин,
скульптур, книг, архівних документів тощо залишається певним чином
присутнім у сучасному швидкоплинному житті людства. Йдеться не тільки
про актуалізацію минулого, легітимізацію його прав у діалозі з сучасністю в
історично і культурно-значимих сенсах, а й про зворотний зв’язок – від
майбутнього до минулого. Остання ланка цього ланцюга вважається також
важливою, адже те, що відбудеться у майбутньому, може мати істотний
вплив на оціночні підходи та характеристики суспільством минулого. Серед
найсуттєвіших домінант нормативних актів ЮНЕСКО: визнання значущості
культурних цінностей у світовому цивілізаційному контексті, з яких
формується національна й світова культурна спадщина; розуміння
необхідності охоплення правовими нормами максимально можливого
спектра культурних цінностей; акцентування уваги міжнародної спільноти на
пошуку дієвих універсальних механізмів забезпечення збереженості,
можливостей захисту від знищення та пограбування пам’яток культури (в
умовах різноманітних небезпек – воєн, забуття, згубного гніву тих, хто не
визнає інших минулих і сучасних культур, посилення техногенного впливу на
довкілля, зростання масштабів незаконної транскордонної торгівлі творами
мистецтва) як загальнолюдської проблеми великої суспільної ваги44.
Міжнародно-правові акти ЮНЕСКО передусім спрямовані на
розв’язання принципової проблеми – конфлікту між правом на культуру і
правами культур, в основі якого виразно прослідковується суперечність між
правом особи мати повний доступ до культурних цінностей і правами
культурних цінностей бути надійно збереженими в умовах сучасного
глобального світу45.
1.7.3. Втім, єдиного загального тлумачення сутності поняття
«культурні цінності» немає. Сформульовано низку його дефініцій відповідно
до конкретних міжнародно-правових документів. Також не можна обійти
увагою достатньо поширену в міжнародно-правових документах практику
застосування понять «культурні цінності», «культурна спадщина» і
«культурне надбання» як синонімів. Очевидно вікова традиція охорони
матеріальних й нематеріальних зразків культури виявилася надійним
44
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фундаментом якісного відбору серед них дійсно унікальних або цінних у
культурному відношенні об'єктів для надання їм статусу пам'яток.
У наукових публікаціях українських і зарубіжних авторів питання
термінологічного тлумачення цих понять та співвідношення між ними
набули впродовж кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. особливої актуальності,
зберігають достатньо високий заряд дискусійності та відображають різні
авторські концепції, підходи, слушні думки й пропозиції. Так, на думку
литовського науковця, професора Ю. Бучаса: «Спадок – це те, що нам
залишає минуле, спадщина – те, що ми беремо з минулого і використовуємо
як власність, а цінності культурної спадщини – те, що ми самі обираємо з
культурної спадщини для використання і зберігання на майбутнє. «Спадок» і
«спадщина» – не альтернативи, а саме складові єдиного історичного процесу,
це віддавання і приймання»46. Ретроспективний погляд дослідників,
наявність історичної складової у цих поняттях слугує підставою для
висновків про те, що за своїм змістом поняття «культурна спадщина»
збігається з поняттям «культурне надбання». Обґрунтовується також думка
про взаємозамінність з юридичної точки зору понять «культурні цінності»,
«культурна спадщина», «культурне надбання»47.
З позиції відомих українських учених-юристів та істориків «культурні
цінності» й «культурна спадщина» є дійсно близькими за своїм змістом
поняттями, синонімічними та узагальнено позначають сукупність
успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів матеріальної й
духовної культури, що мають художнє, історичне, наукове, етнографічне та
інше культурне значення. І все ж, ці поняття навряд чи можуть трактуватися
як тотожні. Зокрема, В. Акуленко у монографії «Міжнародне право охорони
культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України»
(2013) віддав перевагу загальному терміну «культурні цінності» перед
терміном «культурна спадщина», оскільки у Конвенції ЮНЕСКО про захист
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р. цим терміном
широко охоплено поряд із нерухомими об’єктами і нерухомими предметами
також історичні центри їх зосередження. Вчений підкреслив, що додатковою
складовою до цього поняття є також те, що чільне місце присвячено розгляду
міжнародного і національного правового регулювання проблеми повернення
і реституції культурних цінностей48. С. Кот вважає, що поняття «культурні
цінності» пов’язане з розумінням культури як суспільного феномена, є
ширшим за своїм змістом, ніж поняття «культурна спадщина» і охоплює
матеріальні та духовні здобутки людства, включно з осягненнями минулих
46
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поколінь, так і сучасної генерації, яка перебуває в активній фазі процесу їх
творення. Поняття «культурна спадщина» містить у собі виразний контекст
процесу успадкування, тобто передачі від попередніх поколінь до наступних
створених ними цінностей («спадщини») і, таким чином, виступає сегментом
існуючого загального масиву культурних цінностей як цілості, є його
невід’ємною складовою. Тому ці поняття можливо і доцільно розділяти. За
висновком ученого, радше можна говорити про близькість за змістом понять
«культурні цінності» та «культурне надбання». Адже філософський і
культурологічний контексти поняття «культурні цінності» передбачають
його тлумачення саме у сенсі матеріальних і духовних здобутків людства, які
створені у процесі його розвитку, та є продуктом його життєдіяльності. У
цьому значенні культурні цінності постають надбанням культури, тобто
«культурним надбанням»49.
1.7.4. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що питання охорони й
використання культурної спадщини та її складової – архівної спадщини, у
багатьох країнах світу визнані як особливо актуальні, перебувають в
епіцентрі суспільних і наукових дискусій. Адже право на доступ до культури,
спадщини, інформації потребує їх збереження. Не буде перебільшенням
констатація факту, що з кінця ХХ ст. людство переживає черговий
пізнавальний «поворот» до культурної спадщини. За висновком авторитетної
литовської дослідниці історії культури Р. Чепайтене, нова хвиля
зацікавленості проблемами культурної спадщини призвела до суттєвого
розширення аксіологічних і пізнавальних вимірів цього поняття, активізації
пошуку на міжнародному рівні конструктивних рішень щодо її охорони та
забезпечення збереженості, універсальних критеріїв ідентифікації й
використання культурних цінностей. Внаслідок цього у процеси вивчення
культурної спадщини (heritage studies) активно включаються нові академічні
дисципліни, широкі верстви суспільства, фахівці. Сьогодні наука про
культурну спадщину, що сформувалася з практик управління (management),
консервації (conservation) і зберігання (preservation), експертизи і дискусій із
цих питань, є сферою академічних досліджень і швидко розвивається як
комплексна й міждисциплінарна, тобто крім класичної тріади наук – історії,
археології, архітектури, залучає географію, музеєзнавство, економіку,
соціологію, педагогіку, культурологію, туризм тощо. Учена стверджує, що
феномен «культурна спадщина» є культурною та історичною практикою,
набуває глобального характеру в інформаційному суспільстві. У перспективі
ситуацію щодо охорони спадщини треба розуміти як складову культурної
політики або, конкретніше, політики історії (виділено нами – Л. П.)50.
Аналіз наукових публікацій виразно свідчить, що нині поняття
«культурні цінності» має розгалужений інтелектуальний простір, де
зустрічаються і взаємодіють різні галузі наукових знань, де синтезуються
напрацювання
філософів,
культурологів,
істориків,
правознавців49
50
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міжнародників,
філологів,
мистецтвознавців,
музеєзнавців,
документознавців, архівознавців та інших фахівців. Цей синтез із погляду
загальних світових тенденцій дослідження теоретичних і прикладних
проблем культурних цінностей, формування науки про культурну спадщину,
становлення міжнародного права охорони культурних цінностей, є
актуальним для гуманітарних знань в Україні. Він видається корисним і для
вітчизняної архівістики, особливо для розвитку архівного права,
опрацювання складних проблем збереження національної архівної спадщини.
Також для окреслення сучасної моделі формування НАФ, вирішення
теоретичних і практичних питань експертизи цінності архівних документів,
коли в них синтезуються інтелектуальні, естетичні, аксіологічні, семіотичні
аспекти художньої культури, її галузей і жанрів та інноваційні технологічні
засоби їх реалізації. Наприклад, виявлення унікальних серед аудіовізуальних
документів (якщо йдеться про кінодокумент як високохудожній твір
мистецтва), електронних документів (якщо електронний документ – це
оригінальний твір комп’ютерної графіки), науково-технічної документації
(унікальний дизайнерський або архітектурний проект об'єкта нового
будівництва).
1.7.5. Законодавство України про охорону культурних цінностей
базується на Конституції України, спеціальних нормативно-правових актах
(вищої юридичної сили та підзаконних), низці спеціальних норм в інших
нормативних документах українського законодавства, а також на засадах
міжнародних нормативно-правових документів, ратифікованих нашою
державою, і безпосередньо Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на
заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права
власності на культурні цінності, Конвенції ЮНЕСКО про охорону
всесвітньої культурної та природної спадщини у тісному зв’язку з
гармонізацією їх правових понять і термінів. З прийняттям Конституції
України, ухваленням низки законодавчих актів, підписанням і ратифікацією
Україною відповідних міжнародних нормативно-правових документів
сформовано державну систему охорони об’єктів культурної спадщини,
розроблено поняттєво-термінологічний апарат пам’яткоохоронної галузі,
визначено та впроваджуються відповідні засади збереження, захисту та
використання культурних цінностей51.
Поняття «культурні цінності» закріплено в Конституції України. Згідно
зі ст. 54, культурна спадщина охороняється законом, держава забезпечує
збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну
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цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей
народу, що знаходяться за її межами52.
Одну з перших офіційних дефініцій поняття «культурні цінності» у
законодавстві незалежної України містить Закон України «Основи
законодавства України про культуру», який визначає правові, економічні,
соціальні, організаційні засади розвитку культури в Україні, регулює
суспільні відносини у сфері створення, поширення, збереження та
використання культурних цінностей. За ст. 14 Закону до культурних
цінностей належать об’єкти матеріальної й духовної культури, що мають
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Унікальні цінності
матеріальної та духовної культури, а також культурні цінності, що мають
виняткове історичне значення для формування національної самосвідомості
українського народу, визнаються об’єктами національного культурного
надбання і заносяться до Державного реєстру національного культурного
надбання. У цьому законодавчому акті вперше задекларовано права громадян
на створення архівів, доступ до архівних документів, обов’язок громадян
дбати про збереження архівів, заборону вилучення документів з архівних
фондів з ідеологічних чи політичних міркувань тощо53.
Положення про Державний реєстр національного культурного
надбання, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України у 1992 р.,
містить перелік видів і типів об’єктів, що становлять виняткову історичну,
наукову, художню чи іншу культурну цінність і можуть включатися до
реєстру. До них, зокрема, віднесено документальні пам’ятки – унікальні акти
державності, інші важливі архівні матеріали, кіно-, фото- і фонодокументи,
старовинні рукописи, рідкісні друковані видання54.
За аналогією у згадуваному вище Законі України «Основи
законодавства України про культуру», подано тлумачення поняття
«культурні цінності» у Законі України «Про музеї та музейну справу»: це –
об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне,
етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню,
охороні55.
Достатньо глибоко розкриває сутність поняття «культурні цінності»
Закон України «Про вивезення, ввезення і повернення культурних
цінностей». Принагідно зауважимо, що його визначення здійснено за
52
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міжнародно-правовим прецедентом і відповідно до предмета регулювання. У
ст. 1 культурними цінностями визнано об’єкти матеріальної та духовної
культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і
підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства
України. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з вивезенням, ввезенням,
поверненням культурних цінностей і спрямований на охорону національної
культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у
сфері культури. Під загальну правову характеристику підпадає 12 категорій
культурних цінностей, у числі яких – манускрипти, інкунабули, стародруки,
архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в
колекції56. Ст. 3 містить докладний перелік культурних цінностей, які
відповідно до законодавства України є культурними цінностями України:
– культурні цінності, створені на території України громадянами
України;
– культурні цінності, створені на території України іноземцями чи
особами без громадянства, які постійно проживають або проживали на
території України;
– культурні цінності, виявлені на території України;
– ввезені на територію України культурні цінності, придбані
археологічними, археографічними, етнографічними, науково-природничими
та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни походження
цих цінностей;
– ввезені на територію України культурні цінності, придбані в
результаті добровільного обміну;
– ввезені на територію України культурні цінності, отримані в дарунок
або законно придбані за згодою відповідних органів країни походження цих
цінностей;
– незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за
межами її території;
– культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та
збройних конфліктів і не повернуті назад;
– культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не
повернуті в Україну;
– культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок
Другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами
збитки.
У ст. 4 наголошується, що поверненню в Україну підлягають:
культурні цінності, незаконно вивезені з території України; культурні
цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів
і не повернуті назад; культурні цінності, тимчасово вивезені з території
України і не повернуті в Україну. Культурні цінності, що перебувають за
56
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межами України на законних підставах, можуть бути повернуті шляхом
укладення договору купівлі-продажу з власником культурних цінностей,
обміну їх на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок. Відповідно до
ст. 14, не підлягають вивезенню з України: культурні цінності, занесені до
Державного реєстру національного культурного надбання; культурні
цінності, включені до Національного архівного фонду; культурні цінності,
включені до Музейного фонду України. Норми Закону закріпили систему і
порядок державного управління та контролю щодо вивезення, ввезення й
повернення культурних цінностей, посилили відповідальність державних
органів за стан збереження, порядок переміщення культурних цінностей в
Україну та за її межі57.
Вирішення проблем щодо повернення та реституції культурних
цінностей безпосередньо пов’язані з можливостями переносити,
переправляти чи транспортувати ці предмети. Таким чином, розуміння
культурних цінностей як предмету регулювання у даній сфері суспільних
відносин стосується рухомих об’єктів. Однак, ця межа є доволі умовною. Як
слушно зазначив С. Кот, до таких об’єктів можуть належати також
відокремлені та переміщені фрагменти нерухомих пам’яток, або приналежні
до визначних пам’ятних місць, ансамблів або комплексів їхні частини, які в
силу обставин пройшли процес трансформації від статусу нерухомого
об’єкта до рухомого. Крім того, на визначення поняття культурних цінностей
суттєво впливає і той факт, що сфера правового регулювання культурних
цінностей пов’язана з міждержавними стосунками та є частиною
міжнародного права у сфері культурного співробітництва58.
Закон України «Про охорону культурної спадщини» узагальнив
попередній вітчизняний досвід охорони пам’яток культури і водночас
інтегрував принципи та рекомендації міжнародно-правових документів.
Закон регулює правові, організаційні, соціальні й економічні відносини у
сфері охорони культурної спадщини, використання об’єктів культурної
спадщини у суспільному житті, визначає їх охорону в інтересах нинішнього і
майбутніх поколінь як особливу відповідальність держави, одне з
пріоритетних завдань діяльності державних органів і органів місцевого
самоврядування. За текстом ст. 1 Закону «культурна спадщина» – це
сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів
культурної спадщини. Об’єктом культурної спадщини згідно з частиною
першою цієї статті є: визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль),
їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні
об’єкти (об’єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші
природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно
від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з
57
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археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного,
мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою
автентичність. Пам’яткою культурної спадщини визнається об’єкт
культурної спадщини, занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України. Ст. 2. містить докладну класифікацію об’єктів культурної
спадщини:
– за їх типами (споруди (витвори) – твори архітектури та інженерного
мистецтва, твори монументальної скульптури та монументального малярства
тощо); комплекси (ансамблі) – топографічно визначені сукупності окремих
або поєднаних між собою об’єктів культурної спадщини; визначні місця –
зони або ландшафти, природно-антропогенні витвори, що донесли до нашого
часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного,
архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду);
– за їх видами археологічні, історичні, монументального мистецтва,
архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні,
об’єкти науки і техніки).
Виявлення об’єкта культурної спадщини має здійснюватися на основі
науково-дослідних, пошукових заходів із метою визначення його наявності
та культурної цінності. Охорона культурної спадщини за офіційним
формулюванням – це система правових, організаційних, фінансових,
матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з
обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація),
запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту,
збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації,
ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів культурної
спадщини59.
Закон України «Про культуру» визначає правові засади діяльності у
сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані зі створенням,
використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та
культурних цінностей і спрямований на забезпечення доступу до них. Згідно
зі ст. 1, поняття «культура» тлумачиться як сукупність матеріального і
духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації),
нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що
передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва,
культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень
розвитку цієї спільноти. У Законі здійснено розмежування понять
«нематеріальна культурна спадщина» і «культурні цінності», трактування
останнього подано за дефініцією Закону України «Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей». Сукупність унікальних культурних
цінностей, об’єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне
значення для формування культурного простору України, становить
59

Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. № 1805III.
URL:
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1805-14.
(дата
звернення:
13. 05. 2017).
38

національне культурне надбання. У статтях Закону визначено основні засади
та пріоритети державної політики, права і обов’язки громадян у сфері
культури, види й суб’єктів діяльності у сфері культури, окреслено головний
зміст функціонування базової мережі закладів культури для її всебічного
розвитку, а також для жанрів і видів мистецтва тощо. Йдеться про визнання
культури одним із основних чинників самобутності Українського народу –
громадян України всіх національностей, сприяння створенню єдиного
культурного простору України, захист і збереження культурної спадщини як
основи національної культури, повернення незаконно вивезених з території
України культурних цінностей, створення страхового фонду документації
про культурні цінності та документів на об’єкти культурної спадщини.
Встановлено, що не підлягають приватизації: архіви (архівні установи) та
документи з них; об’єкти культури й мистецтва, у т. ч. виняткової історичної,
наукової, художньої або іншої культурної цінності, що занесені чи
підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного
надбання; пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають
приватизації; пам’ятки державної частини Музейного фонду України
(музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання); документи
Державного бібліотечного фонду України; вихідні матеріали та фільмокопії,
що зберігаються у фільмофонді тощо. Згідно зі ст. 16, органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати: охорону
культурної спадщини, захист історичного середовища; збереження
Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду України,
Національного архівного фонду, фільмофонду, їх постійне поповнення
сучасними творами мистецтва, продукцією вітчизняного книговидавництва,
кінематографа, аудіовиробництва; функціонування і розвиток мережі музеїв,
архівів, бібліотек тощо60.
Розглянуті законодавчі акти, крім Закону України «Основи
законодавства України про культуру», є базовими у сфері української
культури, складовими комплексу нормативно-правових документів, що
регулюють основні питання функціонування НАФ. Їх поняттєвотермінологічний апарат, правові норми отримали розвиток в архівному
законодавстві, розробленні нормативно-правової бази розбудови архівної
справи держави. Навіть побіжний аналіз цих документів свідчить, що
законодавство України про охорону культурних цінностей у цілому
відповідає загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права,
динамічно розвивається і реагує на суспільні потреби й «виклики часу».
Втім, за висновком відомого фахівця, фундатора вітчизняної наукової школи
міжнародного права охорони культурних цінностей В. Акуленка, серйозним
недоліком українських законодавчих актів є їхня термінологічна
неузгодженість. Зокрема, базові поняття законодавчо закріплені, але
спостерігається відсутність єдності у підходах до їх розуміння і відповідно –
60
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в уніфікованих дефініціях, наявні нечіткість і непослідовність у вживанні
термінології, синонімія та варіативність термінологічних одиниць відносно
тлумачення понять «культурні цінності», «культурна спадщина» і
пов’язаного з ними поняття «пам’ятка культури» (наприклад,
застосовуються:
«історико-культурні
цінності»,
«історико-культурна
спадщина», «пам’ятки історії та культури», «історичні пам’ятки та інші
об’єкти, що становлять культурну цінність»). Термінологічні колізії
українського законодавства, як зазначив учений, певною мірою спричинені
термінологічно-понятійною невідповідністю, властивою міжнародноправовим документам у цій культурологічній галузі61. Однак, мова закону є
засобом законодавчої діяльності та фіксування норм права. Від логічності й
узгодженості його термінологічного апарату, однозначних і вичерпних
визначень основних понять і термінів, що вживаються у нормативноправовому акті, істотно залежить й сама якість і ефективність застосування
вміщених
правових
норм,
розв’язання
проблем
у
процесі
внутрішньодержавної імплементації міжнародних правових актів. Тому
постає нагальна проблема впорядкування вітчизняної законодавчої
термінології у галузі охорони культурних цінностей на міждисциплінарному
рівні з залученням до її вирішення правників, мовознавців, культурологів,
дослідників термінологічної лексики.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про Національний архівний фонд
та архівні установи», документи Національного архівного фонду (НАФ) є
культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України
або, згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну62.
1.8. Архівним законодавством України не обмежуються категоріальні
характеристики документів, з яких формується НАФ, і таким чином
визначено всеосяжний підхід до їх охоплення. До НАФ належать архівні
документи (оригінали або копії, що є їх замінниками) незалежно від їх виду,
виду носія інформації, місця й часу створення і місця зберігання, режиму
доступу, форми власності на них, що перебувають на території України або
за її межами і, відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих
Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну.
За історичними умовами та місцем походження у складі НАФ
документи поділяють на 3 основні групи: документи, що утворилися на
території сучасної України; документи українського походження, що
утворилися за межами України та були повернуті в Україну на законних
підставах; документи іноземного походження, що утворилися на теренах
інших держав і надійшли в Україну на підставі дарування, заповіту чи з
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інших обставин.
НАФ формується з архівних документів державних органів, органів
місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств усіх форм
власності, архівних документів громадян та їх об’єднань, створених після
1991 р. за часи незалежності України. Таким чином, не менш важливе
значення, крім ретроспективних документальних комплексів, що історично
відклалися в архівних установах України, мають документи зазначених
структур, віднесені до НАФ, які зафіксували виміри сучасних суспільних
трансформацій та інституційних зрушень пов’язаних із процесами
державотворення.
За межами України у державних, корпоративних, церковних,
приватних архівах і колекціях, бібліотечних і музейних зібраннях різних
країн зберігаються значні за обсягами масиви документів. В історичній науці
та архівістиці для визначення архівних документів, пов’язаних з Україною,
що зберігаються за її межами, закріпилося поняття «архівна україніка».
Архівна україніка є частиною духовного багатства українського народу,
багатоаспектним інформаційним масивом, базовим історико-культурним
потенціалом гуманітарної сфери знань, а її документи – частиною НАФ і,
відповідно до міжнародних угод, підлягають поверненню в Україну в
оригіналах чи копіях. Тому надзвичайно важливими є заходи держави,
спрямовані на поповнення НАФ документами архівної україніки.
Серед документів НАФ є такі, що мають унікальний характер.
Унікальний документ – це документ НАФ, що становить виняткову
культурну цінність, має важливе значення для формування національної
самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню
культурну спадщину63.
У Національному стандарті ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна
справа. Терміни та визначення понять» сутність поняття «унікальний
документ» розкрито через його найсуттєвіші ознаки: «…(унікальна
документальна пам’ятка), визначена експертизою категорія цінності
архівного документа, що має виняткове значення для історії держави та
суспільства, і аналоги якого за документною інформацією і (або) зовнішніми
ознаками документа відсутні»64. Наразі йдеться про різновид рухомих
культурних цінностей, документальних пам’яток культури, створених
юридичними і фізичними особами тільки в оригіналі, у минулі історичні часи
(крайня межа – від 1501 р. визначається переважно за сукупністю критеріїв і
характеристик) на теренах України, що становлять виняткову культурну
цінність у світовому або державному масштабах, за походженням, змістом та
зовнішніми ознаками не мають собі подібних і слугують унікальним
комплексним джерелом з історії (політичної, економічної, релігійної,
63
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культурної тощо) України, окремого її регіону (винятково важливе джерело
краєзнавчої історичної інформації), історії інших держав або народів, життя й
діяльності видатних особистостей, яким належить винятково значуща роль в
історії та культурі українського народу, а також в історії та культурі інших
народів і країн65. За термінологією Конвенції ЮНЕСКО про охорону
всесвітньої культурної та природної спадщини, унікальні документи НАФ –
це об’єкти з ознаками видатної універсальної цінності, що є незамінними,
єдиними у своєму роді культурними цінностями і значущими для їхнього
творця – Українського народу, а також і всього людства. Офіційне
тлумачення поняття «унікальний документ» у Законі України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи» і національному стандарті
істотно поглиблює значущість НАФ як документальної скарбниці
Українського народу в культурологічному й інформаційному вимірах.
До НАФ також належить широкий діапазон облікових документів
(паспорт архівної установи, анотований перелік унікальних документів НАФ,
книга обліку надходжень документів на постійне зберігання, список фондів,
аркуш фонду, опис справ постійного зберігання, реєстр описів тощо), що
фіксують належність документів НАФ до певних класифікаційних
комплексів, забезпечують їх організаційну впорядкованість, можливість
адресного пошуку та контролю за наявністю і станом.
Видове різноманіття, часові та просторові координати, різні форми
передавання інформації (мовні, звукові, графічні, комп’ютерні тощо),
змістовний потенціал документів НАФ зумовлюють їх поліфункціональність
щодо пізнання минулого й сьогодення. Ми акцентуємо увагу на окремих
суттєвих характеристиках, зокрема:
– документи НАФ зафіксували з певним ступенем повноти та
об’єктивності становлення, розвиток й функціонування сфер життєдіяльності
суспільства, держави, як засобу територіально-політичної організації
суспільства та соціального інституту (її внутрішні та зовнішні функції,
механізми, структурні елементи політичної системи, економічна, соціальна і
гуманітарна політика, формування і діяльність системи державних органів,
які здійснюють державне управління суспільством в його сферах, органів
місцевого самоврядування як політико-правового інституту народовладдя
тощо), а також явища, процеси у природному середовищі;
– у численних за обсягом масивах управлінських документів НАФ
відображено становлення й розвиток у різні історичні епохи універсального
чинника людського буття – процесу управління, яке пронизує суспільні
відносини, суспільну діяльність, пов’язане з владою, діяльністю політичних
еліт і владних структур щодо керування соціальними процесами у державі,
різними сферами соціуму (політичною, правовою, економічною,
виробничою, оборонною, науковою, культуротворчою тощо);
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– документи НАФ є багатоаспектним джерелом для розвитку і
функціонування науково-технічної сфери, реалізації інтелектуального
потенціалу громадян у науковій і науково-технічній діяльності, здобуття та
використання знань у галузях науки й техніки, забезпечення потреб
суспільства і держави у технологічному розвитку, а також для створення
нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій або істотного їх
удосконалення;
– документи НАФ становлять фундаментальну джерельну базу
вивчення світової й вітчизняної історії, національно-визвольного руху і
становлення державності на теренах України, генезису та етапів розвитку
української культури від найдавніших часів до сьогодення, виявлення її
ментальних ознак, істотних прикмет у сфері легітимних інституцій і
правових уявлень, у ділянці релігійного життя, у колі провідних ідей,
духовних орієнтирів, інтелектуальних, освітніх, мистецьких пріоритетів і
надбань;
– представлені у складі НАФ аудіовізуальні документи у своїх кращих
зразках сприяють міжкультурному діалогу на засадах гуманістичного
мислення, за допомогою якого відбувається поєднання різних смислів (ідей,
понять, символів), обмін пізнавальними та мистецькими здобутками,
формується орієнтація на взаєморозуміння, взаємодію, взаємозбагачення
культурних надбань людства;
– документи НАФ слугують ідентифікатором особистості, маркером її
унікальності від реєстрації й присвоєння імені при народженні, фіксації її
родинних зв’язків, прижиттєвих прав і майна до відображення фактів і подій
повсякденного життя, здобутків професійної, громадської та іншої
діяльності. Також вони акумулюють потужний антропологічний потенціал,
відомості про життя й діяльність видатних особистостей, заслуги яких
поціновані у світі (всесвітньовідомих), продуцентів і провідників української
національної
ідеї,
«знакових
постатей»
процесів
національного
державотворення, розбудови вітчизняної науки, культури, освіти, мистецтва,
релігійних діячів, які залишалися зразком служіння своїй країні та народу;
– це – матриця історичної пам’яті, надзвичайно важливий
соціокультурний об’єкт, що забезпечує трансляцію і спадкоємність набутого
історичного досвіду від покоління до покоління, збереження культурного
компонента комунікації, суттєво впливає на формування національної
свідомості та національної самоідентифікації людини, кристалізацію її
уявлень про час і простір, суспільне і приватне, вічне і швидкоплинне.
Отже, документи НАФ містять цінні інформаційні ресурси для
розвитку історичної свідомості, української національної ідентичності,
державотворення незалежної України, її поступу в світовому цивілізаційному
просторі. Засоби інтелектуального доступу до документів НАФ (довідковий
апарат, путівники, покажчики, огляди документів, електронні бази даних,
електронні версії реєстрів архівних фондів) слугують засобом розкриття їх
змісту, репрезентації НАФ як багатоаспектної інформаційної системи, в
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сучасному інформаційному мережевому суспільстві – складової вітчизняних
і світових інформаційних ресурсів66.
1.9. Культурологічний дискурс поняття «Національний архівний фонд»
корелюється з поняттями «культура», «культурна спадщина», «культурне
надбання», виявляючи певний зв’язок інтерпретації цих концептів.
Документи НАФ у значенні специфічних рухомих культурних цінностей і
документальних пам’яток включені в систему самої культури, будучи, з
одного боку її продуктом, і разом із тим, – однією з її характеристик і
способів опрацювання її здобутків. З іншого, – це культурне надбання
Українського народу (створене та накопичене у процесі його історичного
розвитку, суспільної діяльності), невід’ємна, органічна складова української
та світової культури, вітчизняної й світової культурної спадщини, потрібна
людству для його розвитку та передачі майбутнім поколінням.
Торкаючись співвідношення понять «Національний архівний фонд» і
«архівна спадщина», варто зауважити, що НАФ функціонує переважно у
державно-територіальній площині. Проте його інтегративні властивості
спрямовані на охоплення не тільки документів, що утворилися у різні
історичні періоди на теренах сучасної України, та документальної спадщини
народів, які проживають на території України. Поряд із документами, що на
час проголошення незалежності України опинилися на її території та
пов’язані з нею походженням (принцип державно-територіального
походження) або потрапили законним шляхом, відповідно до норм
міжнародного права, НАФ акумулює національну архівну спадщину – всю
сукупність архівної спадщини Українського народу – утворення
позатериторіально-етнічне, набагато ширше у розумінні його державнополітичного змісту. Йдеться наразі про глибинний культурологічний зміст
НАФ, безпосередньо пов’язаний із принципом історичного походження, що
враховує сукупні ознаки національної спадщини: адміністративнотериторіальний устрій українських земель минулих часів, приналежність
документів до національної спадщини незалежно від часу і місця їх
створення, виду, форми, права власності на них різних держав і осіб. За
висновком Г. Боряка, підстави для розгляду НАФ у двох контекстах –
національно-державному і національно-культурологічному визначаються
особливостями історії українського народу. Тривале, впродовж кількох віків
його підневільне перебування у складі різних державних утворень,
нереалізованість державотворчих процесів зумовили значні втрати у
вітчизняній історико-культурній царині, розпорошеність національної
архівної спадщини. Багато архівних документальних комплексів історичних
держав, до складу яких були включені українські землі, фізично повернути в
Україну неможливо, хоча, цілком зрозуміло, що вони мають безпосереднє
відношення до її національної архівної спадщини. Це, зокрема, архівні фонди
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центральних органів влади та управління колишніх держав, українських
громадських і релігійних організацій, юридичних і фізичних осіб, приватні
колекції окремих осіб, які були громадянами або проживали на території
певної країни, але ідентифікували себе українцями. Зазначені документи
можуть бути віднесені до тієї категорії спільної історичної спадщини різних
держав, що зберігається в інших державах-спадкоємицях, зарубіжних
державах і вважається їхньою власністю на законних підставах67. Варто
підкреслити, що ці проблеми є частиною надзвичайно складних випробувань
«спадщини поділеного світу»68, які Україна має переборювати на основі
вироблення чіткої державної політики в даній сфері, у двосторонніх
відносинах із державами на підставі спільних міждержавних документів, на
шляху пошуків взаєморозуміння і взаємних компромісів. Разом із тим,
актуалізується завдання «інтелектуального повернення» національної
архівної спадщини, що знаходиться за межами України, тобто забезпечення
умов інтелектуального доступу до її інформації шляхом створення
комплексного реєстру архівної спадщини національного рівня на основі
широкої міждисциплінарної взаємодії архівознавства, археографії,
джерелознавства, інформатики, зокрема Державного археографічного
реєстру україніки, а також формування електронних баз даних,
удосконалення довідкового апарату архівних установ, підготовка архівних
довідників69.
1.10. НАФ за побудовою є складною ієрархічною документальною
системою, що містить пов’язані між собою підсистеми, елементи,
структуровані за поняттями, класами, принципами організації. Організацію
НАФ здійснюють послідовно: на міжархівному рівні через розподіл
документальних комплексів у межах системи архівних установ; на рівні
архіву шляхом формування цілісних документальних комплексів фондової та
нефондової системи; у межах архівного фонду або комплексу документів
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нефондової організації на основі формування справ, групування документів
та їх систематизації. Структуроутворюючу функцію організації НАФ виконує
наукова класифікація документів. Організація документів НАФ на основі
наукової класифікації забезпеччує цілісність документальних комплексів,
утворених в одному середовищі та об’єднаних походженням, і такий підхід у
загальних рисах семантично корелюється з базовим поняттям архівознавства
– «архівний фонд».
1.11. Отже, підсумовуючи розгляд теми, зазначимо, що поняття
«Національний архівний фонд» – базове у сучасному українському
архівознавстві та архівній справі держави. Ним позначають не тільки цілісну,
історично сформовану сукупність архівних документів із зафіксованою на
них різними способами ретроспективною інформацією, а й категорію
архівної науки, що виконує управлінські функції організаційного і
структурно-функціонального характеру, вступає у певні правовідносини,
породжує конкретні права, обов’язки і відповідальність юридичних і
фізичних осіб.
Витоки формування цього поняття сягають доби Української
революції, 1920-х – початок 1930-х років. – надзвичайно важливого періоду в
історії української архівістики, етапу докорінної перебудови архівної справи
в Україні, конституювання українського архівознавства як наукової
дисципліни. Новації в архівній галузі здійснювалися у відповідальний період
політичної й інтелектуальної історії України, позначений прискоренням
процесу національного відродження на українських теренах, глибинними
змінами у суспільно-політичному та культурно-науковому житті українства.
Вершиною зусиль речників національної ідеї стало утвердження Української
незалежної держави і попри нетривалий період її існування, що завершився
трагічною поразкою, важливими для подальшої історичної долі народу були
прояв його політичної волі, колективної свідомості, а також сама конкретика
тогочасних подій, їх функціональний характер. Визначальний вплив на ці
процеси здійснила українська історична наука, модерна українська
історіографія постала засобом витвору національної свідомості, чинником
національного самоствердження, надаючи йому наукової легітимності.
Провідники національного руху, усвідомлюючи унікальну значущість
архівних документів для розбудови державності, розвитку науки,
формування національної свідомості, культурно-духовного відродження
народу і, з огляду на катастрофічний стан, в якому знаходилися архівні
установи на українських землях, виступили з ініціативою проведення
реформи архівної справи України та активно долучилися до її практичної
реалізації. У період визвольних змагань за короткий час ними було
розроблено з урахуванням європейського досвіду концепцію реформи
архівної справи і демократичну модель державного управління нею. Попри
складнощі політичного й економічного життя, брак коштів і фахівців,
діапазон пріоритетних напрямів практичної діяльності перших керівних
органів архівною справою України – Бібліотечно-архівного відділу при
департаменті мистецтв Генерального секретарства справ освітніх Української
46

Центральної Ради (з 9 січня 1918 р. при Народному міністерстві освіти УНР
під керівництвом О. Грушевського (1877–[1942]) і Архівно-бібліотечного
відділу Головного управління у справах мистецтв і національної культури
при Міністерстві народної освіти, очолюваного В. Модзалевським (1882–
1920), охопив найважливіші ділянки архівного будівництва і саме цим
державним установам вдалося закласти перші «цеглини» у фундамент
національної архівної системи. Цілком зрозуміло, що через революційні події
та воєнне лихоліття зробити вдалося не так багато. Втім, цінним був сам
досвід розроблення реформи і перші кроки щодо її практичної реалізації.
Упродовж 1920-х і до початку 1930-х років відбулося ускладнення
форм рефлексії українського архівознавства, накопичення знань і
започаткування в його межах окремих розділів – експертизи цінності,
фондової організації, архівного описання документів, забезпечення їх
збереженості. У науковий обіг запроваджувалися україномовні дефініції
базових понять архівознавства – «архів», «архівний матеріал», «архівна
колекція», «архівне зібрання», «принцип поваги до фонду», «принцип
походження», «класифікація архівного матеріалу» з акцентом на їхні основні
ознаки, суттєво вдосконалювалася методика основних архівних процесів.
Варто підкреслити, що дослідна діяльність кількох поколінь
українських учених у галузі історичної науки та їхній джерелознавчий
доробок не тільки сформували міцний фундамент дослідження історії
України, а й збагатили знання про архіви, істотно вплинули на становлення
українського архівознавства, його наукові пріоритети, когнітивні,
аксіологічні орієнтири, розроблення теоретичних і практичних засад
розвитку архівної справи України. З точки зору теоретичних засад і
аксіологічних настанов наукові студії 1920-х років засвідчують прагнення
їхніх авторів не тільки врятувати архівні скарби українського народу від
знищення або розпорошення, а й забезпечити на державному і науковому
рівнях їх раціональну організацію, створення з урахуванням потреб розвитку
національної культури, науки та освіти відповідних умов інтелектуального
доступу до архівної інформації. Модель фондової організації документів
привертала до себе постійну увагу представників національно свідомої
наукової еліти у контексті забезпечення цілісності та збереженості архівної
спадщини українського народу. Вітчизняна архівна наука творилася
патріотами, подвижниками архівного руху, особистостями високої загальної
та професійної культури, сформованої в Університеті Св. Володимира
Київською документальною школою під керівництвом Володимира
Антоновича, Київською Археографічною комісією, Науковим товариством
імені Т. Шевченка і Українським науковим товариством у Києві.
За сприятливих суспільно-політичних і культурних умов, які б
забезпечували генетичний зв’язок між дослідниками різних генерацій,
збереження національних традицій і спадкоємність у розробленні
пріоритетних наукових проблем, напрацювання українського архівознавства
можна було б плекати та розвивати на оновленій теоретико-методичній
основі. Однак, логічним завершенням курсу радянського режиму на тотальну
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політизацію і одержавлення архівів, їх інтеграцію до тоталітарної системи
стало підпорядкування у 1938 р. архівної системи карально-репресивному
органові – НКВС СРСР, посилення жорстких репресій і кадрових чисток. Із
середини 1930-х років відбулося остаточне згортання архівознавчих студій,
на термін «українське архівознавство» накладено табу, і замість нього
запроваджено термін «радянське архівознавство». Багато з публікацій
українських архівістів були заборонені як націоналістичні й ворожі, а вони
самі у ході репресій засуджені якщо не до розстрілу, то до тривалих термінів
перебування у таборах чи на засланні, у жахливих, нелюдських умовах
тоталітарного беззаконня.
Тільки в умовах незалежної України вдалося встановити зв’язок із
напрацюваннями українських інтелектуалів і архівістів доби визвольних
змагань і 1920-х років, створити умови для відродження національних
традицій в українському архівознавстві та архівній справі, їх подальшого
розвитку.
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Глава 2. Нормативно-правове регулювання організації
документів Національного архівного фонду
Функціонування НАФ у правовому аспекті базується:
– на нормах нормативно-правових актів міжнародного права;
– на нормах і нормативно-правових актах права України;
– на нормативно-правових актах архівного права України.
Нормативно-правовий акт – це офіційний акт-документ, ухвалений
уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та порядку,
який встановлює (змінює, доповнює, скасовує) правові норми з метою
регулювання суспільних відносин.
Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції – функцію
юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб
існування та вираження норм права70.
За юридичною силою нормативно-правові акти поділяють на дві великі
групи: закони та підзаконні акти.
Закон – це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку
законодавчим органом або на референдумі, володіє вищою юридичною
силою та регулює найбільш важливі суспільні відносини.
Закон має такі основні ознаки: приймається законодавчим органом –
парламентом, уповноваженими громадськими організаціями або на
референдумі; порядок його підготовки й видання визначаються конституцією
країни та регламентом парламенту; володіє вищою юридичною силою,
відповідно всі підзаконні акти повинні відповідати йому і ні в чому не
суперечити; регулює найбільш важливі, ключові, суспільні відносини:
основи суспільного і державного ладу, права, свободи і обов'язки громадян,
форма держави, повноваження органів державної влади тощо.
Зазвичай ознаки виокремлюють закон у системі інших правових актів,
додаючи йому якість верховенства. Змінити або скасувати закон вправі
тільки той орган, який його прийняв, причому в чітко встановленому
порядку. Згідно зі ст. 85 Конституції України закони приймає Верховна Рада
України.
Класифікацію законів у праві здійснюють за різними критеріями,
зокрема:
за їх юридичною силою:
Конституція (Основний Закон) – основоположний установчий
політико-правовий акт, що закріплює конституційний лад, права і свободи
людини та громадянина, визначає форму правління і державного устрою,
правовий статус органів державної;
конституційні закони – вносять зміни і доповнення до конституції та
приймаються з питань, що передбачені та органічно пов'язані з нею.
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Скакун О. Ф. Теорія права і держави. – 3-те видання. – К., 2011. –С. 368.
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звичайні закони – акти поточного законодавства, присвячені
регулюванню різних сторін соціально-економічного, політичного та
духовного життя суспільства;
за суб'єктами законотворчості: закони приймаються державними
органами, які займаються правотворчістю на основі делегування їм
правотворчих повноважень від представницьких органів; уповноваженими
громадськими організаціями (муніципальними органами, профспілками
тощо); народом України, прийняті на референдумі;
за предметом правового регулювання: конституційні (Закон України
«Про вибори народних депутатів»), адміністративні (Кодекс України про
адміністративні правопорушення), цивільні (Цивільний кодекс України),
кримінальні (Кримінальний кодекс України);
за строком дії: постійні (Конституція України) і тимчасові
(Тимчасовий регламент Верховної Ради України), надзвичайні — їх дія
обмежена у часі та залежить від існування відповідно зазначених у цьому
законі надзвичайних обставин;
за структурою: прості (Закон України «Про культуру»), кодифіковані
(Цивільний кодекс України);
за сферою дії: загальнодержавні (Закон України «Про охорону
навколишнього природного середовища»), окремих адміністративнотериторіальних одиниць.
Підзаконні нормативно-правові акти містять норми, мають низку
специфічних ознак, видаються лише уповноваженими органами державної
влади у визначеній формі з метою конкретизації та на виконання законів.
Відповідно до Конституції України повноваження з прийняття підзаконних
нормативно-правових актів закріплені за Президентом України (ст. 106),
Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади (ст. 127).
Загальновідомо, що закони мають вищу юридичну силу порівняно з
підзаконними нормативно-правовими актами, втім, це не означає, що останні
є менш обов’язковими до виконання. Обов’язковість виконання підзаконних
нормативно-правових актів, як і законів, також забезпечується можливістю
застосування заходів державного примусу.
Виділяють такі види підзаконних актів, розташованих за ієрархією:
укази й розпорядження, які є результатом правотворчої діяльності
Президента України підзаконного характеру, обов'язкові для виконання на
всій території України, приймаються у межах президентських повноважень,
передбачених конституцією та конституційними законами і при цьому не
повинні суперечити Конституції України та законам України;
постанови і розпорядження Уряду України, що можуть бути прийняті
лише на підставі та на виконання законів України, указів Президента
України;
накази, інструкції, положення тощо міністерств, відомств, державних
комітетів – підзаконні нормативно-правові акти відомчого характеру, зміст
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яких не повинен суперечити законам України та нормативно-правовим актам
Президента і Уряду України;
накази – розпорядчі документи оперативного характеру, якими, як
правило, затверджуються або скасовуються інші підзаконні нормативноправові акти або продовжується строк їх дії;
інструкції – встановлюють порядок застосування чинного
законодавства або порядок здійснення будь-якої діяльності;
положення, статути закріплюють правове становище, структуру,
функції і компетенцію певної державної установи. Ці акти приймаються на
основі і відповідно до законів України, указів і розпоряджень Президента
України, постанов і розпоряджень Уряду України, регулюють суспільні
відносини, що перебувають, як правило, у межах компетенції даної
виконавчої структури. Однак є серед них і такі, котрі мають загальне
значення, виходять за межі конкретного міністерства й відомства;
– рішення і постанови органів місцевого самоврядування приймаються
у межах компетенції і діють на території відповідних міст, районів, сіл,
селищ, мікрорайонів тощо. Як правило, ці акти регулюють відносини у сфері
громадського порядку, охорони здоров'я, торгівлі тощо у межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.
– локальні нормативно-правові акти – розпорядження керівників
державних підприємств, установ, організацій (у вигляді наказів та
інструкцій)71.
2.1. Масив нормативно-правових актів міжнародного права містить
документи ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського Союзу,
міжурядових і дипломатичних конференцій, міжнародних неурядових
організацій і конференцій. Зазначені документи регулюють відносини щодо
загальних культурних прав у системі основних прав і свобод людини,
ключових напрямів культурної політики, охорони, використання, повернення
та реституції культурних цінностей, забезпечення збереженості культурної
спадщини, її складової – архівної спадщини, доступу до культурних надбань,
широке співробітництво народів і держав у цих напрямах, щоб духовне
спілкування з прекрасним не перетворилося на виняткову подією72. Адже
людина, перебуваючи у середовищі, позбавленому зв’язків із минулим, стає
«позаісторичною» за напрямом мислення, як член суспільства і громадянин
певної держави у цілому. Пам’ятки історії, мистецтва і архітектури, серед
яких чільне місце належить архівним документам, створюють культурне
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середовище, відповідну духовну ауру, тобто те, без чого людство втрачає не
тільки свої історичні зв’язки, а й життєво необхідні умови для розвитку.
2.2. Комплекс нормативно-правових актів вітчизняного права,
дотичний до питань правового регулювання організації НАФ, включає :
– Закони України: «Про вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей» (1996, зі змінами), «Про доступ до публічної інформації» (2011, зі
змінами) «Про електронний цифровий підпис» (2003, зі змінами), «Про
електронні документи та електронний документообіг» (2003, зі змінами),
«Про інформацію» (1993, зі змінами), «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» (1993, зі змінами);
Підзаконні акти:
Постанови Кабінету Міністрів України: «Порядок віднесення
документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та
зберігання» (2007, зі змінами), «Про проведення експертизи цінності
документів» (2007, зі змінами)*;
державні стандарти України:
ДСТУ 2732:2004:«Діловодство й архівна справа. Терміни та
визначення понять»;
ДСТУ 4163:2003 «ДУСД. Державна уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
документів»;
ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів (ISAD
(G):1999, NEQ) (2005);
ДСТУ 4419:2005
«Інформація
і
документація.
Документи
аудіовізуальні. Терміни та визначення»;
ДСТУ 4423-1:2005
«Інформація
та
документація.
Керування
документацією. Частина 1. Основні положення» (ISO 15489-1:2001, МОD);
ДСТУ 4423-2:2005
«Інформація
і
документація.
Керування
документацією. Частина 2. Настанови». (ISO/TR 15489-2:2001, MOD);
ДСТУ 5034:2008 «Інформація та документація. Науково-інформаційна
діяльність. Терміни та визначення понять»;
ДСТУ ISO 5127:2007 «Інформація і документація. Словник термінів».
(ISO 5127:2001, IDT);
стандарт організації України:
СОУ 01.140.20-22892594-002:2014:«Порядок створення страхового
фонду документів Національного архівного фонду»;
нормативні документи з питань діловодства та архівної справи –
правила, порядки, інструкції, положення, рекомендації, розроблені фахівцями
Укрдержархіву спільно з співробітниками УНДІАСД і працівниками архівних
установ: «Контроль наявності, стану і руху архівних документів та
уточнення облікових документів у державних архівах України. Методичні
рекомендації» (2010), «Методика віднесення документів Національного
*

Зазначено лише ключові нормативно-правові акти, їхній більш докладний перелік
містить «Список використаних джерел», поданий у додатках до посібника.
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архівного фонду до унікальних» (2016), «Методичні рекомендації щодо
застосування ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів»
(2008), «Перелік науково-технічних документів постійного строку
зберігання» (2007), «Порядок державного обліку документів Національного
архівного фонду», (2013), «Порядок роботи з електронними документами у
діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання» (2014),
«Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях» (2015), «Правила роботи архівних установ
України» (2013), «Складення архівних описів. Методичні рекомендації»
(2013) тощо;
Положення про Архівний фонд Національної академії наук України:
Постанова Президії Національної академії наук України від 5 грудня 2001 р;
Теоретичні та прикладні аспекти щодо організації документів НАФ
розглянуто у посібниках: «Експертиза цінності управлінських документів:
історія, теорія, методика: науково-методичний посібник» (2011), «Робота
архівних установ України з аудіовізуальними документами: Методичний
посібник» (2016), «Робота з документами особового походження.
Методичний посібник» (2009).
2.3. Базовим нормативним актом вітчизняного архівного права,
ключовим елементом системи законодавства України про НАФ є Закон
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (далі –
Закон).
Цей Закон становить систему впорядкованих і взаємопов’язаних
елементів, що створюють певну цілісність, зумовлену змістом законодавчого
акту, та містить такі складові: назву; преамбулу; основну частину, поділену
на десять розділів – розділ І «Загальні положення», розділ ІІ «Національний
архівний фонд та його формування», розділ ІІІ «Право власності на
документи Національного архівного фонду», розділ IV «Облік і зберігання
Національного архівного фонду», розділ V «Використання Національного
архівного
фонду»,
розділ VІ «Система
архівних
установ»,
розділ VІІ «Фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних
установ», розділ VІІІ «Міжнародне співробітництво в архівній справі»,
розділ ІХ «Відповідальність за порушення законодавства про Національний
архівний фонд та архівні установи», розділ Х «Прикінцеві положення»,
статті, вміщені у цих розділах.
Закон визначає поняття НАФ як однієї із загальнонаціональних
цінностей, фіксує його як об’єкт права, закладає єдині основи системи
архівних установ, регулює суспільні відносини, що виникають у сфері
архівної справи (як частини суспільних відносин у суспільстві) у процесі
діяльності з організації, експертизи цінності, комплектування, обліку,
забезпечення збереженості архівних документів та використання їх
інформації, управління архівною справою і діловодством, яку здійснюють в
інтересах суспільства, держави та громадян і на яку впливають норми
низки галузей права України.
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У ньому знайшли відображення найактуальніші питання розбудови
архівної справи у нових політичних, економічних і соціокультурних реаліях
контексту доби незалежності України – багатоманітність форм власності на
архівні документи, єдність національної архівної спадщини – НАФ, правові
засади регламентації суспільних відносин навколо неї, її визначення як
різновиду культурних цінностей та інформаційних ресурсів, а самих архівних
документів – як специфічного виду рухомого майна.
Ст. 1 Закону містить глосарій унормованих базових термінів
української архівістики, що позначають об’єкти та процеси архівної
діяльності, безпосередньо пов’язані з функціонуванням НАФ: «архівна
справа», «архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ»,
«державна архівна установа», «діловодство», «користувач архівними
документами»,«унікальний документ» тощо.
У ст. 2 Закону зазначено, що законодавство України про НАФ та
архівні установи базується на Конституції України і складається з цього
Закону, інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до
нього. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачено
законодавством України про НАФ та архівні установи, застосовуються
норми міжнародного договору.
Об’єктом правового регулювання у Законі є сукупність архівних
документів, що належать державі та суб’єктам права, перебувають на
території України, або під її юрисдикцією. Ця сукупність архівних
документів отримала назву «Національний архівний фонд».
Отже, документи НАФ є правовою категорією, що в цілому і своїми
окремим частинами вступає у певні правовідносини, породжує конкретні
права, обов’язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб.
Предметом правового регулювання у Законі є суспільні відносини, що
виникають у процесі організації НАФ, формування, обліку, зберігання його
документів та використання архівної інформації. Втім, значення Закону є
значно ширшим, ніж регламентація суто галузевих (професійних) питань.
Цей нормативно-правовий акт узаконив:
– поняття «Національний архівний фонд» як єдиної цілісної категорії
культури та права зі статусом однієї із загальнонаціональних цінностей;
– документи НАФ як самоцінну культурно-історичну категорію, а не
лише як рухоме майно, предмет наукових зацікавлень або джерело судових
доказів.
Ключовими аспектами українського архівного закону є:
– визначення сутності НАФ, як складової вітчизняної й світової
культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства;
– врегулювання права власності на документи НАФ із визнанням
рівності всіх форм власності та закріпленням права Українського народу на
документи НАФ як загальнонаціональне надбання;
– забезпечення правового захисту НАФ, юрисдикції держави над ним.
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Встановлення державної юрисдикції не суперечить корінним правам
власників документів і користувачів ними, не порушує їхніх прав. Держава
гарантує умови зберігання, примноження та використання НАФ, сприяє
досягненню сучасного світового рівня у розвитку архівної справи та веденні
діловодства. Державну політику у сфері архівної справи й діловодства
визначає Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інші органи
виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування забезпечують
проведення державної політики у сфері архівної справи та діловодства у
межах своєї компетенції. Юридичні та фізичні особи зобов'язані
забезпечувати збереженість НАФ та сприяти його поповненню.
За нормами статей розділу ІІ «Національний архівний фонд та його
формування» НАФ формується у порядку, встановленому цим Законом, з
архівних документів державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також архівних
документів громадян та їх об'єднань. Держава вживає заходів для поповнення
НАФ документами культурної спадщини України, що знаходяться за
кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії
України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік,
передавання, придбання або відтворення в копіях. Централізований облік
зазначених документів ведеться у порядку, встановленому Міністерством
юстиції України. Про виявлення зазначених документів юридичні та фізичні
особи повідомляють центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері архівної справи і діловодства.
Внесення документів до складу НАФ або вилучення з нього
здійснюється виключно на підставі експертизи їх цінності комісією з
фахівців архівної справи і діловодства, представників наукової та творчої
громадськості тощо. Виходячи з положень цього розділу, аспект цінності
архівних документів є одним із основних щодо організації НАФ. Під час
проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються
типовими та галузевими переліками видів документів з нормативно
встановленими строками їх зберігання, затвердженими відповідно до
законодавства. Документи вносять до НАФ впорядкованими за рахунок
власника відповідно до вимог, визначених Міністерством юстиції України.
Рішення про вилучення документів із НАФ приймаються експертними
комісіями за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства. Законом
забороняється вилучення документів із НАФ за мотивами конфіденційності
чи таємності інформації, що міститься в них, а також із політичних чи
ідеологічних міркувань. Із НАФ можуть бути вилучені лише дублетні
документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного документа, що
зберігаються в одній архівній установі), документи тимчасових строків
зберігання, а також документи, документна інформація яких втрачена.
Спори між архівними установами та власниками документів з питань
призначення експертизи їх цінності, внесення документів до НАФ або
вилучення з нього згідно Закону вирішуються у судовому порядку. Законом
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передбачена можлива цінність документа для власника як об’єкта рухомого
майна і тому окремою статтею запроваджено цільову оцінку архівних
документів у грошовому еквіваленті.
Одним із найсуттєвіших аспектів архівного закону, що безпосередньо
впливає на систему організації НАФ, є врегулювання права власності на
документи НАФ із визнанням рівності всіх її форм і затвердженням
верховенства права Українського народу на документи НАФ як
загальнонаціональне надбання. Ці питання висвітлено у розділі ІІІ «Право
власності на документи Національного архівного фонду». Відповідно до його
положень законодавче регулювання сукупністю історично цінних документів
здійснюється на рівних засадах, незалежно від того, у чиїй власності
перебувають документи: держави, територіальних громад чи приватних осіб.
Закон визнає будь-які форми власності на документи НАФ, передбачені
Конституцією та законами України. Документи НАФ можуть перебувати як у
державній, так і недержавній (колективній або приватній ) власності. Право
власності на документи НАФ охороняється законом.
Власністю держави є: архівні документи, що нагромадилися за час
діяльності державних органів, державних підприємств, установ та
організацій, а також документи, які передані державним архівним установам
іншими юридичними та фізичними особами без збереження за собою права
власності; архівні документи, що до 1991 року перебували на державному
обліку та зберігались у державних архівних установах, також належать до
НАФ.
Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів
місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій,
а також документи, які передані архівним відділам міських рад іншими
юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності,
становлять власність територіальних громад.
Архівні документи, що не мають власника або власник яких невідомий,
переходять у власність держави на підставі рішення суду, винесеного за
заявою державної архівної установи, крім випадків, передбачених законами
України.
Законом забороняється вилучення документів НАФ у власника або
уповноваженої ним особи без їх згоди, крім випадків, передбачених законами
України. Документи НАФ, вилучені відповідно до закону для провадження
дізнання, попереднього (досудового) слідства, здійснення судочинства,
підлягають обов'язковому поверненню власнику або уповноваженій ним
особі, але не пізніше, ніж через один рік після закінчення провадження у
справі. Власник володіє, має право користуватися і розпоряджатися
документами НАФ з урахуванням обмежень, передбачених законом. Власник
документів НАФ та інші особи, які користуються зазначеними документами,
не мають права їх знищувати, пошкоджувати або змінювати зміст цих
документів. Спори щодо здійснення права власності на документи НАФ
вирішуються у судовому порядку.
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Документи НАФ, що належать державі, територіальним громадам, не
можуть бути об'єктом приватизації, купівлі-продажу, застави або інших угод,
пов'язаних з передаванням права власності, і надаються лише у тимчасове
користування. Право власності на зазначені документи може бути передане
лише згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, і законами України.
Право власності на документи НАФ, які не належать державі або
територіальним громадам, переходить лише за умови та після попереднього
письмового повідомлення центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства або
уповноважених ним архівних установ про намір здійснити відчуження
документа.
Документи НАФ, що не належать державі або територіальним
громадам, не можуть бути предметом застави, якщо заставодержатель –
іноземець або особа без громадянства, яка не проживає постійно в Україні.
Законом встановлено, що документи НАФ підлягають грошовій оцінці
за нормами і методиками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Власники документів НАФ повинні забезпечувати їх збереженість,
подавати до відповідних державних архівів відомості для здійснення
державного обліку цих документів, здійснювати виявлення унікальних
документів та подання їх анотованих переліків до зазначених державних
архівів у визначеному архівним законодавством України порядку.
Певні обмеження прав вільного володіння, розпорядження і
користування документами НАФ торкаються лише випадків можливого
завдання шкоди збереженості документів чи порушення законних інтересів
держави, власника документів або інших осіб, виникнення загрози
незаконного вилучення документів зі складу НАФ. Власник документів
НАФ, який не забезпечує їх належної збереженості, може бути за рішенням
суду позбавлений права власності на ці документи.
На підставі врахування вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань
повернення й реституції культурних цінностей у Законі зафіксовано
узгоджене з міжнародним правом та архівною практикою формулювання
відносно документів українського походження, що опинилися за кордоном.
Зокрема, до НАФ віднесені лише ті документи, що згідно з міжнародними
договорами підлягають поверненню в Україну.
У ст. 12 розділу IV «Облік і зберігання Національного архівного
фонду» визначено, що документи НАФ незалежно від місця їх зберігання,
форми власності на них, виду носія інформації та доступу підлягають
обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку, встановленому
Міністерством юстиції України, з метою здійснення контролю за наявністю
документів, їх станом, місцем та умовами зберігання. Архівні установи, які
здійснюють повноваження власника, юридичні та фізичні особи, у власності
яких перебувають документи НАФ зобов'язані дотримуватися встановленого
порядку ведення їх обліку.
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Власники документів НАФ, уповноважені ними особи відповідно до
ст. 13 зобов'язані утримувати в належному стані будівлі та приміщення
архівних установ, забезпечити здійснення широкого комплексу робіт щодо
забезпечення збереженості документів НАФ – раціонального розміщення
документів у сховищах, підтримання температурно-вологісного режиму,
контролю за їх фізико-хімічним та технічним станом, реставраційного та
консерваційно-профілактичного оброблення документів, створення копій
страхового фонду НАФ тощо.
У ст. 14 зазначено, що порядок віднесення документів НАФ до
унікальних (внесення їх до Державного реєстру національного культурного
надбання, а також зберігання, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особи, які зберігають унікальні документи, надають державним архівним
установам можливість створювати за рахунок коштів Державного бюджету
України копії для страхового фонду і фонду користування цими унікальними
документами з правом подальшого користування ними з дозволу власника.
Для забезпечення повноцінного функціонування НАФ у Законі
конституйована певна інфраструктура – система архівних установ. Тому сам
закон дістав відповідну назву – «Про Національний архівний фонд та архівні
установи». Документи НАФ, що належать державі, підлягають постійному
зберіганню у центральних державних і галузевих архівах, державному архіві
Автономної Республіки Крим, архівах областей, міст Києва і Севастополя.
У
контексті
зазначеного
окремого
розгляду
потребує
розділ VI «Система архівних установ», в якому висвітлено правове
регулювання питань створення й функціонування системи архівних установ
держави. Нормами цього розділу визначено, що архівні установи можуть
засновуватися на будь-якій формі власності. Засновниками архівних установ
можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні
та фізичні особи. Діяльність архівних установ здійснюється у порядку
встановленому цим Законом, нормативно-методичними документами –
правилами, положеннями, інструкціями, затвердженими Міністерством
юстиції України, державними стандартами та іншими нормативно-правовими
актами. Діяльність архівних установ, які не забезпечують збереженості
документів НАФ, може бути призупинена у порядку, встановленому
Міністерством юстиції України. Ліквідація архівних установ здійснюється за
рішенням засновників, власників або на інших підставах, передбачених
законом. У цих випадках власник архівних документів зобов'язаний
забезпечити їх збереженість відповідно до законодавства. Доступ до
інформації, якою володіють архівні установи та яка не міститься в архівних
документах, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
Отже, у розглянутому розділі йдеться про створення централізованої
моделі архівної справи на чолі зі спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади. Законом визначено порядок створення архівних
установ, їхні певні повноваження щодо розпорядження і користування
документами НАФ, які належать державі, та зберігання згідно з юридичним
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статусом і профілем. Архів може зберігати також документи НАФ, що не
належать державі, і за дорученням їх власників здійснювати певні
повноваження щодо володіння, користування і розпорядження цими
документами.
Актуалізована в архівному законі система архівних установ
відображає перший і найвищий структурний рівень організації документів
НАФ.
У Законі також розглянуто широкий спектр питань, пов’язаних із
доступом до архівних документів і використанням ретроспективної
документної інформації, які певною мірою також визначають підходи до
організації НАФ. Наразі йдеться про інтелектуальний і фізичний доступ;
доступність архівної інформації та обмеження доступу в конкретних
ситуаціях; види обмежень, пов’язані зі змістом документів, їх фізичним
станом чи іншими обставинами; обмеження за термінами і характером
використання одержаних відомостей, за категоріями користувачів;
обмеження, пов’язані з авторським правом, правами власності тощо.
Закон постулює прогресивні положення щодо відкритості зберігання
документів НАФ та їх доступності для користувачів з моменту надходження
до архіву, норму щодо рівності у правах доступу всіх осіб, незалежно від
громадянства.
У Законі значну увагу приділено співробітництву в архівній справі з
іншими країнами. Згідно зі ст. 40 його найпоширенішими формами є:
взаємний обмін архівними документами чи їх копіями, надання іноземцям та
особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,
доступу до документів НАФ; участь у роботі міжнародних організацій або в
інших формах, що не суперечать законодавству України.
Забороняється вивезення з території України документів НАФ, крім
випадків тимчасового їх експонування, наукової експертизи або реставрації
за кордоном.
Закон чітко і послідовно відбиває посилення впливу державних
архівних установ на діловодство. Контрольні функції архівних установ
відповідно до норм Закону спрямовано на забезпечення цілісності НАФ і
збереженості його документів. Зокрема, у розділі ІХ «Відповідальність за
порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні
установи» визначено, що центральні державні архіви, місцеві державні
архівні установи, архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень
мають право перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян,
релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом
проведення планових і позапланових перевірок.
Працівники архівних установ, користувачі архівними документами, у
тому числі документами НАФ, інші особи, винні у недбалому зберіганні,
псуванні, незаконному знищенні, підробленні, приховуванні, розкраданні,
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незаконному вивезенні за межі України або незаконній передачі іншій особі
архівних документів, а також у порушенні порядку щодо доступу до
зазначених документів та інших порушеннях законодавства про
Національний архівний фонд та архівні установи, несуть відповідальність
згідно з законом. Застосування адміністративних стягнень або кримінального
покарання не звільняє винного у порушенні законодавства про Національний
архівний фонд та архівні установи від обов'язку відшкодувати шкоду,
завдану власнику документів НАФ або уповноваженій ним особі.
Ст. 38 і 39 визначають ставлення держави до проблеми кадрового
забезпечення архівних установ. Зокрема, професійною діяльністю в архівних
установах можуть займатися громадяни з відповідною освітою, окреслено
надані їм соціальні гарантії 73.
Отже, вітчизняне архівне законодавство при регулюванні відносин
фізичних, юридичних осіб і держави, пов'язаних із створенням правового
інституту «Національний архівний фонд», послуговується такими
категоріями: право власності на архівні фонди й архівні документи; захист і
гарантія прав громадян, держави, інших суб'єктів; відповідальність;
повноваження тощо. Серед фундаментальних принципів функціонування
НАФ, постульованих архівним законом, – принцип цілісності його
документів і документальних комплексів, принципи публічності, відкритості
та загальнодоступності архівної інформації (за винятком обмеження доступу
згідно законодавства України), відповідальність власників архівних
документів за їх збереження, рівність власників документів та їх
користувачів перед законом, захист національних інтересів держави у сфері
архівної справи. Виходячи з міжнародної практики, можна констатувати, що
закріплені законодавчо зазначені принципи дозволяють ідентифікувати НАФ
як публічний соціально-правовий інститут комплексної природи.
Базові принципи, закладені у нормах Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи» свідчать про
започаткування розбудови сучасної правової бази архівної справи держави на
засадах деполітизації, демократизації, загальнодоступності державних
архівних установ, захисту прав власників архівів і споживачів архівної
інформації. Закон став правовою основою проведення єдиної державної
політики у сфері архівної справи, практичного втілення її пріоритетних
напрямів – забезпечення збереженості й доступності документів НАФ, його
цілеспрямованого поповнення цінними документами, захисту суверенності та
національних інтересів України в архівній сфері, зміцнення її позицій у
міжнародному правовому просторі.
Стратегічний пріоритет політики держави у сфері архівної справи –
збереження й актуалізація національної архівної спадщини – НАФ.

Про Національний архівний фонд та архівні установи [Електронний ресурс] : Закон
України
від
24.12.1993
№ 3815-XII
(3815–12). –
Режим
доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3814-12. – Назва з екрана.
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Глава 3. Теоретичні засади організації
документів Національного архівного фонду
Як було зазначено у главі 1, НАФ – це складно-структурована
документальна система.
3.1. Поняття «система» (грец. σvστηµα – організм, союз, ціле, складене
з частин) – базова категорія науки. У широкому розумінні це поняття
означає внутрішньо організовану сукупність взаємопов'язаних елементів, що
утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення поставленої мети.
Згідно з системним підходом, система є цілісністю, що містить закономірно
розташовані та взаємопов’язані частини74. Складна система – це
впорядкована сукупність структурно взаємопозв'язаних і взаємодіючих
різнотипних систем, об'єднаних у цілісний об'єкт функціонально
різнорідними зв'язками.
Поняття «система» пов'язане з поняттями «структура», «елемент»,
«підсистема» «зв'язок» тощо. Структура системи відображає будову,
внутрішню організацію системи у найсуттєвіших зв’язках і відношеннях між
її складовими, що забезпечують існування самої системи та визначають її
найважливіші властивості. Структурні відносини є важливими не самі по
собі, а лише тією мірою, якою вони характеризують стійкість системи,
виявляючи її структурний інваріант. Елемент системи – це її частина, що має
специфічні властивості, особливе призначення, виконує відповідні функції та
не відокремлюється у процесі функціонування самої системи. У межах
системи певною мірою самостійно функціонують підсистеми. Для елементів,
що входять до їх складу, вони є системами.
3.2. Поняття «організація» (лат. organiz – впорядковую, влаштовую,
надаю стрункого вигляду тощо) – фундаментальна категорія сучасної науки і
трактується нею, зокрема, у таких значеннях: внутрішня впорядкованість,
узгодженість частин цілого, що обумовлена його будовою; сукупність
процесів або дій, що призводять до утворення і вдосконалення взаємозв’язків
між частинами цілого (організація як процес); цілеспрямований вплив, тобто
спосіб зміни сформованого стану системи чи процесів її функціонування
(організація як метод).
В українському архівознавстві організація документів НАФ – це
комплекс
правових,
організаційних,
науково-методичних
заходів,
спрямованих на визначення структури НАФ, профілю і мережі архівних
установ, формування ієрархічно пов’язаних документальних комплексів на
всіх структурних рівнях НАФ з метою збереження його цілісності,
підвищення ефективності систем інтелектуального доступу до його
інформаційних ресурсів.
Організація документів НАФ базується на таких чинниках: триєдиній
суті статусу державного архіву, як сховища документальних культурних
Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності: підручник. – К.,2006. – С. 61.
74

61

цінностей, специфічної інформаційної системи, органу державного
управління документами НАФ; врахуванні сучасних реалій розбудови
архівної справи України – багатоманітності форм власності на архівні
документи, змін у документуванні українського суспільства, виникнення
нових видів документів і носіїв інформації; єдності та цілісності всієї
сукупної архівної спадщини держави.
Організацію документів НАФ здійснюють з метою їх раціонального
зберігання і упорядкування з урахуванням належності до різних форм
власності, різних історичних періодів, часу і місця створення, до певних
галузей і сфер життєдіяльності суспільства, ціннісних аспектів, строків
зберігання, видів носіїв інформації тощо.
Організація документів НАФ спрямована, головним чином, на
збереження історично сформованої цілісності документальних комплексів,
утворених в одному середовищі та об’єднаних походженням. Організаційна
упорядкованість забезпечується шляхом надання документам та їх
комплексам облікових номерів.
Неподільність тієї частини документаційного фонду установи чи
особи, яка за висновками експертизи цінності віднесена до НАФ, є основним
принципом організації документів у межах архіву.
Якщо комплекси документів належать державі, не дозволяється їх
подрібнення
шляхом
розподілу
між
різними
архівами
або
фондами/нефондовими комплексами одного архіву. Якщо документальні
комплекси, об’єднані зв’язком походження, державі не належать, архівні
установи повинні сприяти їх зосередженню в одному архіві чи приватному
архівному зібранні та запобігати їх розпорошенню.
Порушення цілісності документальних комплексів призводить до
втрати їх інформаційного потенціалу, значного зниження евристичних
якостей НАФ і можливостей інтелектуального доступу до його
інформаційних ресурсів.
3.3. Розуміння НАФ у значенні складно-структурованої документальної
системи та з’ясування специфіки теоретичних і прикладних аспектів
організації його документів потребує звернення до наукового інструментарію
– методології (грец. methodos – метод + logos – вчення), здатної забезпечити
комплексне дослідження цих проблем. Процес пізнання, як основа будьякого наукового дослідження, є складним, і вимагає концептуального
підходу, опертого саме на певну методологію.
У широкому розумінні поняття «методологія» (грец. methodos – спосіб,
метод і logos – наука, знання) означає вчення про систему принципів, норм,
методів науково-пізнавальної діяльності, а також про форми, структуру і
функції наукових знань. За визначенням українських науковців, методологія
– це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, що
забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої
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інформації про досліджувані процеси та явища75. Методологія характеризує
необхідні й обов’язкові компоненти наукового дослідження: його об’єкт,
предмет, мету, завдання, визначає сукупність відповідних дослідницьких
засобів і послідовність руху дослідника у процесі пізнавальної діяльності.
Головне призначення методології полягає у виявленні й осмисленні
передумов, підстав, закономірностей формування і функціонування наукових
знань, в організації конструктивної пізнавальної діяльності76. Грамотне
застосування методологічного інструментарію сприяє отриманню нових
систематизованих теоретичних знань про досліджуваний об’єкт з
перспективою їх подальшого впровадження у практичну діяльність.
У цій главі ми зосередимо увагу на основних компонентах методології
організації документів НАФ – розробленій у соціогуманітарних науках і
архівознавстві системі апробованих, пов’язаних між собою наукових
принципах, підходах, методах, логічних операціях науково-пізнавальної
діяльності, а також на методиці їх застосування – сукупності прийомів
дослідження, технологіях роботи з фактичним матеріалом.
3.3.1. Важливим елементом методології є наукові принципи –
загальноприйнятні норми професійного мислення найвищого авторитету, що
визначають правила, засоби і способи судження, засадничі положення
дослідження об’єктів матеріальної та духовної культури, з обов’язковим
дотриманням неупередженості й достовірності, використанням певних
методологічних підходів, дослідницьких прийомів і процедур.
Основними науковими принципами, що визначають методологію
організації документів НАФ і засади методики відповідних архівних
процесів, є загальнонаукові принципи історизму, наукової об’єктивності, а
також базові принципи архівознавства – всебічності та комплексності
вивчення документів, принцип походження документів, принцип пертиненції.
Принцип історизму передбачає розгляд будь-якого явища у розвитку, з
урахуванням об'єктивних закономірностей його виникнення, конкретноісторичних умов та особливостей формування. Застосування цього принципу
ґрунтується на залученні, аналізі й узагальненні значного за обсягом
емпіричного матеріалу і забезпечує на цій основі дослідження явища у
широкому історичному контексті, розкриття механізмів і закономірностей
його історичної еволюції під впливом певних суб’єктивних і об’єктивних
чинників, в його зв’язках і взаємодії з іншими явищами.
В архівознавстві цей принцип включає підхід до вивчення архівних
документів і архівів як результату розвитку об'єктивних історичних,
соціально-культурних процесів, що відбувалися/відбуваються у суспільстві.
Він орієнтує на вивчення закономірностей виникнення і функціонування в
суспільстві різних видів документів, генезису і еволюції архівів як
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соціального і культурного інституту в контексті певної історичної епохи,
цивілізації, в тісному зв'язку з загальними закономірностями розвитку права і
держави, культури, історичної науки.
Принцип історизму є одним із ключових елементів теорії та практики
організації документів НАФ і зобов’язує уважно дослідити закономірності їх
виникнення, становлення внутрішньої структури документальних комплексів
з позиції її змін у часі, на тлі певної історичної епохи і в конкретному
соціокультурному середовищі, історію їхнього створювача/створювачів,
ідентифікувати самі документи – їх походження, зовнішні ознаки, зміст.
Грамотне застосування цього принципу сприяє глибшому розумінню
сутності створення цілісної системи ретроспективної інформації
документальних комплексів фондової та нефондової організації, оскільки
акцентує увагу на понятті «походження документа».
Принцип наукової об'єктивності слугує гарантом здобуття достовірної,
перевіреної інформації про явища, що вивчаються, і зведення до мінімуму
суб’єктивних чинників. Послідовне дотримання принципу об'єктивності
зобов’язує під час аналізу документів ґрунтовно, неупереджено вивчати ті
умови та впливи, в яких відбулося їх створення, зміст самих документів, а
також не допускати при цьому політичних або ідеологічних міркувань,
неупереджених оцінок фактів. подій, явищ, ролі й значення діяльності
окремих осіб в історичному розвитку суспільства, держави, їх замовчування.
Як правило, його застосовують у взаємодії з принципом історизму.
У сучасному архівознавстві відзначено взаємозв’язок загальнонаукових
принципів – системності (розгляд об'єкта як системи взаємозалежних і
взаємообумовлених елементів) і цілісності (розуміння явищ дійсності як
єдності частин цілого у різноманітті їх проявів і зв'язків) – з принципом
всебічності та комплексності вивчення документів. Цей принцип орієнтує
дослідити документи в усій повноті аналізу їх видового складу, структури,
походження, змісту, генетичних чинників, особливостей організації,
відомостей про створювача/створювачів документів та впливу їх діяльності
на структурну організацію документального комплексу, встановити
міждокументні зв’язки у межах комплексу документів, архіву і на
міжархівному рівні, визначити інформаційну цінність документів для
користувачів з урахуванням перспектив їх багатоаспектного використання
тощо. По суті, він пронизує всі основні рівні та етапи організації документів
НАФ, архівні процеси, пов’язані з формування НАФ, обліком, описанням
архівних документів, відображенням їхньої інформації у довідковому апараті
архівної установи.
Організація НАФ у теоретичному аспекті, з огляду на наявні в його
складі документальні комплекси фондової і нефондової системи групування,
базується на теоретичних засадах архівної науки – принципі походження і
принципі пертиненції. Принцип походження (провенієнцпринцип, лат.
provenio – народжуватися, виникати, походити) – фундаментальний
науковий принцип фондової системи організації документів, що потребує
врахування
генетичних
зв'язків
документів
з
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фондоутворювачем/фондоутворювачами для організації їх зберігання при
віднесенні до певного архівного фонду юридичної чи фізичної особи.
Принцип пертиненції (приналежності, лат. pertineo – належати, мати
відношення, сприяти) – науковий принцип групування архівних документів
за формально-логічними класифікаціями.
Керуючись цими принципами, архівісти встановлюють історичні або
логічні зв’язки між документами, здійснюють їхню організацію у межах
архіву, впорядкування, систематизацію у межах документального комплексу.
Більш докладно питання практичного застосування цих принципів ми
розглянемо у наступному розділі, у главах, присвячених фондовій і
нефондовій системі організації документів НАФ, фондуванню архівних
документів.
3.3.2. Поряд із науковими принципами у методології наукового
пізнання чільне місце належить науковому підходу – напряму, що
характеризує хід, послідовність вирішення окресленої проблематики, тобто
його стратегію. Складність, багатоаспектний і міждисциплінарний характер
використання
системного,
проблем
організації
НАФ
потребує
інформаційного, аксіологічного, джерелознавчого, культурологічного
підходів.
Системний підхід – один із головних напрямів методології
спеціального наукового пізнання та соціальної практики, сукупність логічних
прийомів, принципів і методичних правил теоретичного дослідження.
Сутність системного підходу полягає у комплексному вивченні
закономірностей і механізмів утворення великих і складних об’єктів –
систем, як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням їхніх підсистем і
елементів. Особливу увагу, при цьому приділяють аналізу закономірностей і
механізмів утворення системи, різноманіттю внутрішніх і зовнішніх її
зв’язків, впливу властивостей окремих частин системи на її функціонування
й розвиток у цілому, формуванню ключових якостей системи, що не
притаманні жодній з її складових окремо, встановленню оптимального
режиму функціонування системи77. Системний підхід містить принципово
важливу головну установку, спрямовану на виявлення конкретних механізмів
саме цілісності об’єкта дослідження, встановлення специфіки і типології його
зв’язків.
Системний підхід орієнтує досліджувати організацію НАФ за допомоги
принципів, логічних прийомів, методичних правил як цілісну складноструктуровану документальну систему, що містить підсистеми (системи
певних видів документів), елементи (підвиди документів у межах певних
підсистем), виконує широкий спектр функцій та має потужний
різноаспектний інформаційний потенціал. Конкретизація положень цього
підходу щодо організації НАФ реалізується у виявленні конкретних
Юдин Б. Г. Некоторые особенности развития системных исследований //
Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1980. – Наука. –
1981. – С. 7–22.
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механізмів його цілісності, формулюванні науково обґрунтованих рішень
класифікації документів, дотичних до їх виду, походження, носія, а також
при фондуванні документів. Відповідно до вимог застосування цього
підходу, НАФ, починають досліджувати з підсистеми найвищого рівня його
ієрархічної будови – системи архівних установ України. Системний підхід
акцентує увагу також на врахуванні соціокультурного контексту епохи,
аналізі ключових проблем і напрямів розбудови та реформування архівної
справи. Він потребує дослідження найважливіших смислових чинників
побутування документів НАФ у суспільстві, вивчення специфіки
функціонування управлінських, аудіовізуальних, електронних, цифрових
документів, науково-технічної документації у міждисциплінарній площині, з
залученням здобутків наук гуманітарного профілю (філософії, правознавства,
соціології, історичної науки, зарубіжної та вітчизняної історії науки та
техніки, культурології, мистецтвознавства, документознавства, інформатики,
джерелознавства тощо). Прикладом може слугувати системне опрацювання
специфіки побутування аудіовізуального документа у кількох значеннях: як
власне документа, культурної цінності, мистецького твору, продукту творчовиробничої діяльності, об’єкта архівного зберігання та історичного джерела.
Інформаційний підхід зобов’язує при вивченні будь-якого об’єкта, явища
в природі чи суспільстві, перш за все, виявити найсуттєвіші для нього
інформаційні аспекти. Базовим принципом інформаційного підходу є
принцип інформаційності, згідно з яким:
• інформація є універсальною, фундаментальною категорією;
• практично всі процеси і явища мають інформаційну основу;
• інформація – носій змісту всіх фактів. процесів, явищ, що відбуваються
в природі та суспільстві;
• всі наявні в природі та суспільстві взаємозв’язки мають інформаційний
характер.
Інформаційний підхід у взаємодії з системним дозволяє усвідомити
сучасну цивілізацію як глобальну багаторівневу інформаційну систему. Цей
підхід ґрунтується на використанні теорії інформації (інформології), а також
методів, засобів, організаційних форм і технологій, вироблених
інформатикою. Основний дослідницький потенціал інформаційного підходу
полягає у розумінні, що всі об’єкти, явища, процеси навколишнього світу є
по суті інформаційними, оскільки пов’язані зі створенням, накопиченням,
обміном і використанням інформації (відомостей, знань) задля здійснення
передусім соціальної комунікації78.
З позицій інформаційного підходу кожний комплекс документів
фондової чи нефондової організації, внесений до складу НАФ, набуває
інтегративні взаємозв’язки з іншими документальними комплексами і
досягає якісно нових властивостей високоорганізованої інформаційної
системи. Інформаційний підхід орієнтує враховувати такі ключові чинники
Шейко В. М. , Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької
діяльності. Підручник. – 5-те вид., стер. – К., 2006. –С. 68–69.
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як багатоаспектний характер, ступінь повноти наявної у документі або
комплексі документів інформації, її унікальність або повторюваність в інших
документах і документальних комплексах. Чим різноманітніше та
змістовніше інформаційний потенціал документів і досконалішою є його
фіксація у довідковому апараті архівної установи, електронних базах даних
тим вище рівень попиту на документи з боку користувачів і більше
передумов для інтенсивного, різнобічного і продуктивного їх використання.
Структура довідкового апарату, електронні бази даних архівної установи
повинні забезпечити багатоаспектний пошук інформації на всіх рівнях
організації
документів
НАФ,
сучасні
репрезентативні
засоби
інтелектуального доступу до архівних ресурсів.
Аксіологічний підхід, сформувався в аксіології (грец. axios – цінній), –
науковій дисципліні, яка вивчає природу цінностей, їх структуру та місце в
життєдіяльності людини. Він базується на понятті цінності, яке дозволяє
з’ясувати якості й властивості предметів, явищ, процесів, здатних
задовольнити потреби, інтереси й бажання людей і суспільства у цілому. В
межах аксіологічного підходу проблема визначення ступеня інформаційної
цінності документів НАФ, як однієї з ключових класифікаційних ознак їх
організації, вирішується на основі комплексного застосування наукових
принципів, підходів, методів, критеріїв експертизи цінності, універсальних
наукових понять «система», «структура», «інформація», «функція»,
послідовного дотримання наукової об’єктивності в оцінках фактів, явищ,
процесів, персоналій минулих епох, що зафіксували ці документи.
Джерелознавчий підхід передбачає аналітико-синтетичне опрацювання
документів на основі їх джерелознавчої класифікації, а також прийомів
джерелознавчої критики як пріоритетного шляху встановлення автентичності
документа, достовірності його інформації, отримання на цій основі наукових
фактичних знань. У межах джерелознавчого підходу застосовують зовнішню
критику (встановлення походження документа, визначення його типологічної
приналежності, зовнішніх особливостей, з’ясування авторства, часу, місця і
спонукальних мотивів створення, історії його творця, виявлення
міждокументних взаємозв’язків, що відбивають безпосередньо об’єктивні
зв’язки між певними історичними фактами, подіями, процесами тощо) і
внутрішню критику (аналіз значущості змісту документа). При цьому, варто
пам’ятати, що у джерелознавстві методологія аналізу архівних документів
націлена на встановлення їх «фактичної цінності», в архівознавстві –
насамперед, «об’єктивної цінності», незалежної від конкретики і цілей
можливих наукових досліджень.
3.3.3. Метод (грец. methodos – спосіб пізнання) – теоретично
обґрунтований спосіб пізнання, система правил і операцій, упорядкований і
повторюваний спосіб дій (набір і послідовність певних логічних операцій,
пізнавальних прийомів), шо сприяють розв’язанню теоретичних і практичних
проблем. Метод є центральним компонентом методології будь-якого
дослідження. Його призначення – отримання нових знань про закономірності
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розвитку, формування і функціонування об’єкту, що досліджується, а також
вияснення способів, прийомів отримання цих знань.
Основними
загальнонауковими
методами,
якими
доцільно
послуговуватися при вирішенні теоретичних і практичних проблем
організації НАФ, є: історичний і логічний, системно-структурний,
класифікації, функціонального аналізу.
Історичний та логічний методи, як правило, розглядають у взаємодії
та обов’язково у тісному зв’язку з принципом історизму, оскільки вони
відбивають єдність пізнання досліджуваного об’єкта у часі та просторі:
логічний розкриває рух і зміни у просторі, історичний – у часі. Ці методи
надзвичайно важливі для організації НАФ оскільки дають змогу дослідити
генезис виникнення документів, об’єктивні закономірності їхнього
історичного розвитку у певні хронологічні проміжки часу і на певній
території, виявити сутнісні внутрішні зв’язки між ними у межах
документального комплексу, можливі зовнішні зв’язки з іншими
комплексами документів на рівні архівної установи та системи архівних
установ, відсторонитися від усього неістотного й другорядного.
Системно-структурний метод зобов’язує досліджувати будь-який
об’єкт пізнання як систему, що складається з структурних елементів із
визначеними функціями. Сутність системно-структурного методу полягає у
виділенні в системних об’єктах структурних компонентів (елементів,
підсистем) і визначенні їхньої ролі (функцій) у системі. Варто підкреслити,
що функціонування системи базується на законі обов’язкової міцності та
цілісності її складових. Системно-структурний метод є результативним для
вивчення у першу чергу, історичних структур фондів, розроблення схем
систематизації справ. Як відомо, втілюючи в мініатюрі архітектоніку
фондів, схема систематизації справ наочно демонструє співвідношення
частин фонду, їхній зв'язок, розвиток, частково – хронологічні та змістовні
характеристики фонду. Якнайповніше системно-структурний метод
розкривається і ефективно діє в поєднанні з принципами наукової
об’єктивності, історизму. всебічності та комплексності.
Організацію документів НАФ здійснюють на основі методу наукової
класифікації – одного з найпоширеніших методів пізнання і
найефективніших засобів отримання знань про досліджувані об’єкти та
способи
організації
пізнавальної
діяльності.
«Класифікація»
–
загальнонаукове поняття, яке застосовують у різних сферах наукової й
практичної діяльності. Узагальнено поняттям «класифікація» (лат. classis –
розряд, клас і facеrе – робити) у науці позначають логічну операцію, що
змістовно означає багатоступеневий, ієрархічний і дихотомічний розподіл
досліджуваних об'єктів за класами, групами на підставі певних спільних
ознак для орієнтації в їхньому різноманітті або для встановлення зв'язків між
ними. Досить поширеним є одночасне застосування класифікації у значенні
процесу і результату, тобто як групування об’єктів за суттєвою спільною
ознакою (класифікування), властивою для кожної групи відповідно до
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логічно структурованих умов, методів, правил, і отримання за її результатами
на основі методу класифікації відповідної класифікаційної схеми.
Інструментарій класифікації сприяє вирішенню трьох ключових
загальнонаукових завдань: окреслення у надійній і зручній для аналізу й
узагальнення формі уявлень про галузь знань або діяльність людини, яка
досліджується; отримання максимально повної інформації про об'єкт
дослідження та його суттєві ознаки; впорядкування предметів або явищ, що
істотно полегшує процес їх вивчення або використання.
Знання про закономірності утворення об’єктів за системами класів є
набагато глибшими у пізнавальному сенсі ніж знання відносно факту їх
існування. Адже наукова класифікація фіксує (відображає) закономірні
зв’язки між об’єктами, визначає їх місце і основні властивості у цілісній
системі, а тому є засобом збереження і пошуку інформації. Підкреслимо:такі
знання наближають до моделювання об’єктів, що досліджуються, і розуміння
сутності інформаційних процесів. Таким чином, класифікація виконує
важливі функції не тільки у наукових дослідженнях предметів, явищ і
процесів навколишнього світу, а й в організації процесів виявлення,
накопичення і опрацювання інформації про них.
Залежно від ознак розподілу предметів, явищ або понять, класифікація
може бути природною або штучною. Природна класифікація розкриває
сутнісні зв’язки між предметами як результат їх історичного розвитку.
Штучна класифікація відображає зв’язки умовно виділені, що фіксують
певний аспект (ознаку) предметів, явищ, понять, і можуть бути у перспективі
зміненими.
Класифікація в архівознавстві – це метод визначення історичних і
логічних зв’язків між документами, їх наукового групування, основа для
ефективного пошуку документів і відомостей про них. Її застосовують на
всіх структурних рівнях організації документів НАФ як метод теоретичного
обґрунтування при розробленні відповідних класифікаційних схем,
систематизації документів, визначення їх типології та різновидів. У межах
НАФ класифікація виконує функцію наукової організації документів,
забезпечує їх цілісність і збереженість, сприяє ефективному використанню
архівної інформації. Основними класифікаційними ознаками організації
НАФ є: належність документів до документації створювача – юридичної чи
фізичної особи; форма власності на документи; історичні умови, час і місце
створення документів; цінність документів; строки зберігання документів;
належність документів до певних адміністративно-територіальних одиниць;
належність документів до певних галузей і сфер життєдіяльності суспільства;
види носіїв інформації, способи і техніка її закріплення; категорії доступу до
документів.
Метод функціонального аналізу сприяє вирішенню основних питань
експертизи цінності архівних документів, а також їх фондування та описання.
У теорії експертизи цінності цей метод слугує засобом апріорного судження
про потенційно високу (або малу) цінність документів на основі вивчення
функцій їх створювача, його місця й ролі у системі державного управління,
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сферах і галузях державного будівництва, а також аналізу функцій певних
видів і різновидів документів із позицій документознавства й
джерелознавства, закономірностей їх походження і призначення. Не
випадково аналог архівознавчому методу функціонального аналізу був
застосований в управлінні, де він фіксує увагу саме на специфічних
змістовних особливостях управлінської діяльності79. Апріорні висновки,
отримані за допомогою методу функціонального аналізу, є прогностичними
(ймовірнісними) судженнями, яким виразно властиві риси історизму,
оскільки практична реалізація методу відбувається при вивченні діяльності
створювача документів, специфіки процесів документування, фондової та
нефондової систем організації документів.
При організації документів НАФ доцільно також послуговуватися
спеціально-науковими методами, які застосовують у всіх галузях історичного
дослідження. Наразі йдеться про історико-генетичний та історикопорівняльний методи80. Історико-генетичний метод орієнтований на
дослідження специфіки походження документів, встановлення генетичного
зв’язку з їхнім утворювачем. Історико-порівняльний метод базується на
виявленні рис тотожності, подібності та відмінностей, об’єктів, явищ,
процесів. Зокрема, щодо документів НАФ, він є продуктивним для
визначення специфіки кожного їх виду, розроблення моделі їх експертизи
цінності, систематизації тощо.
Необхідним етапом будь-якого наукового дослідження є описування,
аналіз та уточнення поняттєво-термінологічного апарату самого об’єкту
дослідження, його предметної сфери та конкретної галузі науки до якої він
належить. Це здійснюється за допомоги методу термінологічного аналізу,
що передбачає вивчення історії понять та їх термінологічного трактування,
розробку, пояснення/уточнення змісту термінів і встановлення взаємозв'язку
й субординації між ними, місця в понятійному апараті наукової дисципліни.
Джерельну базу комплексного вивчення власне поняттєво-термінологічного
апарату організації документів НАФ становлять нормативно-правові акти,
стандарти, нормативно-методичні документи з архівістики, енциклопедії,
довідники, словники, публікації з історіографії проблеми – праці вітчизняних
і зарубіжних авторів.
3.4. Для вирішення теоретичних і практичних питань організації
документів НАФ важливе значення має звернення до історії установ81. Ця
наукова і навчальна дисципліна акумулює системні знання про процеси
виникнення і розвитку держави та її апарату, функціонування на українських
землях державних органів, історію підприємств, установ організацій за
певних історичних періодів як створювачів документів НАФ. Історія установ
безпосередньо націлена на саму сферу історичного документостворення і
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тому значно розширює можливості дослідження проблем походження й
формування документаційних систем у контексті діяльності установ та їх
реорганізацій, руху документів і документальних комплексів у просторі й
часі, дозволяє зрозуміти походження, системність та спадковість їх розвитку,
чим суттєво вдосконалює методику архівних процесів, розроблення
сучасного довідкового апарату архівів, проведення реконструкції втрачених
архівних документальних комплексів тощо.
3.5. Організація документів НАФ має міждисциплінарний характер і
потребує залучення поняттєво-термінологічного апарату, методологічного
інструментарію інших наук гуманітарного профілю, насамперед, філософії,
правознавства, історії, теорії держави та права, державного управління,
соціології, культурології, візуальної антропології, історичної науки,
документознавства, всесвітньої історії та історії України, інформатики тощо.
3.6. Додатковими джерелами аналітико-синтетичного опрацювання
багатоаспектного інформаційного потенціалу документів НАФ і вирішення
завдань їх організації слугують довідкові й бібліографічні видання,
публікації, каталоги, картотеки, електронні бази даних тощо.
3.7. З методологією дослідження організації документів НАФ тісно
пов’язана методика архівної роботи цього напрямку діяльності архівних
установ. Її головний сенс полягає у поясненні змісту архівних процесів,
деталізації застосування певних технологій, що базуються на теоретичних
засадах і відповідній моделі методологічного інструментарію архівної науки,
її міждисциплінарних зв’язках.
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
АРХІВНОГО ФОНДУ НА ЙОГО СТРУКТУРНИХ РІВНЯХ:
ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ, ТЕОРЕТИЧНІ
ОСНОВИ, МЕТОДИКА
Глава 1. Організація документів Національного архівного фонду в
межах системи архівних установ України
Організацію документів НАФ у межах системи архівних установ
здійснюють за такими основними класифікаційними ознаками:
– форма власності на документи;
– цінність документів;
– строки зберігання документів;
– належність документів до певних адміністративно-територіальних
одиниць;
– історичні умови, час і місце створення документів;
– належність документів до певних галузей і сфер життєдіяльності
суспільства;
– види носіїв інформації, способи і техніка її закріплення;
– категорії доступу до документів.
1.1. Система архівних установ України
Система архівних установ – це ієрархічно побудована сукупність
архівних установ і архівних підрозділів, розташованих на певній території.
Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ –
відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і
зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них
містяться, та формування НАФ і/або здійснює управління, науково-дослідну
та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства.
Система архівних установ України об’єднує сукупність архівів і
архівних підрозділів, які забезпечують організацію, формування, облік,
зберігання НАФ, використання відомостей архівних документів, здійснюють
управлінські, науково-дослідні та інформаційні функції в архівній справі.
Архівні установи можуть засновуватися органами влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними та фізичними особами на будь-якій формі
власності. Організація документів у межах системи архівних установ
визначає основні види архівів, які їх зберігають, відповідно до юридичного
статусу і профілю.
Юридичний статус архівної установи – її належність до певного рівня
системи архівних установ: загальнодержавного, республіканського
(Автономної Республіки Крим), обласного, міського, районного, що
визначається рівнем органу, який утворив цю архівну установу, і складом
документів, що у ній зберігаються/підлягають зберіганню.
Профіль архівної установи – встановлений основний видовий склад
документів, що підлягають у ній зберіганню. Профіль архівної установи має
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також відображати склад джерел комплектування та умови, на яких
відбувається приймання документів.
Подана у ст. 23 Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» ієрархічна структура системи архівних установ держави
включає:
– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері архівної справи та діловодства;
– центральні державні архіви України;
– галузеві державні архіви;
– Державний архів в Автономній Республіці Крим;
– місцеві державні архівні установи;
– архівні установи органів місцевого самоврядування;
– архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв і бібліотек;
– архівні підрозділи державних органів, органів місцевого
самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та
організацій;
– архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а
також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі
власності;
– архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними
особами приватного права;
– науково-дослідні установи, а також підприємства і організації у
сфері архівної справи і діловодства.
Відповідно до ст. 24 цього закону, Укрдержархів є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію державної
політики у сфері архівної справи, діловодства, створення й функціонування
державної системи страхового фонду документації, а також міжгалузеву
координацію з питань, що належить до його компетенції. Укрдержархів
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
його компетенції і в установленому порядку подає Міністру юстиції України
пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів
міністерств; розробляє цільові програми розвитку архівної справи,
діловодства, страхового фонду документації, у тому числі мобілізаційного та
оборонного призначення, визначає заходи щодо їх виконання; здійснює
контроль та методичне забезпечення архівної справи і діловодства в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності.
Центральні державні архіви України є установами безпосереднього
підпорядкування Укрдержархіву, створені за рішенням Кабінету Міністрів
України для постійного зберігання документів НАФ загальнодержавного
значення відповідно до свого профілю, виконання завдань та функцій
держави з управління архівною справою і діловодством у межах своїх зон
комплектування. До них належать:
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– центральні архівні установи, які зберігають документи незалежно від
часу їх створення, галузевої належності, виду носіїв інформації, способу і
техніки закріплення інформації;
– спеціалізовані архіви, які зберігають документи, обмежені відповідно
до їх профілю тематикою, певними галузями чи сферами діяльності, видами
носіїв інформації, способом і технікою закріплення;
– залежно від того, чи здійснюють архівні установи систематичне
поповнення своїх архівних фондів документами, що утворилися в їхніх
джерелах комплектування, чи зберігають закриті архівні фонди установ
попередніх історичних епох, центральні архіви поділяються на такі, що
комплектуються, та історичні.
До центральних державних архівів України належать:
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України (ЦДАВО України);
Центральний державний архів громадських об`єднань України
(ЦДАГО України);
Центральний державний історичний архів України (ЦДІАК України),
м. Київ;
Центральний державний історичний архів України (ЦДІАЛ України,
м. Львів.
До групи центральних архівних установ належать спеціалізовані
архівні установи,:
Центральний
державний
кінофотофоноархів
України
ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)
Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА
України);
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
(ЦДАМЛМ України);
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ);
Центральний державний електронний архів (ЦДЕА України).
До спеціалізованих архівних установ належать галузеві архіви,
створені для зберігання геологічних, гідрометеорологічних, картографічних
та інших специфічних видів архівних документів, що потребують особливих
умов їх зберігання та використання відомостей, що в них містяться:
Галузевий державний архів Служби безпеки України;
Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України;
Галузевий державний архів Міністерства оборони України;
Галузевий державний архів Державного комітету по гідрометеорології;
Галузевий державний архів – Державна установа «Державний
картографо-геодезичний
фонд
України»
Міністерства
охорони
навколишнього середовища України
Галузевий державний архів – Державне науково-виробниче
підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України»;
Галузевий державний архів Державного департаменту України з
питань виконання покарань;
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Галузевий державний архів Управління державної охорони України;
Галузевий державний архів документів, пов'язаних із захистом прав та
інтересів України в закордонних юрисдикційних органах;
Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України;
Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України;
Галузевий державний архів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України;
Галузевий державний архів Державної прикордонної служби України.
Державні архіви областей, міста Києва та Севастополя, архівні
відділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій – це місцеві державні архівні установи, які створюються у
порядку, передбаченому законом. Вони є структурними підрозділами
місцевих державних адміністрацій, підзвітними їм та Укрдержархіву,
здійснюють управління архівною справою і діловодством у відповідній зоні
комплектування й постійне зберігання документів НАФ. Зазначені архівні
установи є науково-методичними центрами у сфері архівної справи і
діловодства.
Архівні установи органів місцевого самоврядування (архівна установа
сільської, селищної, міської ради) здійснюють централізоване тимчасове
зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування
службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що
не належать до НАФ. Архівним установам міських рад міст обласного
значення делегуються повноваження органів виконавчої влади, передбачених
у частині першій ст. 28 Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» щодо зберігання документів НАФ на відповідній території.
Архівні установи міських рад з питань здійснення зазначених делегованих
повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої влади у
порядку, встановленому законом.
Державні наукові установи, музеї та бібліотеки мають право
створювати архівні підрозділи для зберігання документів НАФ, а також
поповнювати свої фонди та колекції профільними документами.
Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні й
комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні
підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, що
нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в
цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а
також для захисту прав і законних інтересів громадян. Зазначені юридичні
особи передають документи поточного діловодства до своїх архівних
підрозділів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних
підрозділах державних органів, органів місцевого самоврядування,
державних і комунальних підприємств, установ та організацій визначаються
Міністерством юстиції України з урахуванням правового статусу та
особливостей діяльності зазначених юридичних осіб. Зазначені юридичні
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особи зобов'язані після закінчення строків тимчасового зберігання
документів НАФ, у тому числі електронних, кіно-, відео-, фото-,
фонодокументів, науково-технічної документації передати їх у порядку,
встановленому Міністерством юстиції України, на постійне зберігання
відповідно до центральних державних архівів України, галузевих державних
архівів, місцевих державних архівних установ або архівних відділів міських
рад
Об'єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства,
установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають
право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового
зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам,
передавати документи НАФ на зберігання до державних та інших архівних
установ. Зазначені юридичні особи зобов'язані забезпечити збереженість
документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи
їх цінності у порядку, встановленому чинним законодавством, і протягом
року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством
порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних
установ або архівним відділом міської ради.
Положення про архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних
організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на
приватній формі власності, затверджуються їх засновниками з урахуванням
рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері архівної справи і діловодства.
Архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними
особами приватного права в установленому законом порядку, мають право
зберігати архівні документи, що не належать державі та територіальним
громадам82.
До системи архівних установ також включено науково-дослідні
установи – Український науково-дослідний інститут архівної справи та
документознавства
(УНДІАСД)
і
Науково-дослідний,
проектноконструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ
мікрографії), які розробляють теоретичні та прикладні аспекти
документознавства, архівознавства та архівної справи.
Правовою базою діяльності архівів є законодавство про Національний
архівний фонд та архівні установи, інші нормативно-правові акти
законодавства України, міжнародні правові акти, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою України.
Розглянута вище система державних архівних установ є науковообґрунтованою, ієрархічною за побудовою, створеною відповідно до
юридичного статусу і профілю архівних установ, з урахуванням
адміністративно-територіальної належності та відображає структуру НАФ.
Про Національний архівний фонд та архівні установи [Електронний ресурс] : Закон
України від 24.12.1993 № 3815-XII (3815–12) (із змінами). – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3814-12. – Назва з екрана.
82
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Організація документів на рівні системи державних архівних установ втілює
організацію НАФ у цілому, з урахуванням видового різноманіття його
документів, особливостей виду носія, способів і техніки закріплення
інформації, часових, просторових і змістовних характеристик, належності до
базових сфер і галузей життєдіяльності суспільства, ціннісних аспектів
документальної інформації тощо. Серед них є архіви, які формувалися
впродовж століть, інші були створені у зв'язку з появою нових систем
документації та носіїв інформації, є також і такі, що виникли за часів
незалежності України разом із новими державними органами, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
Формування мережі державних архівних установ – процес складний,
тривалий в історичному плані, відображає її постійний розвиток, ґрунтується
на
адміністративно-територіальному
устрої
держави,
результатах
міждисциплінарних теоретичних і прикладних досліджень архівознавства та
низки гуманітарних дисциплін, включає наукову класифікацію документів
фондової та нефондової організації, науково-технічне опрацювання
документів у площині історії їхніх створювачів – юридичних і фізичних осіб,
історико-географічного і адміністративно-територіального чинників. Варто
підкреслити, що єдність підходу до організації документів НАФ у межах
системи державних архівних установ відповідно покликана втілювати на
практичному рівні розроблені в архівознавстві класичні дисциплінарні
наукові принципи – принцип походження, принцип неподільності
документальних комплексів, принцип територіальної належності. Головна
суть двох перших принципів полягає у вимозі збереження історично
сформованого порядку групування та цілісності архівних документальних
комплексів і зберігання їх в одному архіві. Принцип територіальної
належності при визначенні місця зберігання документів потребує особливої
уваги до історично сформованих зв'язків документальних комплексів із
територією, на якій вони виникли. Цілком очевидно, що цей принцип є
проявом чинника походження документів. Адже він пов'язує кожен комплекс
документів не тільки з певною територією, на яку поширювалася
компетенція його створювача (фондоутворювача), а й з інформацією,
збереженою у документах, з конкретним державним архівом, де має
зберігатися.
1.2. Організація документів за формою власності на них
НАФ у межах системи архівних установ організують з архівних
документів державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також архівних
документів громадян та їх об'єднань.
Організація документів за формою власності на них передбачає такі
категорії архівних документів:
– архівні документи, що належать державі;
– архівні документи, що належать територіальним громадян;
– архівні документи, що є власністю суб'єктів господарювання
недержавної форми власності, релігійних організацій та об'єднань громадян;
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– приватні архівні зібрання, або окремі документи.
Державі належать архівні документи, що нагромадилися за час
діяльності:
– державних органів, державних підприємств, установ, організацій, які
діяли на території України впродовж її історії, органів і формувань, які
претендували у різні часи на державну владу;
– державних органів, фінансових установ, віднесених до державної
власності, державних підприємств, установ і організацій, що діють на
території України;
– державних підприємств, установ і організацій України, що діють за її
межами, а також військових частин, що знаходяться і (або) знаходилися за
кордоном;
– підприємств, установ, організацій змішаної форм власності, у
статутному капіталі яких переважає доля державної власності;
– органів, підприємств, установ і організацій колишніх компартії
України і ЛКСМУ, інших політичних організацій, що ліквідовані або
саморозпустилися;
– інших громадських організацій та об’єднань громадян до часу їх
реєстрації відповідно до законодавства України про об’єднання громадян;
– ліквідованих недержавних підприємств, установ і організацій у разі
відсутності правонаступників;
– документів юридичних і фізичних осіб, що надійшли на законних
підставах у власність держави, у тому числі з-за кордону;
– архівні документи, які до 1991 р. перебували на державному обліку та
зберігалися у державних архівних установах.
НАФ також організують з документів, що перебувають у власності:
– територіальних громад і нагромадилися за час діяльності органів
місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій,
одержані (придбані) на законних підставах у власність громади;
– об’єднань громадян (професійних спілок, політичних партій і рухів,
благодійних, екологічних, культурно-просвітницьких та інших об’єднань,
спілок, фондів тощо) з часу їх реєстрації згідно з чинним законодавством
України про об’єднання громадян;
– релігійних об’єднань і організацій з часу відокремлення церкви від
держави;
– підприємств, установ і організацій (акціонерних товариств,
корпорацій тощо) промисловості, сільського господарства, торгівлі, інших
галузей економіки, науки, культури, соціальної сфери, засобів масової
інформації недержавної форми власності;
– фізичних осіб.
Документи НАФ, що належать державі, підлягають постійному
зберіганню у центральних і галузевих державних архівах, державному архіві
в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і
Севастополя, архівних підрозділах державних наукових установ (НАН
України та галузевих академій наук), музеїв і бібліотек.
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Документи НАФ, що нагромадилися за час діяльності державних
органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних
підприємств, установ і організацій, тимчасово зберігаються в їх архівних
підрозділах. Після закінчення визначених законодавством строків зберігання
цих документів в архівних підрозділах, державні органи, підприємства,
установи і організації передають їх в упорядкованому стані, з належним
довідковим апаратом і страховими копіями унікальних документів на
зберігання відповідно до державних архівів чи архівних відділів міських рад,
у зоні комплектування яких вони перебувають.
Юридичні особи, засновані на приватній формі власності, а також
об’єднання громадян, релігійні організації, документи яких віднесено до
НАФ, можуть передавати їх до державних та інших архівних установ на
підставі договору.
Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності державних
органів, державних підприємств, установ та організацій, документи, що
передані державним архівним установам іншими юридичними і фізичними
особами без збереження за собою права власності, є власністю держави.
Архівні документи, що не мають власника або власник яких невідомий,
переходять у власність держави в установленому законодавством порядку
1.3. Організація документів за строками зберігання
Строки зберігання документів – встановлений шляхом експертизи
цінності період обов'язкового зберігання закінчених діловодством
документів з віднесенням до категорій постійного, тривалого (понад
10 років) і тимчасового зберігання.
За строками зберігання документи НАФ, що належать державі:
– постійно зберігаються у центральних і галузевих державних архівах,
державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах
областей, міст Києва і Севастополя, архівних підрозділах державних
наукових установ (НАН України та галузевих академій наук), музеїв і
бібліотек:
– тимчасово зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб –
державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і
комунальних підприємств, установ і організацій.
Приймання документів НАФ до архіву відповідно до п. 3.9. глави 3
розділу 2 «Правил роботи архівних установ України» здійснюють після
закінчення граничних строків їх зберігання в архівних підрозділах
юридичних осіб – джерел комплектування архіву:
для управлінської документації:
Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету
Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду
України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського
суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, Генеральної прокуратури України, Центральної
виборчої комісії України, Рахункової палати України, Національного банку
України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та
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державних органів і безпосередньо підпорядкованих їм організацій –
15 років;
Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських рад і державних адміністрацій та безпосередньо підпорядкованих їм
організацій, господарських судів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, окружних адміністративних судів, а також інших
судів, передбачених процесуальним законом, апеляційних судів, апеляційних
господарських судів, апеляційних адміністративних судів, які утворюються
відповідно до указу Президента України в апеляційних округах83,
прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, Військової прокуратури МВС України, військових прокуратур
регіонів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади –
10 років;
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування та безпосередньо
підпорядкованих їм організацій, районних, міжрайонних, районних у містах,
міських, міськрайонних судів84, районних, районних у містах, міських,
міськрайонних
прокуратур,
військових
прокуратур
гарнізонів,
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також
сільськогосподарських підприємств – 5 років;
для окремих категорій документів незалежно від статусу юридичної
особи - джерела комплектування архіву:
записів актів цивільного стану, записів нотаріальних дій і судових
справ, документів з кадрових питань (особового складу), господарських книг,
документів з приватизації житлового фонду – 75 років;
науково-технічної документації – 25 років;
аудіовізуальних документів – 1 рік після закінчення їх виробництва або
виходу у світ;
електронних документів – 3 роки.
Строки зберігання щодо конкретних документів можуть бути змінені за
погодженням з архівом.
Державні архівні установи також здійснюють приймання документів на
депоноване зберігання на підставі договору між архівом і власником
документів зі збереженням за власником права власності на документи.
Архівна установа може приймати документи на строкове і безстрокове
депоноване зберігання.
1.4. Організація документів за ступенем їх цінності
До низки основних класифікаційних ознак, за якими організують
документи НАФ на міжархівному рівні, належить цінність документальних
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комплексів фондової та нефондової організації загальнонаціонального і
місцевого значення.
До комплексів документів загальнонаціонального значення належать
такі, що відклалися за час діяльності:
– центральних державних органів, а також юридичних осіб, які
поширювали/поширюють свою компетенцію на всю територію України
або на значну її частину;
– провідних органів і установ української еміграції (еміграційних урядів,
політичних партій і об’єднань, військових, культурно-освітніх, наукових
закладів та громадських організацій);
– окремих місцевих установ, за умови, що їхній склад і зміст документів
відображає історію всієї України або значної частини її території;
– сформувалися у процесі життя й діяльності видатних діячів
Українського народу або інших народів.
Комплекси документів загальнонаціонального значення зберігають, як
правило, у державних центральних, галузевих архівах та архівних
підрозділах
державних
наукових
установ,
музеїв
і
бібліотек
загальнодержавного рівня.
Приклади:
ЦДАВО України зберігає документальні свідчення діяльності всіх владних структур,
що функціонували на теренах України протягом ХХ століття: від Української Центральної
ради Української Народної Республіки до незалежної України. Серед них: документи
періоду Української революції 1917–1920 рр., великий за обсягом масив документів
радянського періоду, джерела з історії Другої світової війни, комплекс документів
«Празького архіву», що увібрав у себе здобутки наукової і культурної праці української
еміграції в період між двома світовими війнами. Архів зберігає чимало документів, що
відображають історію і культуру багатьох народів і країн. На постійне зберігання до
сховищ архіву надходять також документи більше 300 установ-джерел комплектування, у
тому числі Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Конституційного та Верховного судів, Генеральної прокуратури,
Вищої ради юстиції, міністерств, державних комітетів тощо.
ЦДІА України у Львові зберігає документи різних історичних епох: ГалицькоВолинської держави (XIII–XIV ст.), Великого Литовського князівства і Речі Посполитої
(XIV–XVIII ст.), Австрійської та Австро-Угорської монархії (1772–1918), ЗахідноУкраїнської Народної Республіки (1918–1919), Української Народної Республіки (1917–
1921), міжвоєнної Польщі (1919–1939), періодів радянської (1939–1941) і німецької (1941–
1944) окупації, радянського періоду (після 1944 р.) й незалежної України (після 1991 р.).
Найдавніші документи архіву представлені унікальними берестяними грамотами, які
датуються приблизно 1110–1137 рр., колекцією грамот на пергаменті (1233–1923 рр.).
Серед пергаментних документів – міждержавні угоди, папські булли, привілеї королів,
князів, господарів, воєвод, старост та ін., які були надані містам, селам, церквам,
костьолам, монастирям, синагогам, цехам тощо, а також маєткові угоди. Документи
стосуються історії Австрії, Волощини, Італії, Молдавії, Німеччини, Польщі, Трансільванії,
Угорщини, інших держав тощо.

До комплексів документів місцевого значення належать документи,
що утворилися в діяльності місцевих державних органів, органів місцевого
самоврядування, інших юридичних осіб, які діяли на території певної
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адміністративно-територіальної одиниці, якщо їх не віднесено до документів
загальнонаціонального значення.
Комплекси документів місцевого значення зберігаються у Державному
архіві Автономної Республіки Крим, державних архівах областей, міст Києва
і Севастополя, в архівних відділах районних адміністрацій та міських рад.
Вирішення питань щодо віднесення комплексів документів до
загальнонаціонального або місцевого значення здійснюється відповідно до
законодавства України.
1.5. Організація документів за їх належністю до певних
адміністративно-територіальних одиниць
Адміністративно-територіальна одиниця – частина єдиної території
держави, що є просторовою основою для організації та діяльності місцевих
державних органів та органів самоврядування. За географічною ознакою
адміністративно-територіальні одиниці України поділяються на населені
пункти (сільські – села, селища; міські – міста (загальнодержавного,
республіканського, обласного і районного значення), селища міського типу)
та регіони (Автономна Республіка Крим, області, райони)85.
Адміністративно-територіальний устрій держави є одним із ключових
аспектів організації системи місцевих державних архівних установ. Адже
кожній області, місту, району потрібний свій архів, оскільки у кожній
адміністративно-територіальній
одиниці
функціонували/функціонують
державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації, в діяльності яких були створені/створюються документи, і які
безпосередньо висвітлюють широкий спектр питань історії та сучасного
розвитку певного населеного пункту як невід’ємної складової території
України. Ці документи є актуальними не тільки у контексті вивчення
української історії, державності, культури, розвитку історичного
краєзнавства, а й активної концептуалізації історичної регіоналістики –
динамічного наукового напряму, зайнятого ретроспективним дослідженням
просторово-часових координат життя у конкретному регіональному
хронотопі, аналізом горизонтальних зв’язків у центр-периферійних
відносинах, процесів формування регіональних ідентичностей86.
Документальні комплекси місцевого значення розподіляють між
архівами, що здійснюють їх зберігання, за територіальним принципом, на
підставі належності цих комплексів до певних адміністративнотериторіальних одиниць, зокрема:
– документальні комплекси, що утворилися за час діяльності місцевих
державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інших
юридичних осіб, що діють/діяли на території певної адміністративно85
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територіальної одиниці в її сучасних межах, зберігають у тій архівній, яка
здійснює управління архівною справою і діловодством на цій території;
– документальні комплекси, що утворилися за час діяльності
юридичних осіб, діяльність яких поширюється/поширювалася на декілька
адміністративно-територіальних одиниць, зберігають у тій архівній установі,
до зони комплектування якої входить адміністративно-територіальна
одиниця і де розміщено або було розміщено центральний орган (головний
офіс) цієї юридичної особи;
– документальні комплекси, що нагромадилися за час діяльності
державних органів, суду, прокуратури, органів місцевого самоврядування, які
виконували свої функції на територіях ліквідованих адміністративнотериторіальних одиниць, зберігають у тій архівній установі, до зони
комплектування якої входять населені пункти, що були центрами
ліквідованих адміністративно-територіальних одиниць.
У разі зміни адміністративно-територіального поділу, документальні
комплекси, що нагромадилися за час діяльності юридичних осіб на
територіях, включених до нових адміністративно-територіальних одиниць,
передають до архівної установи, до зони комплектування якої входять
новоутворені одиниці. Залишити документальні комплекси у попередньому
місці зберігання допускається, якщо це забезпечує кращі умови зберігання
документів і використання їх інформації.
1.6. Організація документів за історичними умовами, часом і місцем
створення.
За історичними умовами та місцем створення документи НАФ
поділяють на три основні групи:
– документи, що утворилися на території сучасної України;
– документи українського походження, що утворилися за межами
України та були повернуті в Україну на законних підставах;
– документи іноземного походження, що утворилися на теренах інших
держав і надійшли в Україну на підставі дарування, заповіту чи з інших
обставин.
Документи, що входять до складу першої групи, за часом створення
поділяють на три підгрупи під умовними назвами: «документи дорадянського
періоду», «документи радянського періоду», «документи періоду
незалежності України».
До документів «дорадянського періоду» належать документальні
комплекси, що утворилися на території України в її сучасних межах за час
існування Київської Русі (Х – ХІІ ст.), Галицько-Волинського та інших
князівств, які виникли на теренах колишньої Київської Русі (XII – XIV ст.),
Гетьманщини (XVІІ – XVІІІ ст.), Запорозької Січі XVІ – XVІІ ст.),
Центральної Ради та Директорії Української Народної Республіки (1917 –
1920), Української Держави (1918 р.), Західноукраїнської Народної
Республіки (1918 – 1919 рр.), Карпатської України (1938 – 1939 рр.),
входження українських земель до складу інших держав, окрім СРСР (з кінця
XIV ст. до середини 40-х років ХХ ст., 1941 – 1944 рр.).
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До документів «радянського періоду» належать документальні
комплекси, що утворилися на територіях, які входять до складу сучасної
України, у період входження цих територій до Української Радянської
Соціалістичної Республіки. Початкову дату цього періоду визначають для
кожного регіону окремо і вона обумовлена часом поширення радянської
влади на його територіях. Кінцева дата – 24 серпня 1991 р.
До
документів «періоду незалежності
України»
належать
документальні комплекси, що утворилися на території сучасної України
після прийняття Акту проголошення незалежності України – 24 серпня
1991 р.
Періодизацію документальних комплексів офіційного походження,
хронологічні межі яких охоплюють два або декілька історичних періодів,
здійснюють за датою створення фондоутворювачів.
Документальні комплекси особового походження належать до того
періоду, на який більш діяльно/творчо припадає частина життя їх
фондоутворювачів.
Архівні установи, які постійно зберігають документи НАФ,
комплектують, зберігають документальні комплекси всіх означених вище
груп документів.
Історичні архівні установи зберігають документальні комплекси
«дорадянського періоду».
Приклади:
ЦДІАК України зберігає документи, що висвітлюють історію України періоду її
входження до складу Литви і Польщі (з ХІV до кінця ХVІІІ ст.), Росії (з першої половини
ХVІІ ст. до Лютневої революції 1917 р. у Росії). Важливе місце займають фонди установ
Гетьманщини (друга половина ХVІІ ст. – остання чверть ХVІІІ ст.). Більшість документів
архіву відображають історію соціально-економічного і політичного розвитку України ХІХ
ст. - поч. ХХ ст. Найціннішу частину документальних комплексів архіву складають актові
книги судово-адміністративних і станових установ Правобережної України – ґродських,
земських, підкоморських судів, магістратів і ратуш.

1.7. Організація документів за належністю до певних галузей і сфер
життєдіяльності суспільства
Організація таких документів зумовлена особливостями їх створення у
певних галузях або сферах життєдіяльності суспільства, специфікою
архівного науково-технічного опрацювання, і на практичному рівні
реалізується при створенні спеціалізованих державних архівів літератури та
мистецтва, громадських рухів тощо.
У системі архівних установ України документальні комплекси
загальнонаціонального значення розподіляються між центральними
державними архівними установами за ознакою належності до певної галузі
або сфери життєдіяльності суспільства. Ця ознака також слугує
підставою для віднесення документів до профілю галузевих державних
архівних установ.
Приклади:
ЦДАМЛМ України зберігає документи державного, громадського і особового
походження, які характеризують історію українського літературно-мистецького процесу з
кінця ХVIII ст. і донині. Архів містить фонди державних установ, творчих спілок і
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громадських організацій, в тому числі фонди установ, діяльність яких припадає на ХІХ –
початок ХХ ст. Також ця архівна установа є найбільшою скарбницею фондів особового
походження літературно-мистецького профілю. Історія української культури другої
половини XVIII ст. – початку ХХ ст. представлена у ній документальною спадщиною
класиків української літератури, живопису, архітектури, театрально-музичного мистецтва.
Історично, у процесі формування документальних комплексів фондової та нефондової
організації, склалося так, що ЦДАМЛМ України поєднує функції архіву й музею та
зберігає понад 17000 музейних предметів.
ЦДАГО України зберігає документи політичних партій, рухів і об’єднань
громадян, які діяли в Україні з початку ХХ ст. і функціонують сьогодні. Основний масив
документів архіву зосереджено у фонді Центрального комітету Комуністичної партії
України, де відклалися документи, що відображають формування партійно-державної
системи, розкривають механізм її дії, характеризують політичне, економічне, культурне
життя республіки у радянську добу (1918-1991 рр.). Події часів Української революції
1917-1920 рр. відображають документи фондів українських політичних партій:
Української соціал-демократичної робітничої партії (незалежних), Української партії
лівих соціалістів-революціонерів, Української партії соціалістів-федералістів, Української
комуністичної партії (боротьбистів) та ін, В архіві зберігаються документи Музею
визвольної боротьби українського народу в Празі про діяльність громадських об’єднань і
діячів української еміграції у 1920–1940-і роки ХХ ст. Документальний комплекс музею
репрезентований матеріалами Української академічної громади, Центрального
емігрантського союзу українських студентів, Українського національного союзу,
Українського історико-філологічного товариства, товариств колишніх вояків УНР, Спілки
українських пластунів та інших організацій. До комплексу входить листування
представників української еліти: В. Винниченка, С. Петлюри, Є. Петрушевича, С. СмальСтоцького, О. Кандиби (Ольжича), родини Антоновичів та ін. Документальні комплекси
архіву містять кримінальні справи громадян, репресованих органами ДПУ-НКВС-КДБ у
1920–1950-ті роки по м. Києву та Київській області, що надійшли від Служби безпеки
України. Серед них – документи стосовно визначних діячів науки, літератури, мистецтва:
А. Кримського, О. Грушевського; Остапа Вишні (П. Губенка), Л. СтарицькоїЧерняхівської та ін.

1.8. Організація документів за видами носіїв інформації, способами і
технікою закріплення інформації
На основі класифікаційних ознак виду носія, способів і техніки
закріплення інформації у межах системи архівних установ здійснюють
організацію
аудіовізуальних
документів
(кіно-,
фото-,
фоно-,
відеодокументів), електронних документів, науково-технічної документації
та іншої спеціальної документації. Ці документи підлягають зберіганню в
спеціалізованих архівах або спеціалізованих підрозділах загальних архівів.
Створення подібних архівів зумовлено особливостями формування
певних видів документів на спеціальних носіях (плівкових, магнітних,
оптичних) у поточній діяльності юридичної чи фізичної особи, специфікою їх
організації, архівного науково-технічного опрацювання, особливим режимом
архівного зберігання, потребою відповідного обладнання для користування у
читальному залі архіву, а також актуалізує питання спеціальної підготовки
архівістів.
Приклади:
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного – найбільша в Україні архівна установа,
яка зберігає аудіовізуальні документи, зокрема: кінодокументи (документальні та
науково-популярні фільми документального характеру, фільми-вистави, фільми-концерти,
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кіножурнали, кіно- і телесюжети); відеодокументи, фотодокументи, фонодокументи
(звукозаписи хронікально-документального характеру та художніх творів), що утворилися
в процесі діяльності існуючих і тих державних установ, організацій і підприємств, які
діяли раніше на сучасній території України; кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи
особового походження; кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи, що нагромадилися за час
діяльності установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності, об'єднань
громадян; кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи юридичних і фізичних осіб, що в
установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону; копії профільних
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного документів з історії України, що зберігаються в
інших архівах, музеях, бібліотеках; страховий фонд копій унікальних документальних
пам'яток.

1.9. Організація документів за категоріями доступу до них
При організації документів НАФ за категоріями доступу їх поділяють
на документи з відкритим доступом і документи з обмеженим доступом –
документи з таємною інформацією, документи з конфіденційною
інформацією та документи, що містять службову інформацію.
Обмеження доступу до інформації здійснюється фондоутворювачем
відповідно до законодавства України при дотриманні сукупності таких
вимог:
– виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
– розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам;
– шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний
інтерес в її отриманні.
Таємна інформація – це інформація, розголошення якої може завдати
шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, що
містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового
розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та
яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням
відповідно до передбачених ними умов, в інших випадках, визначених
законодавством.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
захисту прав людини.
До службової може належати інформація: 1) що міститься у
документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу
службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони
пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням
контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом
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прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю
рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної
діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію,
присвоюється гриф «для службового користування».
Доступ до архівних документів із обмеженим доступом, а також
користування ними здійснюють в установленому законодавством порядку87.
Ст. 16 розділу V Закону України «»Про Національний архівний фонд та
архівні установи» містить чітко визначений перелік обмежень у доступі до
документів НАФ, що належать державі або територіальним громадам.
Відокремлені за категоріями доступу документальні комплекси на
рівні системи архівних установ організаційно не розмежовуються.
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Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI (Із
змінами) // ВВР. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
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Глава 2. Організація документів
Національного архівного фонду в межах архіву
У межах архіву документи НАФ організують за такими ознаками:
– фондовою та нефондовою системою організації документів;
– правом власності на документи та строками зберігання документів;
– ступенем цінності документів;
– історичними умовами, часом і місцем створення документів;
– категоріями доступу до інформації документів.
2.1. Фондова система організації документів Національного архівного
фонду
У межах архіву документи НАФ організують за фондовою системою –
історично або логічно зв'язаними між собою цілісними сукупностями
документів – архівними фондами.
Юридична особа є створювачем документаційного фонду – сукупності
службових документів, що нагромадились або зібрані у процесі діяльності
установи, склад і процес формування якого визначають її відповідні
нормативні документи.
Відповідно до п. 1 глави 1 розділу IX «Правил організації діловодства
та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» структурно
документаційний фонд установи містить:
– документи постійного (довічного) зберігання, які є складовою
частиною НАФ (у разі створення таких документів в установі);
– документи тривалого (понад 10 років) зберігання;
– документи тимчасового зберігання (до 10 років включно).
Строки зберігання документів встановлюють на підставі експертизи їх
цінності.
Упродовж життя фізичної особи нагромаджується документаційний
фонд – сукупність документів, що відображають біографічні відомості, факти
про її наукову, творчу, службову, політичну, громадську та іншу діяльність, її
родину або рід.
Юридична чи фізична особа, у результаті діяльності якої сформовано
документаційний та відповідно архівний фонд є його фондоутворювачем.
Ознаками установи-фондоутворювача є її юридична та організаційна
самостійність, що підтверджується наявністю:
– акта (закону, постанови, наказу, розпорядження, свідоцтва, статуту,
положення) про утворення, реєстрацію, компетенцію, порядок діяльності,
функції тощо;
– самостійного балансу (кошторису);
– розрахункового рахунку в банках;
– штатного розпису;
– печаток;
– атрибутів власного діловодства.
88

Ознакою фондоутворювача – фізичної особи є наявність його
архівного фонду та визначена ступінь цінності утворених/зібраних ним
документів.
2.1.1. Архівний фонд – сукупність архівних документів, сформована
архівною установою на підставі зв’язку між документами і (або) їх
створювачами88.
Архівний фонд НАФ – це нагромаджена за часи діяльності однієї чи
декількох юридичних або фізичних осіб сукупність архівних документів,
об’єднаних за ознакою генетичного, історичного або логічного зв’язку, що
підлягають постійному зберіганню.
Архівний фонд – базове поняття у поняттєво-термінологічній системі
архівознавства, одна з основних структурних, класифікаційних і облікових
одиниць архіву, організації НАФ, має синтезований зміст. Узагальнення
генезису та історичного розвитку архівного фонду як генетично і структурно
цілісної сукупності документів, дозволяє виокремити його види: архівний
фонд офіційного походження, архівний фонд особового походження;
об’єднаний архівний фонд офіційного або особового походження. У межах
архіву документи НАФ організовують за означеними видами архівного
фонду.
Архівний фонд офіційного походження – архівний фонд,
фондоутворювачем (ами) якого є одна чи декілька юридичних осіб.
Архівний фонд особового походження – архівний фонд,
фондоутворювачем (ами) якого є одна чи декілька фізичних осіб.
Об’єднаний архівний фонд – архівний фонд офіційного чи особового
походження, що є сукупністю цілісних комплексів архівних фондів декількох
фондоутворювачів, котрі мали генетичні, історичні або логічні зв’язки89.
Різновидами об’єднаного архівного фонду особового походження є
родинні (сімейні) та роду – родові (фамільні) архівні фонди.
Частина об’єднаного архівного фонду, що має тільки одного
фондоутворювача, становить підфонд у складі об’єднаного архівного фонду90.
Поняття «архівний фонд» містить два ключові елементи – «сукупність
документів» та «єдність їх походження», між якими існує закономірний
зв'язок і які визначають його істотні ознаки. По суті, ці елементи
відображають головний зміст процесу фондоутворення, що відбувається у
межах причинно-наслідкових відносин, де причиною є діяльність
фондоутворювача, а наслідком – утворення фонду документів. Архівний
фонд формується як «інформаційний зліпок» діяльності фондоутворювача,
Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. −
[Чинний від 2005-07-01]. – [Чинний від 2005-07-01] / Розробники: О. Загорецька,
Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський,
Н. Христова, А. Шурубура. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – С. 12
89
Там само.
90
ДСТУ 4331:2004: Правила описування архівних документів (ISAD (G):1999, NEQ)
/Розробники: Л. Драrомірова; С. Лозова; Н. Христова, канд . іст. наук (керівник
розробки). – К., 2005. – С. 4.
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процес фондоутворення відбувається, як явище, що має риси природноісторичного процесу. Документ, особливо у сфері управління, не створюється
поодинці, він – частина саме системи документів, що окреслюється
передусім, в їх взаємозв’язку і спадкоємності (у формі: запит – відповідь –
подальший розвиток комунікаційних зв’язків), а також у складних формах
узагальнення документної інформації. Діяльність фондоутворювача не тільки
визначає семантику, видовий склад і змістовне наповнення документів, а й
організує їх масив, групування документів у межах фонду, тобто його
систему і органічну структуру, зумовлює концентрацію у фонді інформації
відповідно до функцій та профілю діяльності фондоутворювача.
Інформаційна і структурна взаємоорієнтованість документів архівного фонду
бере свій початок в єдності їх походження, що надає фонду якість складного,
але цілісного джерела ретроспективної інформації. Отже, документи
архівного фонду мають спільне походження, історичні та логічні
взаємозв'язки, тобто такі чинники, що визначають їх організацію та
збереження як єдиного, цілісного, історично сформованого комплексу
документів.
Фондова система організації документів належить до природних
класифікацій, за цільовим призначенням являє організаційно-пошукову
класифікацію, і як метод наукового групування документів виконує дві
важливі функції: 1) забезпечує чітку систему організації зберігання архівних
документів; 2) евристичну функцію – засіб традиційного ефективного
пошуку потрібної користувачу документної інформації (виявлення
інформації за темою, отримання додаткових відомостей про автора, мету,
умови створення документів тощо).
Фондова система організації архівних документів є цілковито
виправданою – це доведено історичним розвитком архівів, має безперечні
переваги. Концентрація в одному фонді історично пов’язаних між собою
документів, сприяє науковій організації документів НАФ у цілому, істотно
полегшує їх всебічне використання. Документи, що становлять суспільний і
науковий інтерес, не тільки значно легше знайти у тому оточенні, в якому
вони виникли, але й з більшими повнотою і ступенем доказовості їх
досліджувати та інтерпретувати. Долучаючись до опрацювання документів
архівного фонду, дослідник отримує суттєві переваги у своїх наукових
студіях, коли освоює «програму» його організації, закладену умовами
походження документів (їх виробництвом).
2.1.2. Якщо ми визнаємо архівний фонд «наслідком», а «причиною» –
фондоутворювача з властивими йому ознаками «документування діяльності»
й «фондового накопичення відповідної документної інформації», то цілком
логічною є констатація в архівознавстві про нерозривність цих базових
понять91. Зв'язок між ними не тільки окреслює закономірності процесу
Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения [Текст]
/Владимир Автократов. – М., 2001. – С. 113; Cook T. The Concept of the Archival Fonds in
the Post-Custodial Era: Theory, Problems and Solutions / T. Cook // Archivaria. – Spring 1993. –
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створення фонду, а й актуалізує значущість його ключового компоненту –
чинника походження.
Чинник походження і поняття «походження» реалізується у принципі
походження – базовому принципі архівної науки. На теоретичному і
практичному рівні принцип походження пов’язує архівний фонд як
генетичну єдність й цілісність документів з певним фондоутворювачем і
зобов’язує архівістів послідовно дотримуватися класифікації документів
архівного фонду, встановленої у діловодстві підприємства, установи,
організації, – його фондоутворювача.
У межах принципу походження теорія архівознавства прагне зберегти
інформаційні зв’язки документів з фондоутворювачем, забезпечити
підтримку й збереження інформаційного потенціалу фонду в цілому. Варто
зазначити, що принцип походження суттєво впливає на специфіку
формування інформаційного потенціалу архівного фонду. Виходячи з
теоретичних засад архівознавства, зокрема, експертизи цінності,
інформаційний потенціал архівного фонду значною мірою залежить від
особливостей
його
фондоутворювача
–
функціонально-цільового
призначення юридичної особи (місце і роль за походженням у відповідній
сфері, галузі або системі управління, особлива роль установи чи її типовість,
ординарність, повторюваність, масштаб діяльності тощо) або значення
фізичної особи (суспільне й культурне значення результатів її професійної,
громадської, іншої діяльності, масштаб діяльності, значення особи у якості
типового представника своєї соціальної групи, свідка, учасника ключових
процесів і подій минулих епох тощо). Чим вище ранг фондоутворювача, тим
ширшим є діапазон виконуваних ним функцій, і як наслідок – виразне
збільшення обсягів створеної й опрацьованої ним документної інформації
фонду, розлоге охоплення історичних реалій і фактів минулого в її змісті.
Однак, було б помилкою встановлювати таку залежність виключно від
функцій фондоутворювача і обсягів, накопиченої у процесі його діяльності,
інформації. Суттєве розширення інформаційного потенціалу архівного
фонду, зокрема, юридичної особи, крім названих вище чинників,
зумовлюють ще й динаміка взаємодії фондоутворювача з іншими установами
та між його підсистемами, тобто насиченість процесу управління
взаємозв’язками, поєднання інформаційних потоків. З цього випливає
загальний висновок: інформаційний потенціал архівного фонду, виходячи з

Vol. 35. – Р. 24–37.; Duchein M. Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des
fonds in Archival Science / M. Duchein // Archivaria. – Summer 1983. – Vol. 16. – P. 64–82;
Duranti L. The Concept of Appraisal and Archival Theory / L. Duranti // American Archivist. –
Spring1994. – Vol. 57. – Р. 328–344; Lodolini E. Archivistica: principi e problemi
/E. Lodolini. – Milano: Angeli, 1984. – 296 p.; Macnei H. Archival Theory and Practice:
Between Two Paradigms / H. Macneil // Archivaria. – Spring 1994. – Vol. 37. – Р. 6–20.
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системного підходу, у цілому виявляється ймовірно набагато ціннішим і
більш різноаспектним ніж його окремі документи92.
Принцип походження – традиційно вживаний у практичній діяльності
архівних установ щодо фондової організації документів. Його застосовують в
архіві при організації документів за архівними фондами офіційного
походження, особового походження (з певним відхиленням), об’єднаними
архівними фондами. Класифікація архівних документів за принципом
походження слугує науковим підґрунтям організації документів на рівні
системи архівних установ і архіву, групування й впорядкування архівних
документів у межах фонду, їх систематизації. Принцип походження також
реалізується при вирішенні проблем формування мережі державних архівів,
їхнього профілювання, в архівному описуванні документів, слугує провідним
способом знаходження порядку, закладеного у самій природі архівного
фонду. Йому властива аксіологічна функція, що дозволяє порівняти архівні
фонди за ступенем їхньої інформативності.
В архівній науці необхідність збереження інформаційних зв’язків
документів фонду базується на взаємозв’язку принципу походження з
принципом неподільності фонду, що забороняє роз’єднувати його документи
і створювати з них штучні збірки. Принципу неподільності належить
надзвичайно важлива роль при класифікації документів та їх фондовій
організації у межах архіву. Адже документи архівного фонду юридичної
особи або фізичної особи є комплексом документів, що сформувався
історично. Єдність походження, тісні історичні та логічні зв'язки, що існують
між документами таких фондів, зумовлюють вимогу збереження їх
цілісності. Відповідно до вимог принципу неподільності архівних фондів
комплектування архіву має здійснюватися таким чином, щоб документи
фонду повністю були сконцентровані в одному архіві. Підкреслимо,
історичні зв'язки існують не лише між документами всередині архівного
фонду, а й між архівними фондами й групами фондів архіву і такі зв’язки, як
свідчить практика, суттєво полегшують всебічне використання архівної
інформації.
Ще одним логічним продовженням застосування принципу походження
є визнання пріоритету історично сформованої внутрішньої структури
фонду, тобто такої систематизації документів у межах фонду, яка б
найповніше
відповідала
об’єктивній,
історично
сформованій
взаємоорієнтованості документів фонду. Цей теоретичний постулат,
сформульований в архівознавстві як структурний принцип систематизації
документів у межах фонду, визначає його побудову залежно від структури
фондоутворювача – юридичної особи. Будь-яка зміна фондових структур
(зокрема, при створенні об'єднаного фонду) допустима у межах, що
визначають через дотримання інформаційної несуперечності Тобто у разі
Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения
/В. Н. Автократов; Сост. Т. И. Хорхордина; Рос. гос. гуманит. ун-т. – М.: РГГУ, 2001. –
С. 115–119.
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запровадження змін до структури фонду, необхідно зберігати сформовані між
документами
генетичні
зв’язки,
не
порушувати
функціональні
характеристики структурних підрозділів фондоутворювача, не допускати
політичні або ідеологічні міркування, особисті почуття чи уподобання при
вирішенні питань щодо організації фонду або його закриття. Якщо в
архівному фонді виявлено помилково віднесені до нього документи, їх треба
приєднати до фондів, до яких вони дійсно належать.
Таким чином, головне призначення принципу походження полягає у
виконанні класифікаційної функції, теоретичному і практичному
забезпеченні проблем організації, фондування, систематизації архівних
документів. На практичному рівні принцип походження забезпечує цілісність
та підтримку високого інформаційного потенціалу архівних фондів і НАФ у
цілому, точний алгоритм пошуку необхідних користувачу релевантних і
репрезентативних документів. Варто підкреслити, що і якість використання
ретроспективної документної інформації, її науковий аналіз тісно пов'язані з
цим поняттям. Адже архівні документи, що становлять суспільний і науковий
інтерес, не тільки значно легше знайти у тому оточенні, в якому вони
історично виникли, а й з більшими повнотою і ступенем доказовості їх
досліджувати та інтерпретувати.
2.1.3. Поняття «архівний фонд» в архівознавстві має контртезу –
поняття «архівна колекція». Ним позначають сукупність окремих
документів, що утворилися в процесі діяльності різних фондоутворювачів,
та об’єднані за однією або кількома ознаками (наприклад: тематичною,
номінальною, авторською, хронологічною, об’єктною тощо).
Специфіка організації колекції, насамперед, полягає у тому, що
документи в її складі не пов’язані між собою походженням і процесом
фондоутворення, а також не мають загального фондоутворювача.
«Програма» формування архівної колекції визначена, як правило, її
створювачем/власником – фізичною чи юридичною особою за принципом
пертиненції (логічної приналежності), на підставі якого різні за
походженням, формою, змістом, носієм документи об’єднані суто штучними
зв’язками. Особливості організації документів колекції, ізольованих від
середовища (системи документів), в якому вони історично виникли,
спричиняють певні труднощі для архівістів щодо їх архівного описання,
систематизації, обліку. Тим не менше, документи колекції з точки зору
ціннісних ознак інформаційного потенціалу в окремих випадках не
поступаються документам архівного фонду, оскільки могли відбиралися
їхнім творцем за принципом «кращі серед кращих». Принцип пертиненції
зобов’язує архівістів зберігати і не порушувати первинну структуру колекції,
визначену її створювачем. Адже склад колекції був сформований у певний
історичний проміжок, а документи колекції введені до наукового обігу як
приналежні до неї.
Архівна колекція, створена архівом, називається архівним зібранням.
2.2. Організація документів у межах архіву за правом власності та
строками зберігання
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У межах архіву збереження цілісності архівного фонду обмежено
правом власності на документи. Не дозволяється об’єднувати в одному
архівному фонді документи, що належать різним власникам.
Документи, прийняті до архіву на зберігання на правах депозиту,
організовують в архівні фонди відповідно до їх фондування, здійсненого
власником цих документів. Документи, що надходять на депоноване
зберігання, обліковують у книзі обліку приймання документів на депоноване
зберігання із зазначенням дати укладання і строку дії договору та
тимчасового облікового номера документів в архіві-депозитарії. Умови
впорядкування, обліку, зберігання та доступу до депонованих документів
обумовлюються у договорі між власником документів та архівом.
Певну специфіку має організація за правом власності у межах архіву
аудіовізуальних документів НАФ.
На рівні архіву дія принципу збереження цілісності комплексів
аудіовізуальних документів стримується правом інтелектуальної власності,
яке може істотно вплинути на можливість копіювання аудіовізуальних
документів, що є ключовим для процесу оновлення носіїв, конверсії та
міграції – як з метою використання документів, так і для забезпечення їх
довготривалої збереженості.
За цією ознакою виділяють три групи аудіовізуальних документів:
– документи, що перебувають у суспільному надбанні;
– документи, на які розповсюджується законодавство про
інтелектуальну власність;
– документи, захищені авторським правом, але правовласники яких не
встановлені.
Для досягнення «чистоти» аудіовізуальних комплексів архів повинен
мати правову ясність щодо кожного документа вже на етапі комплектування.
У цьому контексті рекомендується укладати і регулярно поновлювати
відповідні правові реєстри, що характеризують кожний аудіовізуальний
документ як об’єкт правовідносин. Вказані групи аудіовізуальних
документів на рівні архіву організують на загальних засадах, але вони мають
підлягати додатковому окремому обліку93.
2.3. Організація документів за ступенем цінності
У межах архіву за ступенем цінності виокремлюють і організують
унікальні документи. Віднесення документів НАФ до унікальних здійснюють
шляхом їх виявлення, проведення експертизи цінності, описування в
анотованому переліку унікальних документів.
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Віднесення документів НАФ до унікальних здійснюють на підставі
критеріїв походження, змісту, зовнішніх ознак або за сукупністю критеріїв і
характеристик. Кожний критерій охоплює певний склад характеристик
документа, наявність яких є підставою для його віднесення до категорії
унікальних. За результатами виявлення документів НАФ, що можуть бути
віднесені до унікальних, архів укладає проекти анотованих переліків
унікальних документів НАФ. ЕК (ЕПК) архіву схвалює і подає на
погодження ЦЕПК Укрдержархіву проекти анотованих переліків унікальних
документів НАФ, що зберігаються в архіві, в юридичних та фізичних осіб, які
перебувають у зоні його комплектування. Після погодження переліку
унікальних документів ЦЕПК Укрдержархіву, унікальні документи вносять
до розділу «Унікальні документи Національного архівного фонду України»
Державного реєстру національного культурного надбання94.
Спеціальний облік унікальних документів у Державному реєстрі
національного культурного надбання здійснюють з метою виокремлення і
забезпечення збереженості документів, що становлять «золотий фонд»
культурного надбання Українського народу, а також інформування про їх
наявність у складі НАФ громадян держави, створення сприятливих умов для
запровадження цих документів до наукового і суспільного обігу.
Виявлення унікальних документів не здійснюється серед документів
НАФ, що містять інформацію з обмеженим доступом. Зазначені документи
можуть бути внесені до Державного реєстру після зняття обмеження щодо
користування ними та використання їхньої інформації.
З метою забезпечення контролю за доступом, станом збереженості та
переміщенням, для забезпечення негайної евакуації за екстремальних умов
унікальні документі підлягають в архіві відокремленому зберіганню.
У межах архіву унікальні документи організують на загальних засадах
фондової організації або віднесення до нефондових комплексів.
Як правило, оригінал унікального документа для користування не
видається. На унікальні документи, внесені до анотованих переліків
унікальних документів, створюють шляхом мікрофільмування страхові копії
(негативи першого покоління на рулонній плівці або мікрофішах). Їх
створення є обов’язковим.
Сукупність страхових копій документів, що зберігаються в архіві,
складає страховий фонд. Страховий фонд створюють з метою збереження
документної інформації на випадок втрати або пошкодження оригіналів.
Одночасно зі створенням страхового фонду створюють фонд користування.
Доступ до інформації унікального документа забезпечується шляхом
копіювання справи, що його містить, для створення копій фонду
користування95.
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2.4. Організація документів за історичними умовами, часом і місцем їх
створення
У межах архіву документи за ознакою «історичні умови, час і місце
створення» організують на загальних засадах, поданих у п. 1.6. попереднього
підрозділу.
2.5. Організація документів за категоріями доступу
В архіві організацію документів з обмеженим доступом здійснюють на
підставі законодавства України про правовий доступ до цього виду архівних
документів – сукупності правових норм, що визначають режим доступу,
порядок отримання дозволу на допуск до інформації з обмеженим доступом.
У межах архіву за категоріями доступу:
– секретні документи зберігають і організують в окремих структурних
підрозділах державних архівів – режимно-секретних органах відповідно до
згідно законодавства України з віднесенням їх до відповідних архівних
фондів або нефондових комплексів на загальних засадах;
– документи для службового користування організують відповідно до
вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв
інформації, що містять службову інформацію, затверджену постановою
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 з віднесенням їх до
відповідних архівних фондів або нефондових комплексів на загальних
засадах, а також здійснюють їхній облік за допоміжними обліковими
документами (книгами та картотеками довільної форми або у відповідних
облікових базах даних) відповідно до пункту 9.7. розділу 9 глави IV «Правил
роботи архівних установ України»;
– документи, що містять конфіденційну інформацію про особу
(персональні дані) організують на загальних засадах з віднесенням їх до
відповідних архівних фондів або нефондових комплексів, організацію
доступу користувачів до інформації цих документів здійснюють на підставі
письмового дозволу фізичної особи (суб’єкта персональних даних), у разі її
смерті – з дозволу спадкоємців;
– документи, що містять конфіденційну інформацію, віднесену до
комерційної або іншої, передбаченої законодавством таємниці, організують
на загальних засадах з віднесенням їх до відповідних архівних фондів або
нефондових комплексів, організацію доступу користувачів до інформації цих
документів здійснюють з дозволу керівника архіву;
– розсекречені документи організують на загальних засадах з
віднесенням їх до відповідних архівних фондів або нефондових комплексів,
обліковують за допоміжними обліковими документами і надають у доступ на
загальних підставах, якщо інше не передбачено законодавством.

(керівник розробки, відповідальний виконавець); К. Селіверстова, канд. пед. Наук. – К.,
2014. – С. 7.
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Глава 3. Фондова організація управлінських, аудіовізуальних
документів, науково-технічної документації
Системи управлінських, аудіовізуальних документів, науково-технічної
документації НАФ відзначаються термінологічним і семантичним
поясненням їх сутності, ознаками, функціями, специфікою фондової
організації у межах архіву
3.1. Фондова організація управлінських документів
Управління – функція організованих систем ( соціальних, технічних),
яка забезпечує реалізацію мети і підтримку режиму діяльності, сталість і
розвиток певних структурних елементів. Це свідома, цілеспрямована дія
людей на суспільну систему в цілому або на окремі її ланки (сфери
суспільного життя, галузі економіки, підприємства, колективи), що
забезпечує їх оптимальне функціонування і розвиток на основі використання
властивих суспільству об'єктивних закономірностей розвитку. Специфіка
управління, як суспільного явища реалізується саме в його
цілеспрямовуючих, організуючих, регулюючих властивостях.
Процес управління узагальнено тлумачать як діяльність об’єднаних у
визначену систему суб’єктів і об’єктів управління, спрямованої на
досягнення поставлених цілей управління шляхом реалізації певних функцій
і застосування відповідних принципів і методів управління.
Організація та здійснення юридичною особою управлінської діяльності
передбачає виконання нею загальних і спеціальних функцій, спрямованих на
вирішення складних, різноаспектних проблем управління.
До загальних функцій управління науковці відносять: прогнозування
(науково-технічне і соціально-економічне), планування (науково-технічне,
соціально-економічне та організаційне), організація (має кілька смислових
значень), активізація (стимулювання, мотивація), координація, облік і
контроль, практичний сенс яких полягає у тому, що вони охоплюють весь
цикл управління (від постановки цілей, завдань в плануванні і подальшого
обліку, контролю фактичних результатів), і мають місце практично в будьякій управлінській діяльності.
Спеціальні функції відображають потреби (поточні та перспективні)
процесу управління даним об'єктом, його частиною або елементом.
У процесі виконання загальних і спеціальних функцій управління та
документування управлінської діяльності формується система управлінської
документації юридичної особи.
3.1.2. Удосконалення
процесів
управління,
підвищення
його
ефективності безпосередньо пов’язано з документаційним забезпеченням
управлінської діяльності державних органів різного юридичного статусу,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності, підпорядкування, галузі, напряму діяльності.
Документування – постійне й систематичне збирання та обробляння
записаної інформації задля її зберігання, класифікування, шукання,
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використання та передавання.
Документація – це сукупність службових документів, об’єднаних за
ознакою належності до певної галузі, сфери, напряму діяльності, установи чи
її структурного підрозділу.
Управлінський документ – це документ, що створюється у сфері
управління, і забезпечує виконання функцій управління; виконує посилену
правову функцію (або функцію свідчення, доказу певних відносин у
суспільстві); містить інформацію, що виникла й використовується у сфері
управління96.
Управлінська документація – система класів документації, що
забезпечує виконання функції управління в державному органі, органі
місцевого самоврядування, установі, організації, на підприємстві, в інших
юридичних особах (суб’єктах господарювання).
Управлінські документи є видами уніфікованої, створеної за єдиними
правилами та вимогами інфраструктурної системи документації, що
функціонують в інфраструктурі кожної базової сфери соціальної діяльності
(наука, виробництво, навчання, економічна сфера, виробництво тощо).
Дефініція поняття зафіксувала високий суспільний статус цих документів.
Структурно управлінська документації містить такі документальні
підсистеми:
– організаційно-розпорядчу;
– первинно-облікову;
– банківську;
– фінансову,
– звітно-статистичну;
– з праці, соціальних питань і соціального захисту населення;
– бухгалтерсько-облікову;
– документацію пенсійного фонду.
Всередині цих комплексів виокремлюють конкретні види та різновиди
управлінських документів.
Управлінські документи відзначаються стабільністю формальних ознак,
тісним взаємозв’язком їх різних видів, що пояснюється специфікою
управління (ієрархічність, підлеглість установ та їх працівників, розподіл
компетенції та обов'язків), циклічністю його процесів (безперервність,
періодичність, однотипність управлінських дій). Також управлінським
документам властива чітка фіксація порядку розташування елементарних
смислових одиниць тексту (склад і послідовність розміщення реквізитів
документа) у формулярі.
В Україні розроблення уніфікованої системи управлінської
документації
регламентується
державними
стандартами:
ДСТУ 2732:2004:«Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення
Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять :
навчальний посібник / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. –
С. 207–208.
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понять», ДСТУ 4163:2003 «ДУСД. Державна уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
документів», ДСТУ 4423-1:2005 «Інформація та документація. Керування
документацією. Частина 1. Основні положення» (ISO 15489-1:2001, МОD),
ДСТУ 4423-2:2005 «Інформація і документація. Керування документацією.
Частина 2. Настанови». (ISO/TR 15489-2:2001, MOD); ДСТУ 5034:2008
«Інформація та документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та
визначення понять», ДСТУ ISO 5127:2007 «Інформація і документація.
Словник термінів». (ISO 5127:2001, IDT), офіційно закріплює класифікаційну
схему управлінської документації Державний класифікатор управлінської
документації (ДКУД).
3.1.3. Єдині вимоги щодо створення управлінських документів, а також
порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від
форм власності встановлено нормативно-правовим актом, обов’язковим для
виконання всіма установами – «Правилами організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (2015).
Управлінські документи становлять за обсягами ключову частину у
складі НАФ. Адже управління будучи однієї з провідних, надзвичайно
важливих і специфічних форм суспільної діяльності, породжує
найчисленніші комплекси документів. Цінність інформаційного потенціалу
цього виду документів НАФ полягає в їх властивості відображати генезис,
розвиток й удосконалення процесу управління у різні історичні епохи,
якнайповніше і багатогранно фіксувати його включення у механізми
взаємодії природи, людини, суспільства, функціонування держави.
Управлінські документи, створені в діяльності юридичних осіб, –
державних органів, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях незалежно від форми власності організують за
архівними фондами офіційного походження. Базовими принципами
організації архівних фондів з управлінськими документами є принцип
походження документів, принцип неподільності архівного фонду,
структурний принцип систематизації документів у межах фонду відповідно
до історично сформованої структури фондоутворювача.
Якщо до архіву надійшов архівний фонд, у складі якого крім
управлінських документів із паперовим носієм, наявні електронні документи
постійного строку зберігання, їх організацію здійснюють відповідно до вимог
«Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання» (2014).
3.2. Фондова організація аудіовізуальних документів
Аудіовізуальні документи що утворилися у процесі документування
діяльності фондоутворювача – юридичної особи (не спеціалізованої
установи) або життя й діяльності фізичної особи, наприклад, під час
кінозйомки урочистих подій, звукозапису засідань колегіальних органів,
конференцій, фіксування навчального процесу або відкладання кіно-, відео-,
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фото-, фонодокументів у фондах особового походження тощо, організують
як невід’ємну складову архівних фондів відповідних фондоутворювачів,
обліковують в облікових документах архівного фонду і лише їх фізичне
зберігання здійснюють відповідно до встановлених чинним законодавством
України специфічних вимог забезпечення збереженості цього виду архівних
документів.
3.3. Організація науково-технічної документації
Науково-технічна документація (далі – НТД) – це документація, що
фіксує процес і результат наукових досліджень, технічних розробок, а також
шляхи й методи їх упровадження у виробництво, галузях техніки,
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку і технічних наук97.
3.3.1. Нормативно-правове регулювання створення, оформлення,
зберігання та обігу науково-технічної документації
НТД створюється у діяльності юридичних і фізичних осіб, які на
індивідуальному, колективному або суспільному рівнях, самостійно чи у
різноманітних організаційних формах займаються науковою, науковотехнічною, виробничою діяльністю.
Нормативно-правову базу функціонування НТД становлять закони
України, інші нормативно-правові акти, що визначають державну політику у
науково-технічній сфері, регламентують створення НТД (у тому числі
електронної), регулюють склад і оформлення НТД; а також обіг НТД (у тому
числі електронної, на підприємствах-створювачах, між виробниками та
замовниками). Особливе місце у ній належить державній системі
нормативних документів зі стандартизації, що включає: державні стандарти
України (ДСТУ); галузеві стандарти (ГСТУ); стандарти науково-технічних та
інженерних товариств і спілок (СТТУ);технічні умови (ТУУ); стандарти
підприємств (СТП). За об’єктами стандартизації можна виокремити: базові
загальнотехнічні стандарти, стандарти продукції, стандарти виробництва,
стандарти послуг, стандарти на терміни й визначення, стандарти методів
контролю.
Стандартизація – діяльність, яка полягає в установленні положень для
загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних
завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у
певній сфері98.
Об’єктами стандартизації щодо НТД є:
– матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність;
– правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати,
включаючи продукцію, персонал, системи управління;
Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять :
навчальний посібник / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. –
С. 136.
98
Про стандартизацію: Закон України від 5 червня 2014 р. № 1315-VII (із змінами,
внесеними згідно із Законом № 124-VIII від 15.01.2015): Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18. – Назва з екрана.
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– вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування,
маркування, етикетування тощо.
Не можуть бути об’єктами стандартизації продукти природи (нафта,
вугілля, руди та інші корисні копалини), але продукти їх переробки, як
результати людської діяльності, підлягають стандартизації.
Стандарт – це нормативний документ, заснований на консенсусі,
прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і
неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо
діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального
ступеня впорядкованості у певній сфері.
3.3.2. За висновками науковців, у зв’язку з наявністю різних форм
власності на НТД, багатофункціональним характером її створення і на різних
носіях інформації, актуалізується формування системи обігу НТД –
сукупності операцій з НТД, спрямованих на впровадження однакового для
усіх підприємств, установ, організацій (або їхніх структурних підрозділів)
порядку документаційного забезпечення науково-дослідної, науковотехнічної, виробничої діяльності і застосування НТД. Ці питання
вирішуються за допомогою діючих у межах системи державних стандартів
України систем стандартів, що встановлюють взаємопов'язані правила,
вимоги, норми, порядок з розробки, оформлення і обігу певного виду НТД.
3.3.3. Склад і види НТД
Залежно від способу виконання та характеру використання НТД
за складом поділяють на оригінали, правдники, дублікати, копії та
ескізи.
Оригінал – документ, виконаний на будь-якому матеріалі і призначений
для виготовлення на основі нього правдника документа.
Правдник – документ, оформлений справжніми установленими
підписами і виконаний на будь-якому матеріалі, що дозволяє багаторазове
відтворення з нього копій (допускається як правдник використовувати
оригін,ал, репрографічну копію чи екземпляр документа, виданого
друкарським способом, завізованого справжніми підписами осіб, які
розробили цей документ та є відповідальними за нормоконтроль).
Дублікат – документ, ідентичний з правдником, виконаний на будьякому матеріалі, придатному для виготовляння з нього копій, і засвідчений
підписом особи, яка відповідає за випуск документа.
Дублікатами можуть бути: діазодублікат – дублікат документа,
виконаний на діазокальці в позитивному зображенні у масштабі правдника;
фотодублікат – дублікат документа, виконаний на фотокальці чи
фототехнічній плівці в позитивному зображенні у масштабі правдника.
Копія – документ, ідентичний з правдником чи дублікатом, згідно з
яким розробляють, виготовляють, експлуатують та ремонтують виріб.
Ескіз – документ, виготовлений на будь-якому матеріалі для
разового використання у виробництві. Ескіз може бути оригіналом,
правдником, дублікатом, копією.
Основними видами НТД є:
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– науково-дослідна;
– конструкторська на вироби й обладнання індивідуального та
серійного виробництва;
– технологічна;
– проектна документація для будівництва;
– документація на об’єкти права інтелектуальної власності;
– документація з промислового і сільськогосподарського виробництва;
– документація з якості продукції, сертифікації, стандартизації,
технічного контролю продукції, метрологічного забезпечення виробництва;
– документація з геологічного вивчення, розвідки та розробки родовищ
корисних копалин;
– документація з охорони навколишнього природного середовища;
– документація з земельних ресурсів;
– документація
з
організації
впровадження
електронного
документообігу та іншу.
Зазначені вище види НТД згідно законодавства України підлягають
внесенню до НАФ.
3.3.4. Науково-дослідна (наукова) документація
Науково-дослідна (наукова) документація – (далі – НДД) – сукупність
документів, що утворилися у процесі науково-дослідних робіт (далі – НДР),
дослідно-конструкторських робіт (далі – ДКР), дослідно-технологічних
робіт і відображають теоретичне й практичне вирішення науковотехнічних проблем, впровадження їхніх результатів у виробництво.
НДР – це цілеспрямований процес пізнання сутності, причинності,
залежності, закономірностей явищ і процесів навколишнього світу та їх
використання у матеріальному виробництві, соціально-економічній,
культурній та інших базових сферах життєдіяльності. НДР є складовою
єдиного інноваційного процесу «наука – техніка – виробництво».
Головна мета НДР у матеріальному виробництві – обґрунтування
можливих напрямів розвитку принципово нової техніки, технології та
організації виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції.
Критеріями ефективності досягнення зазначеної мети виступають мінімум
витрат часу, всіх видів ресурсів на пошук і обґрунтування нових,
конкурентоспроможних рішень у галузі науки й техніки при мінімальних
витратах коштів на розробку, виробництво та експлуатацію нової чи
модернізованої продукції.
Створення НДД пов’язано з низкою понять, що позначають здійснення
певних видів наукових досліджень, науково-технічної діяльності та
отримання їх результатів:
– наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на
одержання і використання нових знань;
– науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність,
спрямована на одержання та використання нових знань у всіх галузях техніки
і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідноконструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та
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проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій
науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням
наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.
– фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або)
експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про
закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;
– прикладні наукові дослідження – наукова діяльність, спрямована на
одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей;
– наукова робота – дослідження з метою одержання наукового
результату;
– науково-технічні (експериментальні) розробки – науково-технічна
діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів,
пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне
вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;
– науковий результат – нове знання, одержане в процесі
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на
носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді,
наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного
дослідження, наукового відкриття тощо;
– науково-прикладний результат – нове конструктивне чи технологічне
рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка
впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науковоприкладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту,
конструкторської або технологічної документації на науково-технічну
продукцію, натурного зразка тощо;
– наукова (науково-технічна) продукція – науковий та (або) науковоприкладний результат, призначений для реалізації.
Результатами НДР вважаються: наукові відкриття, формулювання та
пояснення наукових законів, класифікація явищ та їх елементів, наукові
гіпотези, розробки, положення, методики, рекомендації.
НДД створюють під час виконання НДР у науково-дослідних,
проектних, конструкторських, технологічних установах, вищих навчальних
закладах, на промислових підприємствах, у наукових фондах тощо.
Правила виконання, етапність та порядок приймання НДР
регламентовано ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт.
Загальні положення», а ДКР – ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та
розроблення та поставлення продукції на виробництво».
ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні
положення» встановлює загальні правила виконання науково-дослідних
робіт (НДР), у тому числі правила подання заявок на виконання НДР,
розроблення технічного завдання (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
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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» встановлює загальні правила виконання ДКР, у тому
числі: правила подання заявок на виконання ДКР, розроблення ТЗ 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.
Стандарт не поширюється на ДКР, які виконують у системі
розроблення і поставлення на виробництво військової техніки.
Правила, порядок, вимоги, організаційні форми здійснення НДР,
встановлені чинним законодавством, визначають створення певних видів
НДД:
– документи (програми, договори, переліки, технічні завдання,
експертні висновки) щодо реалізації міжнародних, всеукраїнських,
регіональних, наукових, науково-технічних програм, проектів;
– документи (інформаційно-аналітичні звіти, річні звіти) про хід
виконання і завершення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науковотехнічних програм, проектів;
– документи (доповідні записки, довідки, відомості, листи) про хід
виконання міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-технічних
програм, проектів;
– особисті творчі плани відомих науковців, конструкторів;
– переліки, характеристики робіт, висунутих на здобуття міжнародних
та державних премій;
– рукописи НДР, що здобули призові місця на галузевих та
міжнародних конкурсах, і супровідні документи до них;
– ТЗ та документи до них (технічні й тактико-технічні вимоги,
експертні висновки, довідки) на виконання НДР;
– тематичні картки НДР;
– завдання на проектування;
– огляди, доповідні записки з техніко-економічних обґрунтувань НДР;
– договори на виконання НДР;
– звіти про НДР за договором із замовником на науково-технічну
продукцію;
– заключні звіти з НДР з додатками та висновками про них;
– документи (акти, протоколи, рекомендації) про приймання НДР;
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– звіти про наукові відрядження та експедиції;
– технічні звіти про НДР із стандартизації, патентно-ліцензійної,
винахідницької роботи і науково-технічної інформації та додатки до них;
– реєстраційні, облікові, інформаційні картки на НДР;
– відгуки, висновки, рецензії на звіти з НДР;
– документи (протоколи, довідки, доповідні записки, акти) про
впровадження у виробництво НДР;
– експертні висновки з різних галузей науки і техніки, якщо, крім
фактичної оцінки робіт, вони містять оригінальні ідеї чи пропозиції;
– рекомендації з теоретичним обґрунтуванням, підготовлені під час
розроблення НДР;
– постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань
постійно діючих наукових (вчених), науково-технічних рад, комісій, робочих
груп;
– рукописи збірників наукових праць, доповідей та тез доповідей
міжнародних наукових конференцій;
– авторські рукописи монографій, статей, доповідей та інших наукових
праць видатних діячів науки і техніки;
– документи (звіти, довідки, експертні висновки, протоколи, акти) про
виконання договорів (контрактів);
– документи (журнали, щоденники, аналітичні таблиці, ескізи) з
розроблення НДР, складені визначними діячами науки і техніки;
– первинна документація (журнали записів експериментів, креслення,
фотоальбоми, результати аналізів, щоденники та інші документи), що була
створена під час проведення НДР, яка містить відомості, не відображені у
підсумкових звітах, чи суттєво доповнює підсумкові звіти99.
Структуру та правила оформлення звітів у сфері науки та техніки
встановлено ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і
техніки» (від 01.07.2017 на заміну ДСТУ 3008–95 набуває чинності
національний стандарт ДСТУ 3008:2015. «Інформація та документація.
Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»).
3.3.5. Конструкторська документація
Конструкторська діяльність – це важливий складовий компонент
технічної підготовки створення нових виробів, сукупність робіт щодо їх
проектування, конструкторського нагляду і супроводження у процесі
виготовлення в умовах конкретного виробництва.
Головним завданням конструкторських робіт є створення сучасних,
конкурентоспроможних конструкцій виробів з високими технікоекономічними показниками та забезпечення виробництва необхідною
конструкторською документацією.
Конструкторська документація (далі – КД) виникає у процесі
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документування конструкторської діяльності та є складовою науковотехнічної документації. Цим терміном позначають сукупність графічних і
текстових конструкторських документів, що містять потрібні дані, згідно з
якими розробляють, виготовляють, контролюють, приймають, постачають,
експлуатують та ремонтують виріб. КД створюється у діяльності науководослідних і проектно-конструкторських організацій – конструкторських
бюро, вищих навчальних закладах, які здійснюють комплексні розробки у
сфері створення та удосконалення машин, механізмів, обладнання тощо.
В Україні правила, порядок, вимоги щодо процесів розроблення,
обліку та обігу КД, а також її основні види регламентовано
національними та міждержавними стандартами, що входять до Єдиної
системи конструкторської документації (далі – ЄСКД). Йдеться про
систему постійно діючих взаємопов’язаних між собою технічних і
організаційних вимог, що забезпечують: взаємний обмін конструкторською
документацією без її переоформлення між галузями промисловості та
окремими підприємствами; розширення уніфікації продукції при
конструкторській розробці; спрощення форми документів, скорочення їх
номенклатури, формування оптимальної комплектності конструкторської
документації; механізовану і автоматизовану розробку документів;
розширення можливостей уніфікації та стандартизації при проектуванні
виробів і розробці конструкторської документації; проведення сертифікації
виробів; 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;
створення і ведення єдиної інформаційної бази; можливість гармонізації
стандартів ЄСКД з міжнародними стандартами (ISO, IEC) в області
конструкторської документації; інформаційне забезпечення щодо підтримки
життєвого циклу виробу. Стандарти ЄСКД поширюються на вироби
машинобудування і приладобудування.
Стандартами ЄСКД визначено:
– 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 їхньому
оформленню;
– правила виконання групових конструкторських документів;
– правила побудови, оформлення технічних умов;
– правила виконання карт технічного рівня і якості;
– порядок узгодження застосування покупних виробів.
Залежно від стадій розробки КД поділяють на проектну та робочу,
які розробляють згідно з ТЗ.
Проектна КД включає: технічну пропозицію, ескізний проект,
технічний проект.
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Технічна пропозиція містить технічне і техніко-економічне
обґрунтування доцільності розроблення виробу на підставі аналізу ТЗ і
опрацювання можливих варіантів конструкції виробу. Це сукупність
конструкторської документації, яка включає докладне технікоекономічне обґрунтування доцільності розробки виробу на підставі
вивчення і аналізу виробів-аналогів, передових методів їх виготовлення в
Україні та за кордоном. На цій стадії конструкторських робіт здійснюють
аналіз науково-технічних, патентних, нормативних документів,
маркетингових досліджень. Технічна пропозиція також містить
попередні розрахунки економічної ефективності від використання нового
виробу у споживачів. Після узгодження із замовником (виробником
продукції, іншими підприємствами або організаціями) та затвердження,
технічна
пропозиція
є
основою
для
розробки
наступних
конструкторських документів, які вже входять до складу ескізного
проекту.
Ескізний проект відображає принципові конструкторські рішення
складу конструкції та принципів роботи виробу. Відповідно до вимог
стандартів ЄСКД в ескізному проекті розробляють кінематичні,
електричні та інші схеми роботи виробу, виконують креслення загальних
видів, складають специфікації збірних одиниць виробу. У деяких
випадках, за потреби, на стадії ескізного проекту можуть виготовляють
макети виробів або експериментальні зразки.
Технічний проект містить кінцеві технічні рішення, що дають повну
уяву стосовно складу та принципу дії виробу. У ньому вказують основні
вимоги до продукції, її складових частин, розміри, спосіб кріплення,
засоби регулювання, вид виконання, масу виробу, використання базових
конструкцій виробів тощо. Зазвичай, технічний проект перед
затвердженням підлягає детальному аналізу і обговоренню на науковотехнічній раді установи, підприємства – безпосереднього розробника КД.
Розробку робочої конструкторської документації здійснюють на
завершальній стадії конструкторських робіт і вміщують у ній дані, на
підставі яких виготовляють, контролюють, приймають, постачають,
експлуатують та ремонтують виріб.
До складу робочої КД входять:
– виробнича КД, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають
та постачають виріб (до видів виробничої документації належать КД
дослідного виробництва (документація дослідного зразка та (чи) дослідної
партії виробів), установчої та головної серії);
– експлуатаційна КД, за якою вивчають конструкцію і правила
експлуатування виробу;
– ремонтна КД, згідно з якою готують ремонтне виробництво,
ремонтують та контролюють виріб, відремонтувавши його.
До основних текстових конструкторських документів належать:
пояснювальна записка, в який подають опис конструкції та принципу дії
розроблюваного виробу, обґрунтування прийнятих на стадії його
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розробляння технічних і техніко-економічних розв'язань;
– технічні умови, що містять вимоги до виробу, його виготовлення,
контролювання, приймання і постачання, які недоцільно зазначати в інших
конструкторських документах на цей виріб;
– специфікація, де зазначають склад специфікованого виробу
(складальної одиниці, комплексу або комплекту) та розробленої на нього КД;
– відомість специфікацій, що містить перелік специфікацій на виріб та
на його складові частини із зазначенням їх кількості;
– відомість утримувачів правдників, в якій подають перелік
організацій і підприємств, які зберігають правдники документів, розроблених
і (або) застосованих для даного виробу;
– відомість технічної пропозиції, що містить перелік документів,
долучених до технічної пропозиції;
– відомість ескізного проекту, в якій фіксують перелік документів,
долучених до ескізного проекту;
– відомість технічного проекту, що містить перелік документів,
долучених до технічного проекту;
– паспорт, який засвідчує гарантовані підприємством-виробником
основні параметри і характеристики виробу та містить гарантійні
зобов’язання та відомості про утилізування виробу.
До графічних конструкторських документів належать:
– кресленик, що містить зображення виробу, визначає його
конструкцію та містить дані, згідно з якими розробляють, виготовляють,
контролюють, монтують, експлуатують та ремонтують виріб;
– складальний кресленик, що містить зображення складальної одиниці
та інші дані, згідно з якими її складають (виготовляють) і контролюють;
– ескізний конструкторський документ - кресленик, виконаний без
дотримання масштабу і призначений для конструкторського разового
використання;
– схема, на якій за допомогою умовних познак і зображень показано
складові частини виробу і зв’язки між ними.
КД на вироби усіх галузей промисловості розробляють на підставі ТЗ
послідовно за такими стадіями: технічна пропозиція; ескізний проект;
технічний проект; робоча документація.
Обов’язковість типових стадій, послідовність виконання робіт, їх
зміст на стадіях розроблення і етапах виконання регламентовано
стандартами системи ЄСКД.
До складу комплекту КД на виріб або його складальну частину
обов’язково включають основний конструкторський документ, який
повністю та однозначно визначає цей виріб і його склад. Основним
конструкторським документом для деталей є кресленик деталі, для
складальних одиниць виробу, комплексів і комплектів є специфікація.
Залежно від повноти комплекту конструкторських документів
розрізняють:
– основний комплект конструкторських документів, що об’єднує
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конструкторські документи на виріб у цілому (наприклад, складальний
кресленик, принципова електрична схема, технічні умови, експлуатаційні
документи (конструкторські документи складових частин виробу до
основного комплекту не входять);
– повний комплект конструкторських документів, який формують з
документів основного комплекту конструкторських документів на виріб та
основних комплектів конструкторських документів на усі складові частини
цього виробу100.
3.3.6. Технологічна документація
Технологічна документація (далі – ТД) є складовою науковотехнічної документації та становить комплекс текстових і графічних
документів, що визначають окремо або в сукупності технологічний процес
виготовлення чи ремонт виробів (складової частини виробів), і містять
необхідні дані щодо організації виробництва, економії матеріалів,
автоматизації, механізації та типізації технологічних процесів, їх
оригінальності, унікальності та економічної ефективності.
ТД створюється у діяльності науково-дослідних, проектноконструкторських організацій, технологічних відділів та лабораторій машино
та приладобудівних підприємств і організацій, конструкторських бюро,
відділів головного технолога тощо. На основі ТД здійснюють планування,
підготовку і організацію виробництва, встановлюють зв’язки між
відділами і цехами підприємств, а також між виконавцями
(конструктором, технологом, майстром, робітником).
Встановлені
у
технологічній
документації
параметри
технологічних процесів та їх обов’язкове дотримання визначають
властивості виробів, їх якість та надійність.
Взаємопов'язані правила й положення порядку розроблення,
комплектації, оформлення і обігу технологічної документації, що
застосовують при виготовленні та ремонті виробів, регламентовано
комплексом державних стандартів і рекомендацій – Єдиною системою
технологічної документації (далі – ЄСТД).
ЄСТД призначена для вирішення таких завдань:
– встановлення єдиних уніфікованих форм документів, що забезпечують
сумісність інформації, незалежно від застосовуваних методів проектування
документів (без чи із застосування засобів механізації та автоматизації);
– створення єдиної інформаційної бази для впровадження засобів
механізації та автоматизації, що застосовуються при проектуванні
технологічних документів і вирішенні інженерно-технічних завдань;

ДСТУ 3321:2003. Система конструкторської документації. Терміни та визначення
основних понять. – К.: Держспоживстандарт, 2005. – 51 с. – (Національний стандарт
України); ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні
положення. – К.: Держстандарт України, 2001. – 38 с.
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– встановлення єдиних вимог і правил щодо оформлення документів на
окремі, типові і групові технологічні процеси (операції), залежно від ступеня
деталізації опису технологічних процесів;
– забезпечення оптимальних умов при передачі технологічної
документації на інші підприємства з мінімальним переоформленням;
– створення передумов для зниження трудомісткості інженерно-технічних
робіт, що виконуються у сфері технологічної підготовки виробництва і в
управлінні виробництвом.
ТД поділяють залежно від призначення на основну і допоміжну. Їхній
склад визначено ЄСТД.
Основний технологічний документ – документ, який повністю визначає
технологічний процес чи технологічну операцію виготовляння або
ремонтування виробу або містить зведені дані для вирішення одного чи
кількох організаційно-технічних завдань технологічного підготовлення
виробництва. Основні технологічні документи поділяють на документи
загального і спеціального призначення.
Документи загального призначення – це технологічні документи, які
застосовують окремо чи в комплектах документів на технологічні процеси
(операції) незалежно від технологічних методів виготовлення або ремонту
виробів (складових частин виробів). До них належать:
– титульний аркуш – перший аркуш комплекту(ів) технологічних
документів, що застосовується: для оформлення комплекту(ів) технологічної
документації на виготовлення або ремонт виробу; комплекту(ів)
технологічної документації на технологічні процеси виготовлення або
ремонт виробу (складових частин виробу); окремих видів технологічних
документів;
– карта ескізів – графічний документ, що містить ескізи, схеми,
таблиці та призначений для пояснення виконання технологічного процесу,
операції або переходу виготовлення чи ремонту виробу (складових частин
виробу), включаючи контроль та переміщення;
– технологічна інструкція – документ призначений для опису
технологічних процесів, методів та прийомів, які повторюються при
виготовленні чи ремонті виробів (складових частин виробів), правил
експлуатації засобів технологічного оснащення, використовується з метою
скорочення обсягу технологічної документації, що розробляється.
Комплекс документів спеціального призначення включає:
маршрутну карту — основний технологічний документ, що
розробляється на всіх стадіях підготовки робочої документації, призначений
для маршрутного описання технологічного процесу або зазначення повного
складу технологічних операцій при операційному описуванні виготовлення
або ремонту виробу по всіх операціях у певній послідовності із зазначенням
устаткування, оснащення, матеріалів, трудових витрат тощо;
карту технологічного процесу – документ, призначений для
операційного описання технологічного процесу виготовлення або ремонту
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виробу по всіх операціях у технологічній послідовності із зазначенням
технологічних режимів та даних про засоби технологічного оснащення,
матеріальних та трудових витратах.
У галузях промисловості, що не відносяться до машинобудування,
розробляють такі види ТД: технологічні регламенти, правила, рецептура,
описання, приписи, діаграми, характеристики, схеми, режими виробництва,
паспорти, технічні умови, аналізи продукції, альбоми технологічних
процесів, специфікації основного технологічного обладнання тощо.
Стадії розробки ТД, що застосовують для технологічних процесів
виготовлення виробів (складових частин виробів), визначають залежно від
стадій розробки КД за стандартами ЄСКД. Стадії розробки робочої ТД
встановлює розробник документації (попередній проект, розроблення
документації дослідних зразків, розроблення документації серійного
виробництва). Стадіями розробки документації з організації та
удосконалення технологічної підготовки виробництва (ТПВ) за стандартами
є ТЗ, технічний проект (ТП), робочий проект (РП)101.
3.3.7. Проектна документація для будівництва
Проектування у будівництві – це процес створення прогностичної
моделі об'єкта майбутнього будівництва (нового або реконструйованого).
Модель конкретного об'єкта будівництва втілюється у проектній
документації встановленої форми, що містить відомості про нього та
його зв'язки, необхідні й достатні для прийняття рішень щодо інвестицій,
будівництва, експлуатації, ремонту (відновлення) чи ліквідації
(перепрофілювання, утилізації) об'єкта.
Процеси проектування повинні охоплювати всі основні види
101

ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014. Єдина система технологічної документації. Загальні
правила виконання графічних технологічних документів (ГОСТ 3.1128–93, IDT). – К.:
Мінекономрозвитку України, 2015. – III, [2], 28, [1] с. – (Національний стандарт України);
ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014. Єдина система технологічної документації. Загальні правила
виконання текстових технологічних документів (ГОСТ 3.1127–93, IDT). – К.:
Мінекономрозвитку України, 2015. – III, II, 11, [1] с., включ. обкл. – (Національний
стандарт України); ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014. Єдина система технологічної документації.
Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102–2011, IDT). – К.:
Мінекономрозвитку України, 2015. – III, II, 7, [1] с.– (Національний стандарт України);
ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014. Єдина система технологічної документації. Форми та правила
оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT). – К., 2015. – 28,
[1] с. — (Національний стандарт України); ДСТУ 3974:2000. Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських
робіт Загальні положення. – К., 2001. – 38 с.; ДСТУ-Н 7916:2015. Система технологічної
документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення,
упровадження та функціювання технологічних процесів. — К.: ДП ”УкрНДНЦ”, 2016. –
III, 19 с., включ. обкл. (Настанова); ДСТУ-Н 7916:2015 Система технологічної
документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення,
упровадження та функціонування технологічних процесів. – К.: ДП ”УкрНДНЦ”, 2016. –
III, 19 с., включ. обкл. – (Настанова); ДСТУ 2391:2010 Система технологічної
документації. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держспоживстандарт
України, 2011. – III, 35 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України).
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проектної діяльності, базуватися на єдиних принципах і вимогах щодо
оформлення, нормування та застосування технологічних процесів
проектування та їх документування.
Проектна документація для будівництва (далі – ПД) – сукупність
затверджених текстових і графічних документів, якими визначаються
містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні,
технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва. Вона є
основою містобудівної діяльності, вирішення питань щодо розташування
та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції,
реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування та
упорядкування територій. ПД 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 ПД здійснюється згідно з нормативними документами
комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва».
ПД розробляє проектна організація - юридична особа, що має у своєму
складі відповідних виконавців, які згідно із законодавством одержали
кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно з законодавством
має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на підставі договору з
замовником проектних робіт.
Незалежно від форми власності на об’єкти, що проектуються, ПД
підлягає державній експертизі. Документи з експертизи проектів є складовою
ПД і підставою для видання дозвільних документів на будівництво.
Комплекс нормативних, організаційно-методичних документів, що
визначають загально технічні вимоги розроблення, обліку, зберігання і
застосування ПД, складає система проектної документації для будівництва
(далі – СПДБ). Це система стандартів, що встановлюють єдині правила
виконання проектної документації для будівництва і забезпечують виконання
таких завдань:
– уніфікацію складу, правил оформлення й обігу документації з
урахуванням призначення проектних документів;
– 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 креслеників 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;
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– уніфікацію термінів і понять, що застосовуються СПДБ;
– застосування ПД в автоматизованих системах проектування і
управління будівельним виробництвом;
– можливість якісного випуску ПД та її репрографії.
Вимоги стандартів СПДБ пов'язані з вимогами стандартів відповідних
уніфікованих систем документації, у т.ч., з ЄСКД, стандартів системи
репрографії та СФД, міжнародних стандартів ІСО і МЕК тощо.
Вимоги щодо складу та змісту ПД 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 ДБН та іншими нормативними документами.
За об’єктами проектування ПД поділяють на такі види документації:
– з планування і забудови міст, селищ та сільських населених пунктів, з
планування і забудови промислових комплексів за межами населених
пунктів;
– з реконструкції історичної частини міст і реставрації пам’яток
архітектури і садово-паркового мистецтва;
– з житлово-цивільного будівництва;
– з промислового і сільськогосподарського будівництва;
– з енергетичного та водогосподарського будівництва;
– з транспортного будівництва (будівництво залізничних доріг
магістрального значення, автомобільних доріг загального користування,
метрополітенів і тунелів, магістральних трубопроводів, будівництво на
морському, річковому й авіаційному транспорті).
До текстової ПД відносять такі види документів:
– завдання на проектування, що містить обґрунтовані вимоги
замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних
рішень об'єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації
його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних
умов та обмежень;
пояснювальну записку, що містить довідку про проектування об’єкта,
відомості щодо його призначення, зовнішній вигляд, внутрішню побудову,
характеристику особливостей об’єкта, а також його техніко-економічні
показники, призначення, описання внутрішньої побудови та роботи окремих
частин, особливості конструкції, відомості юридичного характеру;
техніко-економічне обґрунтування (техніко-економічний розрахунок) документ, в якому обґрунтовують основні проектні рішення, потужність
виробництва, номенклатуру та якість продукції, кооперацію виробництва,
забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, електрота теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір
конкретної ділянки для будівництва, вартість будівництва та основні технікоекономічні показники. Склад ТЕО (ТЕР) визначається ДСТУ Б.А.2.4-5.
паспорт проекту — документ, де схематично зображується об’єкт,
подається стисле описання та основні технічні показники;
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Кошторисна документація містить кошториси, кошторисно-фінансові
розрахунки, розцінки, калькуляції тощо.
До графічної ПД відносять: кресленики, малюнки, графіки, ескізи,
діаграми.
Основним видом графічної ПД є кресленик. Залежно від деталізації
зображення розрізняють такі види креслеників: плани, схеми, власне
кресленики. Кресленики поділяються на кресленики загального виду (плани,
фасади, розрізи) та кресленики будівельно-монтажних робіт: архітектурнобудівельні, монтажні, деталіровочні, нетипових конструкцій, технологічні,
автоматизації, сигналізації, радіофікації тощо.
Генеральний план містить креслення будівельної дільниці у цілому, де
зображено (вид зверху) розміщення існуючих об’єктів та тих, що
проектуються, відображено благоустрій та озеленення, інколи топографічний
стан місця будівництва. Для будівництва об’єкта розробляється загальні
креслення та креслення деталей.
На загальних креслениках (планах, розрізах) фіксують розташування
обладнання, комунікації, їх взаємопов’язаність, маркування, габарити.
Картографічні документи: топографічні, спеціальні та інші карти,
плани міст, населених пунктів, місцевості.
Кошториси: генеральний (зведений), робочий кошторис, калькуляція
тощо складаються для визначення фінансових витрат.
Проектування об’єкта починається з затвердженого завдання на
проектування. Кількість стадій проектування залежить від категорії
складності об’єкта будівництва і визначається нормативами ДБН таким
чином:
– для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюють: в
одну стадію – стадія робочий проект (далі - стадія РП) або у дві стадії - для
об'єктів невиробничого призначення - стадія ескізний проект (далі - стадія
ЕП), а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженернотранспортної інфраструктури - стадія техніко-економічний розрахунок (далі стадія ТЕР) та для обох - стадія РП.
– для об'єктів III категорії складності проектування здійснюють у дві
стадії: спочатку складається проект (далі - стадія П), а на його основі робоча
документація (далі - стадія Р);
– для об'єктів IV та V категорій проектування здійснюють у три стадії:
для об'єктів невиробничого призначення складається ЕП або, за відповідним
обґрунтованим рішенням замовника, техніко-економічне обґрунтування (далі
- стадія ТЕО), а для об'єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури - стадія ТЕО, другою стадією є П,
третьою Р.
За обґрунтованим рішенням замовника та генпроектувальника
кількість стадій та стадійність проектування може бути змінено. При
капітальному ремонті об’єктів допускається здійснювати проектування в
одну стадію – РП. За необхідності виконання підготовчих робіт замовник
може в завданні на проектування передбачати розроблення окремого розділу
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проектної документації - проект підготовчих робіт. Склад та зміст
підготовчих робіт визначається ДБН А.3.1-5.
У разі застосування у ПД на новий об’єкт будівництва проектних
рішень повторного використання, комплект ПД складається з документації
проекту (проектних рішень) повторного використання і документації на його
прив’язку до конкретного майданчика, зміст якої визначається окремими
нормативними документами.
Ескізний проект (ЕП) розробляється на підставі вихідних даних для
принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх,
екологічних та функціональних рішень, підтвердження можливості
створення об'єкта невиробничого призначення, його кошторисної вартості, а
також можуть виконуватися інженерно-технічні розробки, схеми
інженерного забезпечення об'єкта. ЕП містить: вихідні дані для
проектування, характеристику об’єкта, дані інженерних вишукувань,
відомості про черговість будівництва та пускові комплекси, вимоги до
містобудівних рішень, основні техніко-економічні показники, кошторисну
документацію.
Основними креслениками є: ситуаційний план, схема генерального
плану, схема транспортно-пішохідних зв’язків (за необхідності), плани
поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд, принципові схеми улаштування
інженерного обладнання, технологічні компонування, конструктивні
рішення.
Проект (П) розробляється для визначення містобудівних,
архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних
рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва. До складу ПД, що
передається замовнику, не входять інженерно-технічні, техніко-економічні,
екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, а також
матеріали інженерних вишукувань. Ці матеріали зберігаються у
проектувальника згідно з вимогами нормативних документів.
Робочий проект (РП) розробляють для технічно нескладних об'єктів, а
також об'єктів із застосуванням проектів повторного використання. Він є
інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин
затверджувальної та робочої документації. Склад РП визначають відповідно
до ДСТУ Б А.2.4-5. Він може містити: робочі кресленики; паспорт
опоряджувальних робіт; кошторисна документація; специфікації обладнання,
виробів і матеріалів; опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні
види обладнання та виробів; робоча документація на будівельні вироби;
ескізні креслення загальних видів нетипових виробів. Державні стандарти,
кресленики типових конструкцій, виробів і вузлів, на які є посилання у
робочих креслениках, а також проекти (проектні рішення) повторного
використання тимчасових споруд до складу РП не входять і
проектувальником замовникові не передаються.
На кожній стадії проектування документи містять інформаційні дані,
які потрібні для виконання проектних робіт, будівництва об’єктів і
перебувають між собою у певних зв’язках. Передпроектні матеріали містять
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ТЕО, вишукувальні матеріали, техніко-економічні розрахунки доцільності
будівництва об’єкта.
Індивідуальні проекти (проекти планування міст, селищ) застосовують
у житлово-цивільному будівництві. Типові проекти є поширеними у
житлово-цивільному,
сільськогосподарському,
водогосподарському,
транспортному будівництві.
3.3.8. Склад інших основних видів НТД – документації на об’єкти права
інтелектуальної
власності,
документації
з
промислового
і
сільськогосподарського виробництва; документації з якості продукції,
сертифікації, стандартизації, технічного контролю продукції, метрологічного
забезпечення виробництва; документації з геологічного вивчення, розвідки та
розробки родовищ корисних копалин; документації з охорони
навколишнього природного середовища; документації з земельних ресурсів
тощо подано у Переліку типових видів документів, що підлягають внесенню
до НАФ, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності
підприємств, установ і організацій, затвердженого Міністерством юстиції
України 22.07.2014 № 1188/5102.
3.3.9. Фондову організацію НТД у межах архіву здійснюють шляхом
формування цілісних документальних комплексів. Основними обліковокласифікаційними одиницями НТД на рівні архіву є архівний фонд, комплекс,
одиниця зберігання. Комплекс НТД – сукупність науково-технічних
документів, що утворюються в процесі розроблення науково-дослідної
проблеми (теми), конструювання виробу промислового виробництва,
розробленні технології його виготовлення, проектування об’єкта
капітального будівництва; одиниця обліку НТД у фонді. У межах фонду
комплексом НТД для проектної, конструкторсько-технологічної документації
є проект, для науково-дослідної – комплекс документів із теми (проблеми).
3.10. У разі нефондової організації комплекси НТД зберігають
відокремлено від архівного фонду юридичної особи, що її створила, у
спеціалізованому архіві (ЦДНТА України) або спеціалізованих підрозділах
місцевих архівів. Обліково-класифікаційною одиницею у межах нефондового
комплексу є комплекс НТД і одиниця зберігання НТД.
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Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня
2011 р. № 560 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів
України) Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-п – Назва з екрана;
ДСТУ Б А.2.4–3:2009. Система проектної документації для будівництва. Правила
виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів. – К.:
Мінрегіонбуд, 2009. – 54 с.– (Національний стандарт України); ДБН А.2.2–3–2014
(остаточна редакція). Склад та зміст проектної документації на будівництво. – К.:
Мінрегіон України, 2014. – 33 с.; ДСТУ Б А.2.4–35:2008. Система проектної
документації для будівництва. Нормоконтроль проектної документації. Уведено
вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.002-81). – К., 2010. – 7 с.; Науковотехнічне опрацювання науково-технічних документів Національного архівного фонду /
Держ. архів, служба України, УНДІАСД; уклад.: Н.М.Христова. – К., 2015. – 90 с.
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Глава 4. Фондування документів Національного архівного фонду
Фондування архівних документів – це визначення фондової належності
архівних документів і створювання архівних фондів, надавання їм назв,
визначення їхніх меж103. Унормована дефініція стисло передає основний зміст
поняття «фондування», фіксує сферу його дії, дотичні до нього архівні
процеси, окреслює його проблематику в контексті організації документів
НАФ.
Фондування здійснюють:
– у діловодстві юридичних осіб у процесі формування справ на основі
їх номенклатури та відбору документів для передавання до архівних
підрозділів;
– в архівних підрозділах юридичних осіб на стадії підготовки
документів для постійного зберігання;
– в архівних установах, у випадку потреби науково-технічного
опрацювання документів, перероблення описів, створення об’єднаних
архівних фондів і архівних зібрань.
4.1. У науковому аспекті фондування – це теоретичний розділ
архівознавства. Його структура включає специфічний поняттєвотермінологічний апарат архівних процесів фондової організації документів, її
методологію – принцип походження, принцип неподільності фонду,
історичний метод. Предмет теорії фондування орієнтований на розроблення
наукових засад фондової організації документів відповідно до вимог
принципу походження і конкретних умов створення фонду. Поняття
«фондова організація документів» розуміється у широкому контексті, яке
включає також структурну побудову справ і документів у межах самого
фонду. Вирішальна роль генетичного зв’язку між фондоутворювачем і
створеним у процесі його діяльності фондом документів, виокремлення з
численних випадкових і другорядних явищ специфіки цього зв’язку, вивчення
генезису, умов формування структури архівного фонду, важливих етапів і
обов’язково контексту його історичного розвитку окреслюють проблематику
теорії фондування.
Фондування належить до основних архівних процесів і на практичному
рівні забезпечує цілісність інформаційного потенціалу архівних фондів,
надійність
пошуку
необхідних
документів,
якість
використання
ретроспективної інформації. Варто підкреслити, що методологічний
інструментарій і методика фондування дозволяють певною мірою
«скорегувати» організацію документів у межах фонду з урахуванням
політичних, економічних, культурних змін, що відбулися/відбуваються у
державі. Йдеться на разі про динамічне реформування державного апарату
Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. −
[Чинний від 2005-07-01]. – [Чинний від 2005-07-01] / Розробники: О. Загорецька,
Л. Драгомірова, Л. Кузнєцова, С. Кулешов (кер. розробки), С. Лозова, А. Маньковський,
Н. Христова, А. Шурубура. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – С. 12.
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управління, структурні перетворення в економіці, що супроводжуються
появою нових фондоутворювачів – підприємств, установ, організацій різної
форми власності, де переважає багатопрофільний характер діяльності,
динамічне розповсюдження аудіовізуальних, електронних, а також цифрових
документів, що залишаються законодавчо не унормованими. Ці чинники
суттєво впливають на стан фондової організації архівних документальних
комплексів. Нині виразно спостерігається актуалізація фондування,
спричинена потребами у сучасному інформаційному мережевому суспільстві
істотного вдосконалення інтелектуального доступу до інформації про
конкретний архівний документ через архівні інформаційні системи,
орієнтовані на знання точних відомостей щодо найменування, змісту і
хронології діяльності фондоутворювача. Отже, фондування є важливим і
невід’ємним компонентом наукової організації документів НАФ та у тісному
зв’язку з іншими архівними процесами – експертизою цінності,
комплектуванням, обліком, описуванням документів, створенням довідкового
апарату забезпечує його повноцінне функціонування.
4.2. Загальні засади методики фондування документів
У змісті поняття «архівний фонд» можна виділити дві взаємопов’язані
сторони: зовнішню – архівний фонд як певна цілісність, і внутрішню – фонд
як сукупність архівних документів, що знаходяться у стосунках
взаємоорієнтованої, структурної субординації, де найнижчою структурно
неподільною одиницею є документ або його частина. Зовнішня локалізація
документів фонду, їх чітке відокремлення від документів інших фондів
(фондова організація за базовими принципами класифікації) і розподіл
документів у межах фонду (групування документів відповідно до схеми
систематизації) відображають проблему співвідношення «цілого» і
«частини», «форми» і «змісту». Ціле та його частини постають в єдності
завдяки інформаційним зв’язкам, що пронизують фонд, і відображають
сутність його організації в цілісності та єдності документів. Утім, загальний
стан архівного фонду як підсумок його попереднього розвитку, залежить,
певною мірою, не тільки від різноаспектних чинників створення документів у
діяльності фондоутворювача, а й можливих впливів, здійснених на структуру
фонду пізніше. Зокрема, це може бути заміна громіздкої хронологічногоструктурної будови фонду на структурно-хронологічну, при який генетичні
зв’язки між документами не порушуються і стають більш явними та
зрозумілими. Однак, внесення навіть потрібних змін не убезпечує від
помилок, появи певних розбіжностей між новою структурою фонду і його
первісною будовою, сформованою у діловодстві 104.
Архівознавча суть даної проблеми полягає у тому, що структура
архівного фонду не може бути усвідомлена та науково опрацьована без
набуття ґрунтовних знань про умови, впливи, в яких відбулося його
становлення. І навпаки, зовнішні характеристики проявляються через
Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. – М.,
2001. – С. 175–197.
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опрацювання внутрішньої будови фонду, виявлення та аналіз його генетичних
і структурних чинників, усіх історично важливих етапів розвитку. Тому
визначення фондової належності документів здійснюють на основі вивчення
складу, змісту і діловодного оформлення документів, істотних рис організації
діловодства, статусу, профілю, підпорядкованості, функцій фондоутворювача
– юридичної особи або вивчення життя та діяльності, ґрунтовного
опрацювання складу і змісту документів фондоутворювача – фізичної особи,
наукового синтезу й узагальнення отриманої інформації.
Результати комплексного дослідження фондоутворювача слугують
підґрунтям для науково-технічного опрацювання документів фонду з
урахуванням базових принципів архівознавства – принципу походження
документів, принципу неподільності архівного фонду, пріоритету історично
сформованої
внутрішньої
структури
фонду,
ціннісних
аспектів
інформаційного потенціалу документів фонду, для розроблення схеми їх
систематизації у межах фонду, врешті – для розуміння самої сутності
архівного фонду, як генетично і структурно цілісної сукупності документів.
Архівні фонди перефондуванню не підлягають.
Перефондування допускається лише у виняткових випадках, коли
виявляють допущені при фондовій організації документів помилки.
4.3. Фондування документів юридичних осіб
При визначенні фондової належності документів юридичної особи
необхідно брати до уваги, що вхідні документи належать до фонду тієї
юридичної особи, яка їх отримала. Фондову належність документів також
визначають за адресатом, реєстраційним штампом, резолюцією і помітками
про виконання, за змістом документів.
Копії вихідних документів (відпуски) належать до фонду юридичної
особи-автора, їх фондову належність встановлюють на підставі підписів,
діловодних поміток, змісту документів.
Внутрішні документи належать до фонду юридичної особи, яка їх
склала, а їх фондову належність визначають за назвою установи, підписами,
змістом документів.
Справи, що формувалися послідовно двома юридичними особами,
належать до фонду тієї особи, де вони були закінчені діловодством.
У випадку ліквідації юридичної особи з наданням її функцій
новоутвореній юридичній особі, закінчені діловодством справи належать до
фонду попередника, а незакінчені справи передаються до фонду
правонаступника.
Базовими науковими принципами фондування документів юридичних
осіб є принцип походження, принцип неподільності архівного фонду,
структурний принцип систематизації документів у межах фонду відповідно
до історично сформованої структури фондоутворювача.
4.4. Фондування документів фізичних осіб
Із документів особового походження, що надходять до державних
архівів, можуть бути сформовані: фонди особового походження, архівні
колекції, персональні зібрання. За ознакою права власності документи
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особового походження у межах архівного фонду, переважно формують у
колекції.
При визначенні фондової належності документів фізичної особи
опрацьовують і аналізують зміст документів, звернення у листах, підписи,
почерк тощо. Всі повторні надходження документів з одного джерела (від
фондоутворювача, членів його родини, довірених осіб або від нового
власника) приєднують до складу вже сформованого фонду особи.
Фонд особового походження може містити створені й зібрані одним
фондоутворювачем документи, а також долучені до них документи, пов’язані
з його життям, творчістю, вшануванням пам’яті, з різними носіями та різною
технікою відтворення інформації. Фонди особового походження створюють
для осіб:
– життя і діяльність яких отримали високе суспільне визнання
(видатних/визначних), або, навпаки, вони мали деструктивний вплив на
розвиток суспільства;
– типових представників своєї соціальної групи, якщо склад їх
документів є досить новим, або пересічних громадян, документи яких містять
цінну інформацію для держави та суспільства.
При фондуванні документів особового походження враховують
повноту складу документів, наявність творчих і біографічних документів,
можливість подальшого їх поповнення.
До складу фондів особового походження, як правило, вносять:
рукописи (створені різними способами) наукових, літературних, музичних,
художніх праць; описи технічних пристроїв, будівель, винаходів; мемуари;
епістолярій; документи біографічного та побутового характеру;
зображувальні документи тощо, що відклались у результаті різних форм
наукової, творчої, громадської, педагогічної діяльності фондоутворювача;
документи інших осіб, зібрані фондоутворювачем; документи про
фондоутворювача (рецензії, некрологи, списки праць) тощо. У складі цих
фондів також можуть бути наявні документи родичів фондоутворювача,
якщо вони не складають окрему частину родинного або родового фонду.
Серед фізичних осіб, які створили/створюють фонди особового
походження впродовж життя, у процесі професійної, громадської чи іншої
діяльності, а також серед власників колекцій цих документів або окремих
документів за правом наслідування, дарування або купівлі (збирачі,
колекціонери) можуть бути:
• державні, політичні та громадські діячі;
• керівники та службовці органів законодавчої, судової та
виконавчої влади, місцевого самоврядування;
• керівники та працівники установ і підприємств різних галузей
економіки;
• військові діячі, представники збройних сил та охорони
правопорядку;
• діячі науки та техніки;
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• діячі літератури, культури і мистецтва:
письменства:
прозаїки,
поети,
драматурги,
перекладачі,
літературознавці, літературні критики, педагоги-словесники,
журналісти; книгознавці (бібліографи), фольклористи, мовознавці
(філологи), видавці, редактори;
видовищних мистецтв: актори і режисери драми; актори і режисери
кіно, сценаристи, оператори неігрового та художнього кіно;
хореографи; балетмейстери, артисти балету, концертмейстери,
лібретисти оперних і балетних спектаклів; артисти і режисери
музичної комедії; естрадні співаки, артисти танцювальних
ансамблів,
розмовно-гумористичного
жанру,
пантоміми,
художнього читання, ведучі естрадних концертних, телевізійних
шоу-програм і театралізованих дійств; артисти, сценаристи,
постановники циркових номерів і програм; антрепренери,
імпресаріо, продюсери; театральні педагоги та у галузі
кіномистецтва; театрознавці, кінознавці, театральні й кінокритики;
музичного мистецтва: композитори, оркестрові та хорові
диригенти, музиканти-виконавці (піаністи, скрипалі, альтисти,
віолончелісти, арфісти, баяністи, органісти, трубачі тощо), народні
музики (кобзарі, лірники, бандуристи тощо), співаки, педагоги,
музикознавці;
образотворчого мистецтва: художники (іконописці, графіки,
театру
та
кіно,
сценічного
дизайну,
мультиплікатори,
карикатуристи, художники декоративно-прикладного мистецтва,
монументального розпису, промислової графіки тощо), скульптори
(у тому числі художня кераміка і керамічна скульптура), різьбярі,
гравери, дизайнери (у т.ч. художньо-конструкторський дизайн),
фотохудожники, педагоги та мистецтвознавці;
народного мистецтва і побуту: народні майстри, етнографи
(народознавці);
архітектури та інтер’єру: архітектори, архітектори-дизайнери,
педагоги, історики архітектури;
• релігійні діячі: священнослужителі, представники релігійних
общин та об’єднань різних конфесій;
• представники засобів масової інформації;
• діячі національно-визвольних рухів, українських революцій періоду
визвольних змагань (1917–1921), українських революцій, які
відбулися в Україні за часи її незалежності (Помаранчева
революція 2004 р., Революція гідності 2013–2014 рр.), особи, чия
діяльність була спрямована на відновлення й розбудову
державності України;
• лідери й учасники опозиційних радянському режиму збройних
угруповань та правозахисних течій і рухів;
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• представники трудової та політичної еміграції з України кінця
XIX – другої половини XX ст.;
• свідки голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1947-1948 рр.,
політичних репресій;
• учасники військових операцій Радянської Армії у країнах Східної
Європи, Близького Сходу, Африки, Латинської і Центральної
Америки, військослужбовці незалежної України – учасники
миротворчих операцій під егідою ООН для врегулювання воєнних
конфліктів, учасники Антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей (2014–);
• учасники ліквідації наслідків природних і техногенних
катастроф;
• краєзнавці, етнографи,
• фольклористи; колекціонери, архівісти, бібліографи;
• спонсори соціально значущих акцій, меценати науки,
літератури, мистецтва, фізичної культури та спорту,
• члени благодійних товариств і фондів105.
Серед створювачів документів особового походження є персоналії
різного статусу, масштабу діяльності у державному будівництві, політиці,
науці, культурі, мистецтві (тобто наскільки вона була значимою, суттєвою,
актуальною). Для їх характеристики вживають поняття «відомий»,
«видатний», «визначний», що за своєю суттю безпосередньо пов’язані з
проблемою особи в історії. Кожен із наведених понять має певні сутнісні
смислові відтінки, додаткові лексичні значення та відрізняється більшим або
меншим виявом певних ознак.
При визначенні фондової належності документів фізичної особи
необхідно враховувати, що принцип походження тут є менш домінуючим,
ніж у фондах офіційного походження. Адже процес нагромадження
документів персоналією унормуванню не підлягає, а його специфіка
переважно залежить від її життєвого шляху, роду занять, оточення,
особистих потреб і власних уподобань, творчих інтересів, збирацьких
нахилів, ставлення до власного архіву. Це зумовлює надзвичайно
різноманітну видову структуру документів архівного фонду (писемні
документи, кіно-, фото-, фонодокументи, науково-технічна документація;
твори живопису, рукописи наукових праць, художніх і музичних творів,
ескізи декорацій), що утворилися впродовж життя, професійної, громадської
або іншої діяльності особи, її сім’ї та роду, а також багатоаспектний характер
документної інформації. Фонд особового походження може містити
документи, не тільки створені персоналією, а й зібрані нею, (наприклад,
документи офіційного походження), певною мірою причетні до фіксації
подій повсякденного приватного життя, складних і багатогранних зв’язків із
Робота з документами особового походження: методичний посібник /Авториукладачі: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова
– К., 2009. – С. 171–182.
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соціокультурним середовищем у межах політичних, економічних,
громадських і професійних стосунків на тлі різних культур і епох. Таким
чином, фондування документів фізичної особи базується на принципі
походження документів і частково, – у взаємозв’язку з принципом
пертиненції (логічної приналежності), на підставі якого документи
об’єднані між собою штучними зв’язками.
До ключових вимог фондування документів особового походження
варто віднести такі:
– не підлягають вилученню з фондів особового походження документи
недержавних структур, якщо їх утворювач був керівником або членом цих
структур;
– не підлягають вилученню документи громадських організацій, партій
тощо з фондів осіб – їх керівників і членів;
– оригінали діловодних документів державних органів, що можуть
надійти у складі фонду особового походження, долучають до складу фондів
цих юридичних осіб лише за умови, якщо їх фонди зберігаються у тій же
архівній установі, куди надійшов фонд особового походження, або якщо ці
документи не пов'язані з діяльністю даної особи-створювача і не містять
поміток, зроблених нею;
– документ, створений кількома особами, за умови, що їхні фонди
зберігаються в архіві, включають до фонду особи більш відомої;
– поодинокі надходження епістолярію вносять до фондів – їхніх
авторів, а у разі їх відсутності – до фондів адресатів (одержувачів);
– окремі надходження образотворчих творів (графіка), фотопозитивів
включають до фондів їхніх створювачів – художників/фотографів), у разі
відсутності таких фондів – до фондів зображених на них осіб. Якщо в архіві
таких фондів немає, документи включають до складу відповідної колекції;
– документи з дарчими написами належать до фондів осібдарувальників, у разі відсутності в архіві фондів цих осіб – їх вносять до
фондів осіб, яким вони були подаровані;
– друковані видання, що містять правки фондоутворювача (наприклад,
підготовлені до перевидання), включають до складу його фонду.
Не дозволяється переміщувати документи з одного фонду особового
походження в інший, за винятком організації нових фондів особового
походження з документів, включених до складу колекцій та у разі
встановлення авторства раніше неатрибутованих документів. При
переміщенні документів з одного фонду в інший, до всіх облікових
документів вносять необхідні зміни.
4.5. Фондування документів об’єднаних архівних фондів
Теорія фондування вирішує також питання організації об’єднаних
архівних фондів. Поєднання самостійно організованих архівних фондів в
об’єднаний архівний фонд зумовлено особливостями фондоутворювачів і
специфічними ознаками зв'язків між ними.
Об’єднані архівні фонди створюють з документів, що утворилися в
процесі діяльності двох або декількох фондоутворювачів, які мали між собою
123

історичні та (або) логічні зв’язки, з метою раціонального розміщення
документів в архівосховищах, удосконалення обліку документів і умов для
користування ними.
Створення об’єднаних архівних фондів на практиці супроводжується
виконанням таких робіт: вивчення історії фондоутворювачів, чиї фонди
намічено об’єднати; аналіз виконуваних ними функцій, їх галузевого і
відомчого підпорядкування, форми власності, місцезнаходження, хронології
існування (для фондів офіційного походження); опрацювання складу й змісту
документів, встановлення суттєвих зв'язків між документами цих фондів і
основним фондом; обґрунтування єдності складу й змісту документів,
причин і потреби організації об'єднаного архівного фонду; перевіряння
наявності документів, перешифрування справ (зміна номерів фондів, описів),
пересистематизація справ і перероблення описів; внесення змін до облікових
документів; розміщення документів в одному місці архівосховища. Під час
створення об’єднаних архівних фондів не складають нових описів, якщо
наявні відповідають встановленим вимогам.
Складення нових описів цих фондів є обов'язковим якщо: старі описи
не забезпечують користування документами; об’єднаний архівний фонд
створено з документів, що не пройшли науково-технічне опрацювання; за
результатами експертизи цінності або з інших причин змінюється
систематизація справ в опису. Доцільно складати один опис на всі документи
ліквідованих фондоутворювачів, які ввійшли до складу об’єднаного
архівного
фонду.
Якщо
установи-фондоутворювачі
продовжують
функціонувати, то на документи кожного фондоутворювача рекомендується
складати окремі описи, їх доцільно продовжувати по мірі надходження
документів на архівне зберігання.
Перероблені описи розглядають і схвалюють на засіданні ЕПК (ЕК)
державної архівної установи, архівного відділу міської ради. По закінченню
перероблення, складають акт перероблення опису архівного фонду, який
після схвалення ЕПК (ЕК) архівної установи та затвердження керівником
архівної установи, є підставою для внесення змін до облікових документів.
З позиції архівознавства, під час створення об’єднаного архівного
фонду потрібно дотримуватися вимог принципу походження і принципу
неподільності фондів, включені до його складу.
Підсумовуючи загальні засади фондування документів об’єднаного
архівного фонду, зазначимо, що хоча включені до його складу, архівні
фонди, зберігають свої межі (не повинні порушуватися), тим не менше вони
втрачають певною мірою самостійність і це, своєю чергою, призводить до
зменшення їхнього інформаційного потенціалу. З іншого боку, окреслюється
приналежність цих фондів до більш багатоаспектного і розлогого за
фіксацією подій і фактів минулого у цілому об’єднаного архівного фонду,
принцип пертиненції мобілізує додаткові резерви інформативності, що
безпосередньо знаходить відображення в описах. Баланс інформативності
суттєво збільшується і перекриває ту втрату, якої зазнали архівні фонди при
об’єднанні.
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Фондування документів об’єднаного архівного фонду, за висновком
архівознавців, актуалізує доцільність на практиці в його межах
розташування декілька невеликих за обсягом і малоінформативних фондів.
4.5.1. Об’єднані архівні фонди офіційного походження створюють з
документів:
– однорідних за функціями та цільовим призначенням однойменних
юридичних осіб, які функціонують/функціонували на певній території;
– керівного органу і підпорядкованих йому юридичних осіб, які
функціонують/функціонували на певній території;
– державних
органів,
органів
місцевого
самоврядування
і
підпорядкованих їм юридичних осіб;
– юридичних осіб, які пов’язані об’єктом діяльності;
– юридичних осіб, які послідовно змінювали одна одну, якщо функції
попередників повністю або частково передавалися наступникам.
Зазначені вище класифікаційні ознаки створення об’єднаних архівних
фондів, як правило, поєднують з хронологічним і територіальним
принципами. Перший із них, використовують для об'єднання документів
фондоутворювачів, які діяли в один і той самий період часу, другий – для
об'єднання документів фондоутворювачів, які діяли у межах однієї
адміністративно-територіальної одиниці (району, губернії, області,
республіки, країни тощо).
Не допускається створення об’єднаних архівних фондів офіційного
походження:
– з окремих фондів органів законодавчої, виконавчої та судової влади,
передбачених Конституцією України;
– зазначених державних органів і виборчих комісій по виборах до них;
– юридичних осіб, які належать різним власникам.
4.5.2. Об’єднані архівні фонди особового походження створюють з
документів двох або більше фізичних осіб, на підставі родинного, творчого,
професійного або іншого зв’язку між ними. Склад об’єднаних архівних
фондів особового походження є надзвичайно рухливим. Ці фонди можуть
поповнюватись новими надходженнями, і, водночас, окремі документи, за
обґрунтованої потреби, можуть з їхнього складу вилучатися у зв’язку з
відкриттям іншого фонду.
Різновидами об'єднаного архівного фонду особового походження за
ознакою генеалогічних зв’язків є родинні (сімейні) та родові (фамільні)
фонди.
Родинний (сімейний) фонд формується з документів, що утворилися в
процесі життя та діяльності представників однієї сім’ї, родини (не більше 3-х
поколінь: батьків, дітей і онуків). Переважно родинні архівні фонди являють
сукупність особових фондів окремих членів родини, у складі яких наявні
документи (майнові, господарські, наукові, творчі тощо), що є спільними для
всієї родини. Тому не рекомендується документи членів родини фондувати в
окремі особові фонди.
Приклади:
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Фонд «Грушевські – історики та філологи.» (ф. 1235, оп. 1, 1830–1958 рр), що
зберігається у ЦДІАК України.

Родовий (фамільний) архівний фонд містить документи, що утворилися
в процесі життя й діяльності одного роду по прямій лінії (понад 3-х поколінь)
і представників побічних генеалогічних ліній, пов’язаних з основним родом
спільними майновими та іншими стосунками. У складі родових (фамільних)
фондів, крім юридичних приватновласницьких актів (універсали, привілеї,
купчі, дарчі, уступні, духовні грамоти, судові виписки), також можуть бути
наявні: документи біографічного і побутового характеру; документи
службової, громадської благодійницької діяльності, як в оригіналах, так і в
копіях; укази, атестати, що засвідчують військовий ранг і участь у бойових
діях; актові книги; описово-статистичні джерела; матеріали судових
процесів; офіційні документи різних інституцій (наукових, навчальних,
видавничих, медичних тощо); документи про заснування та діяльність
промислових підприємств, господарств, банків; компаній, засобів масової
інформації тощо, якими володіли представники роду, особисті документи
адміністративного персоналу; документи про стан і розвиток культури й
мистецтва; мемуари, щоденники, спогади, нотатки; історичні праці, приватні
короткі літописи, різноманітні записки, розвідки, полемічні матеріали;
листування; родоводи, родовідні розписи, генеалогічні схеми тощо.
Приклади:
Фонд «Скоропадські, поміщики Полтавської та Чернігівської губерній» (ф. 1219,
оп. 1–3, 1662 р.– 40 –ві рр. ХХ ст.), що зберігається у ЦДІАК України.

Документи представників роду або членів родини, які є відомим
діячами у певній сфері чи галузі діяльності, якщо вони за складом і змістом
істотно відрізняються від інших документальних комплексів родинного
(родового) фонду, рекомендується фондувати в окремі особові архівні фонди,
незалежно від обсягу цих документів.
Приклади:
У ЦДАМЛМ України документи О. Є. Корнійчука, українського письменника,
державного і громадської діяча, у кількості 2291 справи, та документи його дружини
В. Л. Василевської, польської письменниці і громадської діячки, у кількості 957 справ,
сформовані в окремі архівні фонди.

Документи родичів і окремі документи роду, що не складають
самостійних цілісних документальних комплексів, включають до складу
архівного фонду основного фондоутворювача окремим розділом.
Приклади:
Особовий фонд М. П. Василенка (1866–1935), правознавця, академіка (з 1920 р.),
президента Української Академії Наук (1921–1922), що зберігається у ЦДАМЛМ України,
містить також документи (матеріали до біографії, листування, рецензії на праці)
Н. Д. Полонської-Василенко
–
визначного
українського
історика,
дружини
М. П. Василенка.

У разі тісної співпраці двох або більше фізичних осіб на підставі не
тільки родинного, але й творчого, професійного або іншого зв’язку між ними,
навіть при наявності значного обсягу документів, рекомендується їх
організовувати в об’єднані архівні фонди особового походження.
4.6. Фондування колекцій документів
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Колекції документів, створені юридичною чи фізичною особою,

переважно, надходять до державних архівів вже сформованими
документальними комплексами з урахуванням ступеня їх цінності та
значення особи-створювача або їх організують як структурну частину
архівного фонду фондоутворювача. В обох випадках колекція може
поповнюватися новими надходженнями документів. Допускається
поповнення складу колекцій новими надходженнями, але їх включення не
повинно порушувати первісно обраного принципу організації архівних
колекцій та бути узгодженим із їхніми створювачами/власниками.
Приклади:
Колекція грамот, свідоцтв, адресів і медалей.
ф. 739, спр. 216, 1510–1547, 1771–1939.
(Колекція створена Державним архівом у Львові. До 1939 р. нараховувала
130 одиниць, потім поповнилася у ЦДІА України у Львові).

Якщо на постійне зберігання до архівів надходять окремі розрізнені
документи або невеликі комплекси документів офіційного чи особового
походження, з яких за встановленими вимогами не можна створити
самостійні цілісні фонди, рекомендується їх організувати в архівні колекції
за видами документів, напрямами діяльності фондоутворювачів або за
тематичною, хронологічною, географічною чи іншими ознаками.
Документи одного виду (листи, спогади, фотографії) рекомендується у
колекціях групувати за авторською ознакою і розміщувати в алфавітнохронологічному порядку.
Історично сформовані колекції, що надходять до архівних установ від
фізичних або юридичних осіб, об’єднань громадян, перегрупуванню не
підлягають. Розформування колекції може здійснюватися лише як виняток
за умови, що її документи не залучено до наукового обігу.
Склад архівного зібрання може змінюватися лише у разі, коли
необхідно включити до нього певні документи, що не увійшли до наукового
обігу. Допускається включення архівних зібрань до фондів офіційного або
особового походження залежно від складу їхніх документів.
Персональне архівне зібрання документів – це особливий вид архівного
фонду особового походження, що містить документи окремої особи
(зазвичай, це – видатний/відомий діяч у тій чи іншій сфері діяльності) або
документи про нього. Утворювати персональні зібрання у центральних і
місцевих державних архівних установах рекомендується тільки у виключних
випадках.
Мікрофотокопії документів офіційного або особового походження,
виготовлені з документів, що зберігаються в інших архівних установах
(України чи інших держав), організовують в окремі архівні колекції.
Приклади:
КМФ – 8. Документи
німецько-фашистської
окупаційної
адміністрації
і
командування вермахту, що діяли на тимчасово окупованих східних територіях.
КМФ − 9. Документи з історії України, що доповнюють фонди установ і
організацій українських націоналістів періоду німецько-фашистської окупації.
(Колекції мікрофотокопій, що зберігаються у ЦДАВО України).
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У колекціях мікрофотокопій потрібно зберігати порядок групування
документів, встановлений в архівній установі, де зберігається колекції
оригіналів цих документів.
4.7. Надання назв архівним фондам і архівним колекціям.
Назва архівного фонду офіційного походження складається з офіційної
повної та скороченої (яка записується у дужках) назви фондоутворювача з
усіма
перейменуваннями
(у хронологічній
послідовності),
його
підпорядкуванням, місцезнаходженням і крайніми датами існування під
кожною з назв.
Приклади:
Національна спілка композиторів України.
Спілка радянських композиторів України, м. Київ (Початкова дата: 1939, Кінцева дата: 1957).
Спілка композиторів України, м. Київ (Початкова дата: 1957, Кінцева дата: 1998).

Назву вищого у переліку підпорядкування органу зазначають у назвах
фондів юридичних осіб, які фінансуються з державного бюджету.
У назвах архівних фондів юридичних осіб приватної форми власності
зазначають за можливості їх власників або засновників.
Назва об’єднаного архівного фонду офіційного походження може
складатися: з узагальненої назви архівних фондів, включених до
об’єднаного архівного фонду; з найменування установи вищого рівня (органу
управління) та узагальненого найменування підпорядкованих їй установ; з
переліку найменувань установ, що послідовно змінювали одна одну.
Приклади:
Волосні правління Катеринославської губернії. (Об’єднаний фонд).

Назва архівного фонду особового походження складається із
загальновизнаного і всіх інших, менш відомих найменувань особи
(метричних і змінених прізвищ, імен, по батькові, псевдонімів, криптонімів
тощо, що записуються в дужках), визначення сфери діяльності (професії)
особи із зазначенням її належності до тієї чи іншої національної культури та
крайніх дат життя особи. Якщо фондоутворювач мав декілька псевдонімів,
але був відомий здебільшого за одним із них, спочатку записують
загальновідомий псевдонім, а у дужках – справжнє прізвище, ім’я, по
батькові та інші псевдоніми.
Приклади:
Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович) (1889–1956), український письменниксатирик і гуморист.

У назвах архівних фондів духовних осіб зазначають їхній сан та два
імені: спочатку – у постригу, а потім у дужках подають повністю світське
ім’я. За потреби, у назвах фондів духовних осіб вказують конфесію або
релігійний заклад, до якого належав фондоутворювач.
Участь у політичному житті країни, державотворенні та управлінні
державою здебільшого визначають термінами «політичний діяч»,
«державний діяч». У разі, якщо особа була членом уряду та обиралася до
вищих законодавчих органів влади, про це стисло зазначають у назві фонду.
Якщо особа була відома і в інших сферах діяльності, їх зазначають у порядку
значущості для фондоутворювача і суспільства.
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Якщо науковець, митець залишив після себе талановитих учнів і/або
створив школу в науці, мистецтві, спорті тощо, такі відомості репрезентують
шляхом додаткової характеристики – «педагог», «театральний педагог»
тощо.
Приклади:
Борис Тен (Хомичевський Микола Васильович) (1897–1983), поет, перекладач,
хоровий диригент, музикознавець, театрознавець, педагог.

Для військових діячів у назві фонду можна вказати військове звання
(чин) із зазначенням армії, де вони служили.
У назвах фондів представників українських дворянських родин
зазначають соціальний статус, титул (якщо він є) та характеризують сферу
діяльності фондоутворювача.
У назвах фондів діячів науки, техніки і культури слід подати відомості
про їх належність до тієї чи іншої національної культури106.
У назвах фондів жінок, відомих під декількома справжніми прізвищами
– дівочими та у заміжжі, необхідно вказати всі прізвища, у такому порядку:
спочатку – більш відоме прізвище, потім у дужках – менш відоме. У разі
офіційної зміни фондоутворювачем свого прізвища, спочатку вказують
загальновідоме або більш відоме, а потім у дужках – менш відоме прізвище.
Назва родинного або родового фонду структурно складається з двох
частин. У першій частині записують загальне родинне або родове прізвище
(яке може складатися з одного або двох окремих прізвищ), загально
визначену сферу діяльності всіх фондоутворювачів, їх належність до
національної культури. У другій частині ідентифікують особу кожного
фондоутворювача з фіксацією всіх відомостей, визначених для окремого
особистого фонду із зазначенням родинних зв’язків. Усі спільні для обох
частин відомості (приналежність до національної культури, сфера діяльності)
у другій частині не дублюються. У сімейних фондах усіх осіб записують у
порядку родинних зв’язків.
Приклади:
Шиповичі – діячі української культури:
Микола Антонович (1881–1944), композитор і мистецтвознавець.
Раїса Данилівна (1880–1966), поетеса і педагог (дружина).
Костянтин Миколайович (1907–1942), композитор (син).
Олена Миколаївна (1912–1990), композитор, піаніст, музичний педагог (дочка).

У назві архівної колекції зазначають її видовий (номінальний) склад
і/або тематичний зміст документів, а також крайні дати періоду формування
колекції (якщо утворювач – юридична особа) або прізвище, ім’я, по батькові
колекціонера-упорядника та крайні дати його життя (якщо утворювач –
фізична особа).
Приклади:
Колекція позасудових справ реабілітованих (1919–1953).

Робота з документами особового походження: методичний посібник /Авториукладачі: Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, З. О. Сендик, К. Т. Селіверстова, Н. М. Христова
– К., 2009. – С. 64–65.
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Якщо колекція документів сформована за однією ознакою, її необхідно
зафіксувати у назві колекції.
Приклади:
Колекція грамот на пергаменті.
Колекція документів про продаж королівських і церковних маєтків.

Колекціям, організованим за кількома ознаками рекомендується надати
назву за найменуванням її фондоутворювача.
Назва архівного зібрання відображає ознаку, що становить основу
організації документів, і період їх накопичення.
Назви архівних фондів офіційного походження, особового походження
і колекцій затверджують на ЕПК державної архівної установи та фіксують у
всіх облікових документах і на титульному аркуші опису.
4.8. Визначення хронологічних меж архівних фондів.
Межі архівного фонду охоплюють період його формування
фондоутворювачем, і як правило, визначають за крайніми датами
функціонування/життя фондоутворювача.
Межами архівних фондів є:
– архівного фонду офіційного походження – офіційні дати утворення
(реєстрації) та ліквідації фондоутворювача;
– об’єднаного архівного фонду офіційного походження – дата
утворення (реєстрації) фондоутворювача, створеного у часі першим, і дати
ліквідації фондоутворювача, ліквідованого у часі пізніше за всіх утворювачів
фонду;
– особового архівного фонду – дата народження і дата смерті
фондоутворювача;
– об’єднаного архівного фонду особового походження – дати
народження фондоутворювача, який народився раніше всіх та дати смерті
фондоутворювача, який помер пізніше всіх фондоутворювачів цього фонду;
Крайні дати документів архівного фонду офіційного походження
можуть не співпадати з датами створення і ліквідації фондоутворювача через
наявність у його складі документів попередників або документів, створених
іншими особами або через неповноту складу документів.
Залежно від чинників, що визначають створення, статус, організацію і
характер діяльності юридичної особи, її документи можуть бути передані до
її фонду, вже сформованого раніше, фондовані окремим самостійним фондом
або увійти підфондом до об’єднаного архівного фонду.
Крайні дати документів фонду особового походження можуть не
співпадати з датами життя особи (сім’ї, роду) у зв’язку з наявністю в його
складі документів генеалогічного характеру, що відображають вшанування
пам’яті, спогадів тощо.
Приклади:
Рулін Петро Іванович (1892–1949), історик театру і літератури, театральний критик,
фольклорист і педагог.
Крайні дати документів: 1877–1958 рр.

Межами архівної колекції, сформованої фізичною особою, є дата
народження і дата смерті її створювача.
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Межами архівної колекції, сформованої юридичною особою (у тому
числі – архівного зібрання), є крайні дати періоду формування колекції.
Хронологічні межі архівної колекції, переважно, відрізняються від
крайніх дат документів, що входять до її складу.
4.8.1. Основними чинниками, що визначають хронологічні межі
діяльності фондоутворювача як самостійної юридичної особи, і слугують
підставою для визначення меж архівного фонду офіційного походження є:
– зміна конституційного ладу держави;
– зміна адміністративно-територіального поділу;
– зміна форми власності фондоутворювача;
– реорганізація фондоутворювача;
– ліквідація фондоутворювача.
4.8.1.1. Конституція (лат. constitutio – устрій, установлення,
положення) – 1) основний закон держави, який регламентує: засади
функціонування політичної системи суспільства, встановлює засади
державного ладу, порядок формування, організації та діяльності ключових
ланок державного механізму, визначає принципи територіальної організації
держави, закріплює основи правового статусу індивіда, його взаємовідносини
з державою; 2) сукупність правових актів (законів,судових прецедентів) і
джерел звичаєвого права (конституційних звичаїв, конституційних угод), які
регулюють сферу державно-політичних відносин107.
Головним політико-правовим наслідком проголошення незалежності
України у 1991 р. стала докорінна зміна її конституційного ладу. За своїм
змістом конституційний лад відображає передбачені та гарантовані
Конституцією: державний і суспільний лад; конституційний статус людини і
громадянина; систему безпосереднього народовладдя; організацію державної
влади і місцевого самоврядування; територіальний устрій, основні засади
зовнішньополітичної та іншої міжнародної діяльності держави; основи
національної безпеки та інші існуючі найважливіші види конституційноправових відносин. За формою конституційний лад України є системою
основних організаційних і правових форм суспільних відносин, передбачених
Конституцією, тобто основних видів організації та діяльності держави,
суспільства та інших учасників конституційно-правових відносин, уособлює
передбачену Конституцією форму (форми) держави – за характером
державного устрою і державного правління108.
У зв’язку з здобуттям Україною незалежності та змінами
конституційного ладу держави, дотримуючись наукових принципів
об’єктивності та історизму, рекомендується організувати нові архівні
фонди з документів державних органів, утворених згідно законодавства
України:
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Великий енциклопедичний юридичний словник /за ред. акад. НАН України
Ю. С. Шемшученка. – Київ, 2007. – С. 386–387.
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– Верховної Ради України:
– Рахункової палати, яка здійснює контроль за надходженням коштів
до Державного бюджету України та їх використанням;
– Кабінету Міністрів України;
– міністерств, комітетів, інших державних органів виконавчої влади,
які функціонують на базі ліквідованих міністерств та інших управлінських
структур УРСР, навіть у разі визнання їх правонаступності;
– Президентів України (Адміністрації Президента України);
– Ради національної безпеки та оборони України – постійно діючого
при Президенті України державного органу з питань координації та
контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і
оборони, створеного Указом Президента України від 30 серпня 1996 р. N 772
відповідно до ст. 107 Конституції України;
– місцевих державних органів виконавчої влади: державних
адміністрацій; галузевих управлінь держадміністрацій, які є юридичними
особами;
– місцевих державних органів виконавчої влади зі спеціальним
статусом;
– органів судової влади України: Конституційного суду України –
єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання
про відповідність законів і інших правових актів Конституції, дає офіційне
тлумачення Конституції і положень законів України; Верховного Суду
України – найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції
України, який забезпечує єдність судової практики у порядку та спосіб,
визначених процесуальним законом; судів загальної юрисдикції;
– Генеральної прокуратури України;
– Національного банку України (далі – НБУ) оскільки при збереженні
всіх основних функцій його попередника – Українського республіканського
банку Держбанку СРСР, відбулися істотні зміни конституційних основ
держави, а також значно розширилися функції НБУ і діапазон його операцій
для їх здійснення. При фондуванні документів НБУ, слід враховувати, що
його філії не мають статусу юридичної особи, не можуть видавати
нормативні акти, а діють від імені НБУ в межах отриманих від нього
повноважень;
– Центральної виборчої комісії (ЦВК) – істотно нового й постійно
діючого державного органу, який забезпечує організацію підготовки і
проведення виборів народних депутатів України, Президента України,
всеукраїнських
референдумів,
здійснює
консультативно-методичне
забезпечення виборів до місцевих, районних, сільських, селищних рад,
міських голів, проведення місцевих референдумів.
– з документів територіальних виборчих комісій.
Допускається створення об’єднаних архівних фондів із документів
територіальних виборчих комісій, а також дільничних виборчих комісій і
територіальних виборчих комісій.
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У разі зміни статусу суб’єкта держави, документи його органів до і
після зміни статусу фондують в окремі архівні фонди.
Якщо на базі міністерства або іншої управлінської структури створено
юридичну особу виробничого профілю діяльності, їхні документи доцільно
організувати в окремі архівні фонди.
Об’єднані архівні фонди рекомендується організувати з документів
галузевих державних органів виконавчої влади (комітетів, комісій) за умови
їх неодноразових реорганізацій і наявності невеликої кількості документів
постійного зберігання у кожній установі.
До раніше сформованих архівних фондів приєднують документи:
– перейменованих міністерств, комітетів, назви архівних фондів
фіксують за новою назвою відповідної установи;
– загальних судів – районних, районних у містах, міських і
міськрайонних, апеляційних судів областей, міста Києва;
– колегій адвокатів.
Документи державних підприємств, фінансових, судових, наукових,
медичних, навчальних інших установ і організацій, які діяли до і після змін
конституційних основ держави без зміни форми власності, основних
функцій, продовжують архівні фонди, раніше прийняті від цих юридичних
осіб.
4.8.1.2. У
разі
запровадження
нового
адміністративнотериторіального устрою або змін територіальних меж існуючих
адміністративно-територіальних одиниць нові окремі архівні фонди
організують з документів місцевих державних органів і органів місцевого
самоврядування.
Не створюють нові архівні фонди з документів державних органів і
органів місцевого самоврядування:
– якщо межі адміністративно-територіальної одиниці не змінюються
під час зміни меж більшого територіального утворення, до складу якого вона
входила;
– якщо внесення зміни до назви або статусу адміністративнотериторіальної одиниці не супроводжується суттєвими змінами в її межах і
внутрішньому поділі.
До і після змін адміністративно-територіального поділу не
організовують нові архівні фонди з документів:
– територіальних об’єднань громадян (профспілкових, спортивних,
наукових, культурно-освітніх) та органів їх управління;
– промислових і сільськогосподарських підприємств, фінансових,
наукових, медичних інших установ, навчальних закладів.
4.8.1.3. Згідно зі ст. 134. Господарського кодексу України право
власності – основне речове право у сфері господарювання.
У разі зміні форми власності, документи державних підприємств,
установ, організацій, які перейшли у приватну власність, організують з
моменту їх приватизації або акціонування у нові архівні фонди.
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Документи, створені до зміни форми власності підприємств, установ,
організацій, і які зберігаються в архівних підрозділах правонаступників, є
державною власністю та підлягають внесенню до архівних фондів
попередників.
Якщо зміна власників-юридичних осіб не призводить до зміни форми
власності та не супроводжується зміною функцій, нові архівні фонди не
створюють.
4.8.1.4. Чинним законодавством України визначено такі основні види
реорганізації юридичних осіб – фондоутворювачів: злиття, приєднання,
поділ, перетворення (зміна організаційно-правової форми).
Відповідно до ст. 104 глави 7 Цивільного кодексу України у результаті
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) юридична особа
припиняється, а її майно, права, обов’язки переходять до правонаступників.
Юридична особа вважається такою, що припинилася, з дня внесення до
Єдиного державного реєстру запису про її припинення. Злиття, приєднання,
поділ і перетворення юридичної особи здійснюють за рішенням його
учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими
документами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або
відповідних органів державної влади.
При реорганізації юридичної особи:
– нові архівні фонди створюють у разі зміни її цільового призначення,
профілю діяльності, функцій, форми власності (приватизація, акціонування,
націоналізація);
– виділення з установи однієї або декількох нових із наданням їм
окремих функцій першої є підставою для відокремлення архівних фондів
новостворених установ.
Розширення або звуження повноважень, компетенції, обсягу чи
територіальних меж діяльності, зміна підпорядкованості, структури,
перейменування або часткова зміна назви юридичної особи, що не
супроводжується докорінною зміною її основних функцій, не становлять
підстав для розмежування її документів на окремі архівні фонди.
Документи філій, дочірніх організацій утворюють єдиний архівний фонд
із документами своїх юридичних осіб і зберігаються в одному архіві.
Юридична наука поняття «ліквідація» тлумачить у значенні
регламентованої законом процедури, результатом якої є припинення
діяльності юридичної особи.
Ліквідація фондоутворювача – юридичної особи може бути
добровільною і примусовою. Юридична особа може ліквідуватися:
– за рішенням її учасників або органу юридичної особи, повноваженого
на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку,
на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її
творено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
– за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені
при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника
юридичної особи або відповідного органу державної влади;
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– за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках,
встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному
реєстраторові документів, передбачених законом України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань» для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в установлений законом строк. Юридична особа вважається
ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її
припинення109.
Ліквідатор зобов’язаний забезпечити належне оформлення,
впорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських,
документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.
Після винесення судом ухвали про ліквідацію юридичної особи –
банкрута, ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних
документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та
діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце
подальшого їх зберігання.
У разі ліквідації юридичної особи з наданням всіх або частини її
функцій одній або декільком іншим юридичним особам, документи кожної з
них організують в окремі архівні фонди.
Документи юридичної особи, яка тимчасово припинила свою
діяльність через ліквідацію, об’єднання, роз’єднання або у результаті війни,
стихійного лиха, а згодом її діяльність було відновлено з тими ж функціями,
фондують в єдиний архівний фонд.
4.9. Фондування документів юридичних осіб різної форми власності
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції
України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка
базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм
власності.
Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську
компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають
відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб'єктами господарювання є: господарські організації – юридичні
особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні,
комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а
також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та
зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України,
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іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність
та зареєстровані відповідно до закону як підприємці110.
4.9.1. Документи юридичних осіб – підприємств, установ, організацій,
які перейшли з державної форми власності у приватну, з часу їх приватизації,
акціонування складають нові архівні фонди.
Приклади:
Документи Дарницького ордена Леніна шовкового комбінату ім. 60-річчя Великої
Жовтневої Соціалістичної революції (1979–1992) і Закритого акціонерного товариства
«Дарна» (1992–2007) фондують в окремі архівні фонди.

Нові архівні фонди організують з документів підприємств змішаної
форми власності, у статутному капіталі яких частка державної власності не
переважає. Якщо частка державної власності переважає, рекомендується
фондувати документи цих структур в об’єднані архівні фонди з документами
їхніх попередників.
Допускається створення об’єднаних архівних фондів із фондів
документів підприємств, установ, організацій, які пройшли приватизацію,
акціонування, мають споріднений характер діяльності, за умови передавання
юридичною особою-правонаступницею документів до державних архівних
установ. Питання про створення об’єднаних архівних фондів необхідно
узгодити з новими власниками – юридичними особами та зафіксувати в акті
приймання-передавання документів до архівних установ.
Документи дочірніх підприємств, організацій, відділів і філіалів, які є
юридичними особами, фондують в окремі архівні фонди, незалежно від того,
чи зберігаються вони в одному архіві з документами головної організації чи в
різних архівах.
У процесі реорганізації акціонерне товариство може стати товариством
з обмеженою відповідальністю, тобто новою юридичною особою, при цьому
не змінюючи форму власності та основні функції. Такий зміст реорганізації
підприємства не є підставою для розмежування його документів на два
окремі фонди.
Рекомендується документи тимчасових адміністрацій підприємств,
установ, створених на стадії їх банкротства, документи їхніх ліквідаційних
комісій приєднувати до фондів цих підприємств і установ.
Нові архівні фонди створюють:
– у разі зміни форми власності підприємства; установи, організації;
– за умови істотної зміни функцій, профілю діяльності підприємства,
установи, організації;
– після злиття або поділу, що супроводжується створенням нової
юридичної особи – самостійного суб’єкта господарювання.
Не є підставою для створення нового архівного фонду:
– внесення змін у підпорядкованість підприємства, установи,
організації, в їх структуру, перейменування або запровадження часткових
змін у назві, що не супроводжується докорінною зміною їх форми власності,
основних функцій або профілю діяльності;
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– зміна засновників, що не супроводжуються зміною форми власності.
4.10. Фондування документів об’єднань громадян
Нові архівні фонди створюють з документів:
– громадських організацій, політичних партій, молодіжних рухів,
релігійних організацій та об’єднань, зареєстрованих відповідно до чинного
законодавства України;
– об’єднань громадян (профспілкових, спортивних та ін.), які
функціонують при відповідних установах або організаціях, і зареєстровані як
юридичні особи;
– громадських організацій регіонального рівня, діючих у районах і
містах, за умови, що вони зареєстровані як юридичні особи;
– засобів масової інформації (далі – ЗМІ), господарчих організацій і
служб, які функціонують при громадських організаціях, та є юридичними
особами.
Об’єднані архівні фонди доцільно організовувати з документів:
– кількох громадських організацій – юридичних осіб, якщо створені
ними документальні комплекси мають максимально повно збережений склад
документів, значущих за змістом (зафіксували діяльність організації за кілька
років, відображають суттєві для даного регіону події, активний громадський
рух);
– регіональних і місцевих громадських об’єднань.
Архівні колекції тематичного характеру створюють у разі наявності
невеликого обсягу документів або з розрізнених документів кількох
об’єднань громадян, які функціонували нетривалий хронологічний період.
Документи громадських об’єднань, що тематично відображають
становлення незалежної України (1989 –1991 рр.), але надійшли до архівної
установи після 24 серпня 1991 р., фондують за датою створення і ліквідації
фондоутворювача. За історичними умовами і часом створення їх включають
до документів «радянського періоду». До документів «періоду незалежності»
належать документальні комплекси, що утворилися на території сучасної
України після прийняття Акту проголошення незалежності України
24 серпня 1991 р. Якщо означені громадські об’єднання продовжували
функціонувати короткий термін і після 24 серпня 1991 р., а потім були
ліквідовані, то у передмові до опису необхідно зазначити, що їхня діяльність
частково припадає на період незалежності України.
Документи спілок письменників, театральних діячів, художників,
композиторів, архітекторів, журналістів України приєднують до раніше
створених архівних фондів цих організацій.
4.11. Фондування науково-технічної документації
В архіві фондування НТД проводять з метою визначення або уточнення
фондової належності документів, хронологічних меж фонду, формування
архівних фондів, об'єднаних архівних фондів, архівних колекцій, до складу
яких входить НТД.
До складу архівного фонду, відповідно до профілю діяльності
фондоутворювача, можуть входити: управлінські, науково-дослідні,
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конструкторські, технологічні, виробничо-технічні, патентні, програмні,
телеметричні,
картографічні,
обліково-технічні,
містобудівельні,
архітектурні, землевпорядні, лісовпорядні, проектні для будівництва та інші
документи, документи з різними носіями інформації – кіно-, відео-, фото- і
фонодокументи, електронні та цифрові документи.
Визначення фондової належності НТД полягає у віднесенні її до
архівного фонду відповідної юридичної чи фізичної особи. Це здійснюють
для кожного виду НТД на основі вивчення історії фондоутворювача, фонду,
складу і змісту документів.
Фондову належність НТД з паперовим носієм та НТД на мікроформі,
створеної юридичною особою, визначають для кожної групи документів за
такими ознаками:
– для науково-дослідної, технологічної, програмної, текстової
містобудівельної, землевпорядної, лісовпорядної, інвестиційної, проектної і
обліково-технічної – за назвою юридичної особи – розробника, взятою з
титульного аркуша;
– для технічної, графічної – за кутовим штампом на креслениках,
штампом застосування, складом проекту або специфікації.
Фондову належність НТД з машиночитаним носієм визначають за
інформаційно-пошуковими характеристиками, листами засвідчення та
затвердження документів, електронним цифровим підписом.
Фондову належність НТД, отриманої від сторонніх юридичних і
фізичних осіб, встановлюють за адресатом, реєстраційним штампом,
резолюцією та позначкою про направлення НТД у структурні підрозділи
юридичної особи, а також за змістом НТД.
НТД, створену юридичною особою, яка є співрозробником проекту,
(теми), фондують у складі фонду юридичної особи – генпроектувальника
(головної організації), а також у складі фонду юридичної особи –
співрозробника, яка є джерелом комплектування архіву.
Проект, розроблення якого починала одна юридична особа – розробник,
а завершувала проектування або проводила реконструкцію інша, включають
до складу фонду тієї юридичної особи, в якій було закінчено проектування
(реконструювання).
Акти випробувань виробів, розроблених юридичною особою –
фондоутворювачем, проведені сторонньою юридичною особою, включають
до фонду юридичної особи – фондоутворювача.
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Глава 5. Організація документів
Національного архівного фонду в межах архівного фонду
Організацію документів у межах архівного фонду здійснюють на
основі їх систематизації – групування документів за науково обґрунтованими
ознаками.
Організацію документів у межах архівного фонду на основі їх
систематизації здійснюють:
– у службах діловодства державних органів, органів місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від
форм власності при складанні номенклатури та формуванні справ відповідно
до неї, при підготовці справ до подальшого зберігання і використання;
– в архіві установи при підготовці документів для передавання у
державні архівні установи;
– у державних архівних установах при складанні та переробленні
описів архівних фондів.
Основними класифікаційними одиницями організації документів НАФ у
межах архівного фонду є справа, одиниця обліку, одиниця зберігання.
Справа – документ або сукупність документів, що стосуються одного
питання чи напряму діяльності установи або особи і зберігаються в окремій
теці (палітурці). Справа є структурною та класифікаційною основою
організації документів у межах архівного фонду і може бути сформованою з
одного документа, частини одного документа або сукупності документів,
об’єднаних за однією або декількома ознаками, зокрема, тематичною,
кореспондентською, номінальною, хронологічною або сукупністю ознак і
єдиним строком зберігання.
Одиниця обліку архівних документів – одиниця виміру кількості
архівних документів.
Одиниця зберігання архівних документів – одиниця обліку, що
становить один або кілька фізично відокремлених носіїв інформації або
сукупність документів, які зберігають в одному первинному пакованні.
Систематизація у межах фонду включає процес розроблення Схеми
систематизації документів фонду і процес їх розподілу відповідно до обраної
схеми систематизації.
Схема систематизації – це архівознавче поняття, яким позначають
схему організації архівних документів, відповідно до якої розташовують
одиниці зберігання у межах архівного фонду. Схема систематизації
відображає структурну модель організації архівного фонду (ієрархію його
частин). Її рівні визначають з урахуванням історично сформованої структури
фондоутворювача, його функцій, складу документів фонду (видів і різновидів
документів), хронологічних меж документів або найважливіших тем/питань,
що відбилися у документах фонду. Схема систематизації фонду є підставою
для його внутрішньої організації та закріплюється описом/описами.
Схему систематизації складають з дотриманням таких правил,
визначених архівною наукою:
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– всі етапи групування документів повинні бути історично та логічно
пов'язаними;
– групування здійснюють за обраними ознаками, з охопленням усіх
документів фонду;
– принципи систематизації визначають у кожному конкретному
випадку;
– систематизацію проводять методом дедукції: від загального до
часткового;
– групування починають за основною ознакою, спільною для всіх
документів фонду, закінчують за ознаками, характерними для окремих,
найменших груп документів.
Розподіл документів у середині фонду по всім діленням схеми
систематизації проводять з урахуванням таких класифікаційних ознак:
– структурної (відповідно до структури фондоутворювача);
– хронологічної (за роками створення документів);
– функціональної, галузевої, тематичної (за функціями, напрямами
діяльності або галузями діяльності фондоутворювача, тематикою
документів);
– номінальної (за видами і значимістю документів);
– кореспондентської (за найменуваннями адресатів, у результаті
листування з якими утворилися документи);
– географічної (за адміністративно-територіальними одиницями);
– авторської (за назвами установ або прізвищ осіб, які є авторами
документів).
Під час систематизації можна також застосовувати такі ознаки, як мова
документів справи, їх формат, оригінальність чи копійність документів.
Зазвичай, справи групують не поодинці, а послідовно за тими ознаками,
застосування яких виявляється найдоцільнішим для повноти відображення
діловодного і смислового характеру документів, обов’язково логічних та
історичних зв’язків між ними, створення зручної для користування системи
їх організації.
У кожному конкретному випадку визначають основні та додаткові
ознаки систематизації. До основних в архівній практиці належать структурна
та хронологічна ознаки, вибір яких зумовлений особливостями діяльності
фондоутворювача, складом і змістом його документів, метою їх групування.
В окремих випадках основними ознаками можуть бути функціональна
(галузева), географічна, авторська тощо. Додатковими класифікаційними
ознаками можуть бути: номінальна, кореспондентська, авторська або
предметна.
5.1. Систематизація документів у межах фондів офіційного
походження
Поєднання структурної та хронологічної ознак окреслює
найпоширеніші варіанти схеми систематизації у межах фондів юридичних
осіб: хронологічно-структурного і структурно-хронологічного.
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Хронологічно-структурна схема систематизації є доцільною при
систематизації справ у фонді юридичних осіб (з урахуванням подальшого
поповнення документів цих фондів), що діють, а також ліквідованих, чия
структура часто змінювалася. При систематизації за цією схемою справи
групують у межах фонду, передусім, за роками, а в межах кожної
хронологічної групи – за структурними підрозділами установи.
Структурно-хронологічну схему систематизації застосовують для
систематизації справ у фондах юридичних осіб, які мали стабільну
структуру, зміни у ній відбувалися рідко і були нескладними. При
систематизації за цією схемою справи групують перш за все за структурними
підрозділами фондоутворювача, а в межах кожної структурної групи – за
роками.
Хронологічно-функціональна або функціонально-хронологічна схеми
систематизації є ефективними при систематизації справ фондів юридичних
осіб без структури або із структурою, що часто змінювалася.
При систематизації справ за хронологічно-функціональною схемою їх
групують спочатку за роками, а потім – за функціями діяльності
фондоутворювача, з урахуванням їх значимості (організаційно-розпорядча,
планування, фінансування тощо).
При систематизації справ за функціонально-хронологічною схемою
справи групують навпаки – спочатку за функціями діяльності
фондоутворювача, потім – за роками.
Хронологічно-тематичну
або
тематично-хронологічну
схеми
застосовують при систематизації справ невеликих за обсягом фондів, а також
колекцій. Тематичні групи справ розташовують за значимістю намічених
тем.
Хронологічно-номінальна
і
номінально-хронологічна
схеми
систематизації є придатними для систематизації справ фондів юридичних
осіб з невеликим обсягом документів або, які не мали структури.
Як правило, виділяють в особливу групу, систематизують відособлено і
включають в окремий опис документи з особового складу, звіти про
виконання наукових тем у науково-дослідних установах.
Під час систематизації справ за схемою рекомендується дотримуватися
таких вимог:
– справи належать до того року, в якому започатковані у діловодстві,
або надійшли від іншої юридичної особи (структурного підрозділу) для
продовження;
– справи, які започатковано у діловодстві одного структурного
підрозділу і передано для завершення іншому структурному підрозділу,
належать до останнього підрозділу;
– справи з планами незалежно від дати їх складання належать до року,
на який їх укладено;
– у межах року або хронологічного періоду справи систематизують за
структурою, значимістю функцій фондоутворювача;
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– справи у межах нижчих рівнів систематизації розміщують за
ступенем їх значимості та хронологією створення документів;
– якщо декілька справ мають одну початкову дату, спершу розміщують
ті, які мають ранні кінцеві дати.
Належність справи до певної юридичної особи чи структурного
підрозділу встановлюють за елементами діловодного або архівного
оформлення документів, а також за змістом документів.
5.2. Систематизація документів у межах фондів особового
походження
Документи фондів особового походження систематизують за схемами,
що відображають основні напрями державної, політичної, творчої,
професійної, громадської та іншої діяльності особи, її приватного життя,
особистих інтересів і захоплень. Розділи схеми визначають залежно від
напрямів діяльності фондоутворювача, у межах розділів документи
систематизують за більш загальними ознаками – тематичною, номінальною,
авторською, у межах організованих розділів класифікаційні ознаки
встановлюють відповідно до складу документів фонду.
Зміст першого етапу розроблення схеми систематизації полягає у
формуванні основних структурних одиниць (розділів, груп) і визначенні
послідовності їх розміщення, з урахуванням складу та змісту документів,
забезпечення умов інтелектуального доступу до їх інформації. Віднесення
документів до тих чи інших структурних одиниць здійснюють, передусім, за
тематичною, функціональною (характер і зміст документів) і авторською
ознакою/ознаками.
На другому етапі організації структурних одиниць (тобто у межах
розділів, підрозділів, менших груп), документи об’єднують за їх видами й
жанрами, хронологічною, географічною, кореспондентською та іншими
ознаками.
В ієрархічній будові фондів особового походження документи
організують за такими структурними одиницями (розділами):
– документи творчої діяльності (наукової, сценічної, винахідницької,
літературної тощо);
– документи професійної, громадської і політичної діяльності (у т. ч.
церковної);
– особистий епістолярій;
– особові та інші біографічні документи;
– мемуари;
– документи, зібрані фондоутворювачем для роботи та з тем, що його
цікавили;
– документи майново-господарського характеру,
– зображувальні документи;
– документи про фондоутворювача;
– документи інших осіб, що відклались у фонді (у т. ч. родичів);
– документи, що відображають коло інтересів фондоутворювача
(колекції).
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Зазначені структурні одиниці можуть бути не тільки, самостійними
розділами, а й підрозділами у складі інших розділів розробленої схеми
систематизації.
Назву і послідовність розміщення розділів схеми визначають залежно
від характеру основної діяльності фондоутворювача та конкретного складу,
змісту, кількісних показників документів фонду. Під час розроблення
структури ієрархічної будови фонду необхідно визначити основні принципи
віднесення документів до певних структурних одиниць (групи документів) і
подальшого розміщення цих структурних одиниць у межах фонду.
За походженням документи фонду поділяють на два основні блоки:
– документи фондоутворювача (творчі, особисті, зібрані ним);
– документи інших осіб, пов’язаних із його життям і діяльністю.
Документи першого блоку умовно об’єднують поняттям «документи
фондоутворювача», документи другого блоку – поняттям «документи, що не
створені фондоутворювачем».
Всі документи, створені безпосередньо фондоутворювачем, об’єднують
поняттям «прижиттєві». Документи, створені по його смерті, – поняттям
«посмертні»
(хронологічний
принцип).
Прижиттєві
документи
фондоутворювача розподіляють у межах розділів схеми-систематизації за
ознакою їх цінності та повноти складу. Посмертні документи включають
лише до одного розділу: «Документи про фондоутворювача».
Документи другого блоку поділяють на документи родичів та інших
осіб, що містять інформацію про фондоутворювача. У схемі систематизації
документів цей блок документів, як правило, є останнім.
Найменшою неподільною одиницею у структурній будові архівного
фонду особового походження є фізично відокремлена одиниця зберігання –
справа. Формування одиниць зберігання і систематизацію документів
особового походження у межах справи здійснюють в архівах після того, як
всі документи згруповано у межах основних розділів фонду.
Справа як одиниця систематизації, обліку і описування документів
особового походження може складатися з одного документа і/або групи
документів, об’єднаних за авторською, номінальною, тематичною,
хронологічною, географічною ознаками. Під час формування справ із
документів особового походження застосовують також такі специфічні
ознаки, як наприклад, жанрова – у фонді вченого, літератора, фольклориста,
кореспондентська – для листування, інші класифікаційні ознаки визначають
залежно від складу документів. Кожна з ознак може бути повноцінним
компонентом формування справи як самостійно, так і в поєднанні з іншими
ознаками.
Під час формування справ не рекомендується відділяти від основних
документів додатки (документи, наявність яких обумовлена в основних
документах або з якими вони органічно пов’язані). Про наявність додатку
зазначають у заголовку справи.
Допускається відокремлення творів мистецтва в окрему справу, яку
розміщують за справою з основними документами та з поясненням у
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заголовку щодо їх зв’язку (наприклад, ілюстративні документи до рукописів,
лекцій тощо). Справу з додатками розміщують за основними документами.
Не рекомендується в одній справі об’єднувати:
– документи різних історичних епох;
– документи, що репрезентують різні етапи життєдіяльності
фондоутворювача (наприклад, до еміграції, в еміграції, у після еміграційний
період тощо).
– документи стандартних розмірів разом із великоформатними
документами;
– фотографії та малюнки, фотографії й креслення, а також креслення,
малюнки, фотографії з рукописами тощо, за винятком тих документів, що є
додатками до них або їх складовою;
– документи з паперовим носієм і документи з іншими спеціальними
носіями тощо.
У разі наявності значної кількості ілюстрацій або якщо вони
складаються з малюнків і креслень, їх об’єднують у самостійну справу та
розміщують за рукописами, до яких вони відносяться.
Текстову супровідну документацію до аудіовізуальних документів
формують в окрему справу і розміщують за справою/справами з основними
документами. У заголовку до справи, де вміщено супровідну документацію,
обумовлюють їхній зв’язок.
Додатки та конверти розміщують біля документа/документів, до
якого/яких вони належать.
Рукописи наукових праць, літературних творів (у т. ч. ноти)
систематизують у справі за авторською ознакою або за змістом. Редакції та
варіанти праці після ретельної перевірки цілісності їхнього тексту
розміщують за хронологією їх підготовки автором.
Рукописи декількох творів одного автора у справі розміщують за
хронологією їх створення, твори за один календарний рік або без дат – за
абеткою назв.
Твори різних авторів у справі групують за абеткою прізвищ авторів, у
разі відсутності прізвищ – за датами створення і/або за абеткою назв
рукописів.
Документи, що зафіксували дослідницький процес опрацювання
наукової теми, підготовку науково-методичної розробки тощо, групують у
хронологічній послідовності роботи автора над ними.
Тексти ролей у справі розміщують за хронологією їх виконання
(читання).
Фотографії фондоутворювача у ролях i під час сценічних виступів
групують за постановками (концертами, творчими вечорами тощо) у
хронологічній послідовності та за актами драматургічного твору (сценами),
номерами, виступами тощо.
Документи, що відображають творчій процес роботи режисера над
створенням вистави/фільму, систематизують у справах за здійсненими
творчими постановками у хронологічній послідовності, всередині – за
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актами, сценами, епізодами, номерами тощо. Аналогічно розміщують
фотографії сцен i кадрів постановок.
Ескізи, що репрезентують процес роботи художника-постановника
(художника-оформлювача сцени, художника по костюмам тощо)
систематизують за постановками та хронологією сценічного втілення
художнього твору, всередині постановки – за видами документів, серіями,
епізодами, актами, номерами або персонажами.
Твори образотворчого мистецтва одного автора групують у справі за
хронологією їх створення, датовані одним календарним роком і/або
недатовані – за абеткою назв творів.
У справах, сформованих із творчого доробку кількох художників,
документи розміщують за абеткою прізвищ авторів, всередині – за абеткою
назв творів.
У справах, що містять епістолярій, документи розміщують у
хронологічній послідовності. Листи з невстановленими датами написання
розміщують після датованих. Листи невстановлених осіб групують за
почерками, листи, які написані одним почерком, – за датами. Листи,
об’єднані за тематичною ознакою, систематизують за хронологічною
ознакою або за абеткою прізвищ кореспондентів.
Справи, сформовані з документів біографічного, майновогосподарського і побутового характеру, а також із документів творчої,
службової, політичної, громадської діяльності систематизують за видами й
хронологією.
Фотографії та портрети фондоутворювача, листівки, вирізки з
журналів і газет з ілюстраціями систематизують за хронологічною ознакою.
Фотографії з дарчими написами різних осіб розміщують за абеткою
прізвищ цих осіб. Фотографії з дарчими написами однієї особи – за
хронологією.
У цілому розроблення загальної схеми систематизації документів
фонду особового походження зумовлено статусом фондоутворювача,
характером і значущістю його діяльності, змістом, складом і кількісними
характеристиками документів фонду. Специфіку організації документів у
межах фондів особового походження та розроблення схеми систематизації
документів комплексно й докладно розглянуто у методичному посібнику
«Робота з документами особового походження»111.
5.3. Систематизація документів у межах об’єднаних архівних фондів
офіційного і особового походження
Архівні фонди, що увійшли до складу об'єднаного архівного фонду
офіційного походження, можуть розташовуватися згідно з функціональноцільовим призначенням фондоутворювача, хронологією їх створення, за
абеткою назв або за географічною, номінальною, іншими ознаками. У межах
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Л. О. Драгомірова, І. М. Мага, , К. Т. Селіверстова, З. О. Сендик, Н. М. Христова. – Київ,
2009. – С. 69–150.
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об'єднаного архівного фонду вибір схеми систематизації визначається
характером діяльності конкретних фондоутворювачів, складом і обсягом їх
документів.
У разі створення об’єднаного архівного фонду шляхом приєднання
документів фондів підпорядкованих установ до документів фонду органу
управління, схему систематизації обирають залежно від характеру
підпорядкування.
При об’єднанні фондів за об'єктом діяльності фондоутворювачів
спочатку розташовують справи основної установи-фондоутворювача, далі –
документи громадських організацій (профспілкової організації тощо) за
ступенем їх значущості. За умови ліквідації установи-фондоутворювача
наприкінці систематизаційного ряду рекомендується розташувати документи
ліквідаційної комісії основного фондоутворювача.
При об'єднанні документів фонду органу управління з документами
фондів підпорядкованих установ його системи, останні розташовують за
абеткою їх найменувань у межах конкретної території.
Якщо об’єднують фонди, що містять документи виконавчого
комітету зі справами фондів його структурних підрозділів (управлінь,
відділів), справи можна розташовувати за ступенем значущості, у порядку
розташування їх у нормативному акті (статуті, положенні, рішенні
державних органів щодо їх створення тощо), за датами створення, залежно
від обсягу та крайніх дат документів.
У разі створення об’єднаного архівного фонду з документів установ –
фондоутворювачів, які послідовно змінювали одна одну, справи доцільно
систематизувати у хронологічній послідовності за датами функціонування
відповідних установ – фондоутворювачів.
Якщо установу – фондоутворювача було ліквідовано, а через певний
час її діяльність було відновлено, то справи за ці періоди функціонування
складають єдиний комплекс.
Особливістю систематизації об’єднаного архівного фонду особового
походження є запровадження додаткових основних структурних рівнів –
підфондів, які об’єднують:
– документи, спільні для всього фонду;
– документи, що характеризують діяльність і життєвий шлях кожної
конкретної особи у складі фонду.
Залежно від обсягу документів кожен підфонд у таких об’єднаних
архівних фондах можна вносити до окремого опису.
У структурі об’єднаних архівних фондах, організованих за генетичною
ознакою, документи кожного з членів родини виділяють в окремий підфонд і
систематизують залежно від характеру його діяльності.
У родинних (сімейних) фондах спочатку розміщують документи
основного фондоутворювача, а за ними – документи членів родини
фондоутворювача у вихідному порядку родинних зв’язків (батьки, діти,
онуки). Документи, спільні за змістом і характером для всієї родини
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(майново-господарські, листування, фотографії) включають до підфонду
основного фондоутворювача.
У родових (фамільних) фондах документи розміщують у порядку
генеалогічної послідовності родин (від основного фондоутворювача
(пращура) до підфондів членів родини – нащадків (прадіди, діди, батьки,
діти). Документи, спільні для всього роду, і які неможливо віднести до
конкретної особи (генеалогічні схеми, таблиці, майново-господарчого
характеру тощо), виносять окремим підфондом на перше місце. Потім
розміщують підфонди родин із документами кожного конкретного члена
родини. В об’єднаних архівних фондах, організованих за ознакою спільної
діяльності фондоутворювачів, на перше місце виносять документи, спільні
для всіх фондоутворювачів, а потім розміщують підфонди окремих
фондоутворювачів за ступенем їх значущості або за абетковим принципом.
Об’єднані архівні фонди, сформовані за ознакою спільної діяльності
фондоутворювачів або у разі їх участі в одних подіях, як правило, містять
невеликі комплекси документів окремих осіб. У структурі таких фондів
окремою групою (підфондом) спочатку розміщують документи, спільні для
всього фонду, або документи, що складно визначити відносно їх
приналежності конкретній особі. Потім розміщують підфонди окремих
фондоутворювачів за абеткою їх прізвищ. Документи кожного
фондоутворювача систематизують відповідно до схеми систематизації
фонду, залежно від роду діяльності фондоутворювача і складу його
документів. Окремі групи документів виділяють тільки за наявності значної
кількості документів.
У родинних (родових) фондах особового походження листування
кожного з членів роду систематизують за тими ж правилами, що i в особових
фондах. Особисті листи систематизують за абеткою прізвищ адресатів у
відповідних розділах підфонду кожної особи – члена родини або роду. Якщо
листи та документи неможливо віднести до конкретної особи (наприклад,
лист адресований до всієї родини або кільком її членам), їх включають до
документів
старшого,
враховуючи
ступінь
родинних
зв’язків
фондоутворювача.
Типова схема систематизації документів родинних і родових фондів
може містити такі підрозділи:
I. Документи, спільні для всього фонду (з історії роду, майновогосподарські, родові колекції тощо).
II. Особові підфонди членів родини або роду, які розміщують: у межах
роду – за генеалогічною послідовністю родин; у межах родини – за
старшинством родинних зв’язків112.
5.4. Систематизація документів колекцій
Систематизація документів колекцій визначається їх тематикою і
складом. Колекції архівних документів систематизують за хронологічнономінальною ознакою (за роками та видами справ) або за хронологічноРобота з документами особового походження: метод. посіб… С. 94–96.
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авторською ознакою (за роками, найменуваннями установ, прізвищами осіб авторів документів). В окремих випадках доцільно застосовувати
географічну, функціональну ознаки систематизації.
При систематизації, в архівних колекції, як правило, зберігається
внутрішня організація документів, обрана її створювачем.
Певну специфіку має систематизація колекцій документів особового
походження. Її здійснюють відповідно до тематики і складу документів.
Склад колекцій може містити окремі види документів, комплекси
документів, документи з окремих тем і проблем. Колекція, до складу якої
входять документи з різними носіями (автографи, листівки, екслібриси,
альбоми, афіші, програми, газетні вирізки, фотографії, слайди, відеозаписи,
грамплатівки, фотодокументи, магнітні записи тощо), може бути
систематизована за носіями документної інформації, видами документів;
всередині груп – за тематикою документів; абеткою або за хронологією.
Якщо до колекції входять документи особового походження певного діяча, їх
систематизують за схемою особового фонду, а всередині колекції – за
абеткою прізвищ діячів або хронологією.
Колекції, сформовані фондоутворювачем із окремих тем,
рекомендується систематизувати залежно від складу документів за особами,
тематичною, географічною, хронологічною або іншою ознакою або на
підставі поєднання кількох ознак. Якщо до складу колекції поряд із
документами входять рукописні книги, то їх доцільно виділяти в окремий
розділ колекції113.
В архівних зібраннях систематизація документів визначається їх
складом – за тематикою, всередині груп – за конкретними питаннями і далі –
за хронологією або за географічною чи авторською ознаками.
5.5. Організація науково-технічної документації у межах архівного
фонду
Організація НТД у межах архівного фонду – це розподіл її за групами
(НДД, КД, ТД, ПД) та розташування у фонді.
По кожній групі НТД систематизацію проводять окремо, а в межах
групи – за комплексами.
Обліково-класифікаційною одиницею у межах фонду є комплекс НТД і
одиниця зберігання НТД.
Обліково-класифікаційною одиницею у межах комплексу НТД є
одиниця зберігання.
Одиницею зберігання НДД є фізично відокремлена група
документів за проблемою (темою) наукового дослідження (або його
етапу) або окремий документ, що не може бути об’єднаний з іншими.
Одиницею зберігання КД є комплект конструкторських документів
на виріб, його частину або стадію його розробки, або фізично
виокремлена група документів, а також окремий конструкторський
документ, що не може бути об’єднаний з іншими.
113

Там само. – С. 96–97.
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Одиницею зберігання ТД є зброшурований комплект технологічних
документів або окремий технологічний документ, що не може бути
об’єднаний з іншими.
Одиницею зберігання ПД є том, зброшурований комплект або інша
фізично виокремлена група проектних документів на об’єкт, його
частину або стадію розроблення, окремий проектний документ, що не
може бути об’єднаний з іншими.
Систематизація НТД у межах архівного фонду – це групування
документів відповідно до обраної схеми систематизації, що слугує підставою
для їх внутрішньої організації за науково обґрунтованими ознаками з
урахуванням особливостей документів і специфіки кожної групи цього виду
документів.
У межах фонду НТД спочатку систематизують за групами (НДД, КД,
ТД, ПД тощо), у межах групи – за комплексами. Порядок розміщення
документів у межах комплексу визначається Схемою систематизації.
У межах комплексу НТД систематизують за проектами
(темами), у межах проекту(теми) – за однією, обраною для цієї групи
документів, ознакою. Одиниці зберігання (справи) формують з документів
однієї теми, стадії, однієї частини проекту. За обсягом одиниця зберігання
(справа) не повинна перевищувати 250 аркушів текстової документації та 50
аркушів креслеників формату А4. Якщо документи однієї стадії, однієї
частини проекту значні за обсягом, з них формують декілька одиниць
зберігання(справ). До однієї одиниці зберігання (справи) документи різних
стадій чи частин одного проекту не включають.
Формування одиниць зберігання (справ) з текстовою НТД здійснюється
на загальних засадах відповідно до Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях.
5.5.1. Систематизація науково-дослідної документації
НДД систематизують у логічному взаємозв’язку та послідовності її
створення. У межах комплексу НДД спочатку систематизують за темами,
зазначеними у Переліку проектів, далі – за однією з обраних ознак.
При систематизації НДД за хронологічно-структурною ознакою
документи групують за роками завершення розробок, у межах року – за їх
приналежністю до структурних підрозділів організації – виконавців теми,
далі – у валовому порядку шифрів тем за тематичним планом або номерів
договорів (контрактів), за абеткою найменувань тем тощо.
За умови незначної кількості НДД (до 50 справ за рік) документи
доцільно розташовувати у межах року у валовому порядку шифрів тем
(договорів, контрактів) або за абеткою прізвищ керівників (виконавців) теми,
для позапланових тем – за абеткою найменувань тем.
При систематизації НДД за структурно-хронологічною ознакою
документи групують за структурними підрозділами організації –
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виконавцями тем, з подальшою систематизацією за роками та етапами їх
розроблення (проміжний, етапний, заключний).
НДД також рекомендується групувати за видами документів: наукові
огляди, звіти про наукові відрядження, рукописи неопублікованих робіт
тощо.
5.5.2. Систематизація конструкторської документації
У межах комплексу КД систематизують за проектами, далі - за
хронологією їх розроблення, потім – за тематичною ознакою (за наявності
різних груп виробів). Назви груп виробів можуть слугувати назвами для
розділів опису. У комплексі проекти розташовують у порядку їх цифрових
позначень (шифрів) тощо.
У межах проекту КД систематизують відповідно до стадій розроблення
виробів промислового виробництва та конструкції самого виробу. Документи
проектних стадій систематизують у послідовності їхнього розроблення:
технічне завдання (з 1988 р виключено зі стадій розробки), технічна
пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робоча документація,
відповідно до специфікацій, які складають на кожну збірну одиницю виробу.
Якщо стадійність на креслениках не зазначено, її визначають за
стандартами ЄСКД та іншими нормативними документами з КД. Варто
підкреслити, що за допомогою стандартів ЄСКД можна розшифрувати
позначення стадій, скорочення креслеників і текстових документів,
визначити повноту складу проекту КД.
На стадії «робоча документація» документи систематизують у такому
порядку: спочатку розташовують основний комплект КД, що містить
документацію на виріб у цілому; потім здійснюють систематизацію за
складовими частинами виробу, найменування та позначення яких наведено у
специфікації. Незалежно від розташування основних вузлів у специфікації,
відомості специфікацій доцільно систематизувати та розташовувати у
валовому порядку їх номерів для полегшення пошуку документів.
Документацію на складову частину виробу систематизують таким
чином: специфікація; кресленик виробу; документи складових частин виробу
(у валовому порядку номерів); документи на деталі (у валовому порядку
номерів ). Документацію на виріб «Розподільник автоматичний»
систематизують у такому порядку: специфікація, складальний кресленик
«Розподільника автоматичного», «Фільтра», «Корпусу», «Колонки
управління», зібрані за своїми специфікаціями і розташовані за порядком
своїх номерів; потім розташовують деталі «Розподільника автоматичного»,
зазначені в його специфікації також за порядковими номерами.
Текстову КД (інструкції, технічні описання тощо) допускається
систематизувати за будь-якими ознаками (виробничим індексом, алфавітом
найменувань), які забезпечують логічне групування та пошук документів.
5.5.3. Систематизація технологічної документації
Систематизацію ТД здійснюють відповідно до вимог чинних
стандартів ЄСТД. ТД розташовують в опису за описанням відповідного
виробу, а у разі її значної кількості – на ТД складають окремий опис.
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5.5.4. Систематизація проектної документації для будівництва
У межах комплексу ПД проекти доцільно систематизувати за
географічною ознакою, тобто за місцезнаходженням об’єктів. Якщо об’єкти
розташовано у межах одного географічного регіону, проекти можна
систематизувати за будь-якою іншою ознакою – хронологічною, предметнотематичною, що забезпечує логічне групування і пошук документів.
Під час систематизації ПД документи проектних стадій (етапів)
розташовують у прийнятій послідовності проектування, тобто: завдання на
проектування, технічний проект, робочі креслення. Всередині стадій ПД, як
правило, систематизують за частинами.
При систематизації проектів на промислові об’єкти варто враховувати
тривалість їх проектування або реконструкції, кожний етап яких може
розглядатися як самостійний. У цьому випадку систематизацію проводять за
стадіями, у межах кожного етапу проектування, без врахування стадій
проектування попереднього або наступного етапів.
Проект реконструкції або технічного переоснащення підприємства
розташовують за проектом його будівництва та групують як окремий проект.
Технічні звіти про інженерно-геологічні, топографо-геодезичні,
вишукувальні роботи та додатки до них розташовують в опису як перед
описанням проекту, так і перед відповідним етапом проектування.
У межах стадії ПД систематизують за частинами (розділами
проектування), які визначаються ДБН.
Типові проекти у фонді організації – розробника систематизують за
номерами серій. Основні кресленики типових проектів і проекти повторного
використання є складовою технологічної частини проекту, розробленого
організацією, яка їх використала під час проектування. Проекти-прив’язки
будинків і споруд до основного проекту відбирають на зберігання у складі
будівельної частини основного проекту. Якщо на креслениках не зазначено
стадію проектування, її обов’язково необхідно уточнити за стандартами
СПДБ, будівельними нормами (ДБН) та іншими нормативними
документами114.
Систематизацію одиниць зберігання (справ), значних за обсягом
фондів зі складною структурою організації – фондоутворювача, доцільно
проводити шляхом укладання описових статей на картках (в електронній
формі), що дозволяє групувати не самі одиниці зберігання (справи), а
саме картки з описаннями. Картки розташовують відповідно до обраної
схеми і послідовно нумерують у порядку валової нумерації. Далі
проводять остаточне групування одиниць зберігання (справ). Такий
спосіб дозволяє забезпечити збереженість документів, оскільки не
передбачає багаторазове переміщення справ під час групування.
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опрацювання
науково-технічних
документів
Національного архівного фонду / Держ. архів, служба України, УНДІАСД; уклад.:
Н. М. Христова. – К., 2015.– С. 43–50.
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ
НЕФОНДОВОГО КОМПЛЕКСУ
Глава 1. Історіографічний дискурс
Неухильне зростання обсягів аудіовізуальних документів, значна
різноманітність складу і змісту цих документів, зумовлені постійним
розвитком аудіовізуальних технологій і розширенням сфери їх застосування
в житті сучасного суспільства, актуалізують проблему організації
аудіовізуальних документів у складі Національного архівного фонду, що
посилюється у зв’язку з практичною відсутністю фундаментальних
теоретико-методологічних і прикладних досліджень у цьому напрямі архівної
роботи.
1.1. Вперше ідеї щодо доцільності групування архівних фотонегативів
за фондовою ознакою або в «особливих розрядах колекцій» було
задекларовано російськими архівістами ще в 1930-х рр. у контексті
організації державного зберігання аудіовізуальних документів115. Опоненти
фондування аудіовізуальних документів за походженням мотивували свою
точку зору двома основними обставинами: обмеженістю кола
фондоутворювачів і зосередженням в аудіовізуальних архівах абсолютно
різних за своїм зовнішнім видом і внутрішнім змістом документів116.
Спеціальну увагу питанням фондування аудіовізуальних документів
сфокусовано в 1950-ті рр. у дисертаційному дослідженні В. Михайлова117. На
його переконання, помилковий погляд, що аудіовізуальні документи є
відокремлені один від одного, нічим незалежні від фондоутворювача
документи, привів до того, що загальний принцип архівної справи про
єдність і неподільність архівного фонду стосовно цих документів вважався
неприйнятним. Введення на початку 1950-х рр. в архівну практику понять
«одиниці обліку» і «справи фільму», на думку автора, повинно було
започаткувати впровадження основного принципу організації документів в
архіві по фондах і колекціях118.
Наслідуванням міркувань В. Михайлова можна вважати статтю
Л. Рошаля “О государственном хранении кинофотофонодокументов” (1967),
115

Князев Г. А. Теория и техника архивного дела (Опыт систематического
руководства). − Л., 1935. − С. 35.
116
Минченко А. Центральный фоно-фото-киноархив СССР // Архивное дело. −
1935. − № 3 (36). − С. 35; Бычков П. О работе киноотдела Центрального кино-фото-фоноархива. // Архивное дело. − 1937. − № 2 (43). − С. 132.
117
Михайлов В. П. История организации кинофотодокументальных материалов в
государственных архивах СССР (1917−1941 гг.): дис. на соискание науч. степени канд.
ист. наук / В. П. Михайлов. – М., 1955.
118
Михайлов В. П. История организации кинофотодокументальных материалов в
государственных архивах СССР (1917−1941 гг.): дис. на соискание науч. степени канд.
ист. наук / В. П. Михайлов. − М., 1955. – С. 248.
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в якій важливими виглядають роздуми дослідника про розвиток як мережі
спеціалізованих архівів, так і архівів загального профілю, де аудіовізуальні
документи мають зберігатися в складі архівних фондів організаційутворювачів119.
1.2. На початку 1960-х рр. з’явився перший навчальний посібник по
аудіовізуальним архівам120. Його автор, російський дослідник A. Кузін,
запропонував більш поглиблену класифікацію аудіовізуальних документів.
Виходячи зі змісту, крім хронікально-документальних та художніх, ним були
виділені науково-популярні і наукові документи; виходячи з особливостей
носія, виокремлені віск, метал, плівка, папір тощо. Проведений A. Кузіним
аналіз процесу створення аудіовізуальних документів дозволив також
виділити основні групи кожного із видів документів, що підлягають
постійному зберіганню, і установ, які виступають в якості джерел
комплектування державних архівів.
Важливим для розуміння контексту формування методологічних та
практичних засад організації аудіовізуальних документів, на нашу думку, є
активізація у 2-й половині 1960-х – на початку 1970-х рр. наукового діалогу
про визначення джерел комплектування для аудіовізуальних архівів.
Зокрема, В. Фролов у якості джерел комплектування державних архівів
розглядав тільки великі інформаційні та творчі підприємства, які мають
найбільші можливості для фіксування значущих подій121. Інші автори
(Л. Крюкова, Є. Никифоров) доречно зауважували, що навіть невеликі студії
і окремі приватні особи можуть створювати цінні аудіовізуальні джерела122.
До наукових студій, де оприсутнена проблема організації
аудіовізуальних документів, належить розвідка україніського архівіста,
історика-джерелознавця
О. Купчинського
«Розшифрування
ранніх
123
фотодокументів та їх описування в архівах і бібліотеках» (1978) , у якій
автор, зокрема, піднімає питання про важливість формування фотосправ
згідно «з історичною єдиною цілісністю, сформованою в межах
фондоутворювача», заперечуючи вилучення фотографій зі справ та їх
119

Рошаль Л. М. О государственном хранении кинофотофонодокументов /
Л. М. Рошаль // Сов. архивы. − 1967. − № 2. − С. 77.
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Кузин А. А. Кино-фото-фоноархивы: Учеб. пособие. − М., 1960. – 264 с.
121
Фролов В. Г. Вопросы источниковедческого анализа кинодокументов и
комплектования ими государственных архивов / В. Г. Фролов // Сов. архивы. – 1969. – №
4. – С. 41–49.
122
Крюкова Л. Н. Критерии и методика экспертизы ценности кинодокументов /
Л. Н. Крюкова // Материалы к научной конференции по проблемам комплектования
документальными источниками государственных архивов СССР. – М., 1974. – Ч. 2. – С.
487–509; Никифоров Е. И. Экспертиза кинодокументов телестудий / Е. И. Никифоров //
Сов. архивы. − 1966. − № 4. − С. 25−284; Він же. О критическом анализе киноматериалов
и их месте в Государственном архивном фонде / Е. И. Никифоров // Сов. архивы. − 1968. −
№ 2. − С. 84−89.
123
Купчинський О. А. Розшифрування ранніх фотодокументів та їх описування в
архівах і бібліотеках / О. А. Купчинський // Архіви України. – 1978. – № 6. – С. 20–23.
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механічне приєднання до загальних колекцій фотодокументів архівів та
бібліотек.
Спеціальну
увагу
питанням
фондування
було
приділено
Л. Кобельковою, яка перспективи удосконалення організації фонодокументів
на рівні архіву передовсім пов’язує з необхідністю переходу до їх
фондування (замість існуючої в архівах практики систематизації
фонодокументів за видами). Визначальним при цьому виступає переконання
авторки, що практика фондування дозволить уніфікувати в межах ДАФ СРСР
порядок організації фонодокументів, сприятиме їх централізованому обліку,
підвищить ефективність пошуку та використання цих документів124.
Окремі спроби вдосконалення теорії і методики класифікації
аудіовізуальних документів робилися в зв’язку з підготовкою
загальносоюзних, галузевих нормативно-методичних розробок125. Утім вони
не внесли докорінних змін в існуючий порядок групування документів.
Важливою для пошуків оптимальних шляхів організації архівних
документів стала дискусія між прихильниками та противниками фондової
організації аудіовізуальних документів, зумовлена підготовкою “Основных
правил работы с кинофотофонодокументами и видеофонограммами в
ведомственных архивах”. Одні її учасники (Л. Кобелькова, В. Магідов та
інші)126 твердять, що на стадії відомчого зберігання закладається такий
порядок класифікації аудіовізуальних документів, який за умови наступності
обліку документів зберігається і в державному архіві. Відтак наполягають на
тому, що реорганізацію структури класифікації аудіовізуальних документів
доцільно починати саме на стадії відомчого зберігання. Запропонований
порядок фондування аудіовізуальних документів дозволяє забезпечити
наступність в обліку цих документів на стадії відомчого і державного
зберігання, встановити єдиний порядок розміщення документів всередині
кожної колекції і домогтися поліпшення інформаційно-пошукових
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Кобелькова Л. А. Организация государственного хранения фонодокументов и
экспертиза их ценности (теоретические и методические вопросы). Дисс. ... канд. ист. наук.
– М., 1984.
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кинофотофонодокументами / Главархив СССР, ВНИИДАД. – М., 1980. − 164 с.; Словарь
современной архивной терминологии социалистических стран. − Вып. 1. − М., 1982;
Методические
рекомендации
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комплектованию
государственных
архивов
кинофотофонодокументами. − М., 1984; Инструкция по приему на государственное
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Андросова М. Е. О классификации кинофотодокументов в государственных архивах СССР
/ М. Е. Андросова // Сов. архивы. – 1988. – № 6. – С. 33–37 та ін.
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Кобелькова Л. А., Магидов В. М. О классификации и фондировании
кинофотофонодокументов и видеофонограмм // Сов. архивы. – 1989. – № 1. – С. 16–25;
Магидов В. М. Классификация кинофотофонодокументов и проблема их фондирования //
Классификация, комплектование и экспертиза ценности документов в советском
архивоведении (1917–1987): Межвузовский сборник науч. трудов. – М., 1989.
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властивостей опису, спростити вирішення питань централізованого
державного обліку аудіовізуальних документів ДАФ СРСР127.
Принципово відмінне бачення з цього приводу висловили В. Баталін і
Л. Крюкова в статті “Об организации КФФД и видеофонограмм в
госархивах”128. Не заперечуючи фондову організацію аудіовізуальних
документів для установ, в яких створення цих документів не є основною
виробничою функцією, а самі аудіовізуальні документи є складовою
частиною управлінської документації, автори піддають сумніву і
запереченню створення єдиних фондів з управлінської документації та
аудіовізуальних документів в спеціалізованих установах. Подібне міркування
вмотивовують зауваження, що: 1) аудіовізуальні документи не дають
уявлення про діяльність установи-творця (його функції управління,
планування, фінансування тощо); 2) назва спеціалізованої установистворювача не несе ніякого інформаційного навантаження про документи;
3) для будь-якої установи-творця аудіовізуальних документів хронологічні
рамки існування не пов’язані зі змістом самих документів, що можуть бути
ширшими за крайні дати існування установи-творця. Місцезнаходження
установи також не обмежує ані територіальності, ані тематики змісту
аудіовізуальних документів.
Розмірковуючи щодо можливих наслідків впровадження фондування
на прикладі Центрального державного кінофотоархіву СРСР, дослідники
дійшли висновку, що введення поняття «фонд», «колекція» стосовно
аудіовізуальних документів призведе до суттєвих складнощів в діяльності
спеціалізованого архіву щодо зберігання, обліку, описування і, як наслідок,
використання відомостей, що містяться в кінофотофонодокументах.
З наведеними міркуваннями В. Баталіна і Л. Крюкової солідарна
Л. Розанова, яка зауважує, що навіть якби фонодокументи не мали
принципових відмінностей від «традиційних» архівних документів,
орієнтувати архіви на реорганізацію усталеної системи зберігання було б
вкрай архаїчно, оскільки в час бурхливого розвитку електроннообчислювальної техніки нераціонально займатися переформуванням
масивів фонодокументів. Тоді як можливість перспективи розвитку
ситуації автор убачає у використанні автоматизованих інформаційнопошукових систем129.
1.3. Попри відсутність у сучасному українському дискурсі спеціальних
наукових звернень до окресленої нами проблематики, особливе зацікавлення
викликає останнє фахове напрацювання, поява якого є важливою віхою
поступу для вітчизняної архівної науки у справі вивчення аудіовізуальних
документів в цілому. Йдеться про перший український методичний посібник
127

Кобелькова Л. А., Магидов В. М. Там само. – С. 17.
Баталин В. Н., Крюкова Л. Н. Об организации КФФД и видеофонограмм в
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Розанова Л. Н. О связи теории и практики в работе с фонодокументами /
Л. Н. Розанова // Сов. архивы. – 1989. – № 1. – С. 28–32.
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«Робота архівних установ з аудіовізуальними документами»130, у якому його
другий розділ присвячено організації аудіовізуальних документів на всіх
структурних рівнях Національного архівного фонду. Викладений у посібнику
матеріал, слугує добрим інтелектуальним стимулом для подальшого
осмислення досліджуваних проблема аудіовізуальних документів в усій їх
цілісності, і, зокрема, різнобічних їх аспектів.
На тлі безпрецедентного збільшення питомої ваги цифрових
аудіовізуальних документів в електронному документному просторі,
актуальною потребою стала належна їх організація. Відтак, цілком на часі
видається розвідка Т. О. Ємельянової131, в якій у першому наближенні
здійснено спробу осмислення місця цифрових аудіовізуальних документів у
складі НАФ й архівних фондів (зібрань). Окреслюючи проблемне коло
питань, пов’язаних із цифровими аудіовізуальними документами, автор
справедливо зауважує, що робота з ними ведеться в умовах термінологічної,
типологічної, правової та технологічної невизначеності.
Певну заявку на продовження дослідницької лінії містять методичні
рекомендації «Відбір на постійне зберігання цифрових аудіовізуальних
документів»132, які ґрунтуються на досвіді роботи провідної вітчизняної
установи – Центрального державного кінофотофоноархіву України імені
Г. С. Пшеничного.
1.4. Серед напрацювань російської історіографї 2000-х рр. назвемо
монографії В. Магідова133 та В. Коляди134. В. Магідов, зокрема, стверджує,
що існування спеціалізованих архівів аудіовізуальних документів призводить
до розриву їх генетичних зв’язків з іншими документами фондоутворювача,
розпорошення документів по різним архівосховищам, що зрештою
ускладнює організацію користування ними135.
Вагоме місце в історіографічному надбанні належить польським
дослідникам. Зокрема, наразі йдеться про статті директора Архіву механічної
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В. В. Патик, – К., 2015. – 390 с.
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документації (Archiwum Dokumentacji Mechanicznej) Р. Новицького136, в яких
викладено авторську концепцію розвитку архіву, висвітлено проблеми,
пов’язані з колекціями137, з джерелознавчих позицій здійснено оцінку
фотографій, звукозаписів і фільмів138.
Не обминути увагою працю знаного фахівця в області науковотехнічного опрацювання аудіовізуальних документів Г. Карчової «Розвиток
діловодства і сучасні види архівних документів. Візуальна й звукова
документація (фотографії, фільми, звукозаписи)»139. Для фотографій, за
Г. Карчовою, одиницю фонду становить тема, що складається з одного або
декількох знімків, зроблених в один і той же час, на яких зображено одну і ту
ж подію або об’єкт. Такі фотографії утворюють хронологічну або логічну
цілісність140. Для фонодокументів одиницю фонду становить звукова
інформація, зафіксована на звуковому носії, незалежно від величини і типу
носія, що відноситься до конкретної події, явища або людини141. Зважаючи на
те, що для кінодокументів немає чіткого формулювання одиниці фонду, на
практиці рішення цього питання залежить від специфіки фонду архіву. Тож
одиницю фонду кінодокументів може складати: 1) одиничний однорідний
кінодокумент, який має одну назву, незалежно від типу і розміру носія; 2)
певна тема кінодокументів, присвячена конкретній події, явищу або людині;
3) хроніка, низка окремих тем, що складають разом з коментарем
цілісність142.
Важливий вплив на парадигму знань про аудіовізуальні документи
справив підручник “Архівістика”143 (1989) польських науковців Г. Робутки,
Б. Ришевського i A. Томчака. Другий його розділ «Нарис історії польських
архівів та їх сучасна організація» присвячено процесу архівування
фотографій, фільмів і звукозаписів, а також містить рекомендації щодо
окремих етапів їх науково-технічного опрацювання та умов зберігання.
Зарубіжна (англомовна) історіографія проблем аудіовізуальних
документів пов’язана, в першу чергу, з діяльністю ЮНЕСКО у сфері
збереження аудіовізуальної спадщини. В 1997 р. ЮНЕСКО випустив
практичний посібник по аудіовізуальним архівам («Audiovisual archives: a
practical reader»)144. У ньому, зокрема, йдеться про типологію аудіовізуальних
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Р. Новицький очолював Архів механічної документації у 1957–1962 рр.
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документів та аудіовізуальних архівів, однак відсутня інформація щодо
організації цих документів у складі колекцій, фондів чи то архівів. Мало
світла проливає на окреслену нами проблему й виданий у 2004 р. ЮНЕСКО
документ “Аудіовізуальне архівування. Філософія і принципи”145. Його автор
Р. Едмондсон серед інших питань звертається до типології аудіовізуальних
архівів, розвиваючи ідеї, висунуті у 1990-х рр. Г. Кохом146 та П.-Ч. Узаї147,
втім не дає матеріалу для освоєння різних підходів щодо організації
аудіовізуальних документів на архівному і національному рівнях.
Загалом відмінною рисою досліджень західних фахівців є їх орієнтація
на питання, пов’язані переважно із теорією і практикою відбору
аудіовізуальних документів (A. Kюнтзель, С. Кула, Х. Харрісон, М.А. Хабін), забезпеченням їх збереженості (Ю. Гайтман, А. Гьофнер,
Дж. Ротенберг, Д. Шюллер), правовими аспектами тощо.
1.5. Отже, як для радянської й української, так і для зарубіжної
дослідницької традиції характерною є відсутність досліджень, що
забезпечують узагальнення та порівнянність вітчизняного і зарубіжного
досвіду вивчення порушеної нами проблеми. Досі в історіографічних студіях
отримали висвітлення лише окремі аспекти, пов’язані з історією становлення
та функціонування аудіовізуальних архівів, організацією документів
усередині них. Не стали предметом спеціального зацікавлення принципи і
науково обґрунтована методика організації аудіовізуальних документів в
архівах різного профілю. Практично немає досліджень, в яких на
теоретичному рівні аналізуються проблеми адаптації цифрових
аудіовізуальних документів архівами, а отже, й узгодженого розвитку
аналогових і цифрових комплексів (фондів, колекцій). Розробки в цьому
напрямі видаються стратегічно важливими й актуальними, оскільки зрештою
від архівів залежить, чи будуть цифрові аудіовізуальні документи включені в
контекст сучасної науки і культури, а також чи збережуть вони свою
доступність у довготривалій перспективі.
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Глава 2. Поняття «аудіовізуальний документ»
Поняттєво-термінологічний апарат аудіовізуальної архівістики є
важливою складовою частиною теоретичних основ організації Національного
архівного фонду. Плідне дослідження поставленої проблеми передбачає
насамперед осягнення суті базового у нашому випадку терміну
«аудіовізуальний документ».
2.1. Термінологічне унормування поняття «аудіовізуальний документ»
(поява терміну відноситься до 1960-х рр. ) здійснено за допомогою низки
міжнародних, державних і галузевих стандартів з інформатики,
документознавства та архівістики. Вітчизняний термінологічний стандарт з
діловодства й архівної справи (ДСТУ 2732:2004)148 аудіовізуальний документ
визначає як документ, зміст якого представлено у вигляді зображення і (або)
запису звуку, для фіксування і (або) відтворювання яких застосовують
відповідну апаратуру. Подібні визначення запропоновані у ДСТУ 4419:2005
«Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та
визначення понять»149, міждержавному стандарті ГОСТ 7.69-95 (ИСО 512711-83) «Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения”
“аудіовізуальний документ»150 та міжнародному стандарті IСO 5127:2001
«Інформація та документація. Словник” (Information and documentation.
Vocabulary)»151.
Узагальнюючи історію функціонування поняття, нескладно побачити,
що від самого початку термін «аудіовізуальний документ» трактують як:
1) документ, зміст якого подано у вигляді запису, зображення і звуку, для
фіксування та відтворення яких застосовують відповідну апаратуру;
документ з одночасним записом і сприйняттям звуку й зображення, що
містить зображувально-звукову інформацію, яку відтворюють за допомогою
технічних
засобів;
2) узагальнююче
поняття
для
152
відеокінофотофонодокументів , причому «безболісно» відтіснивши в пасив
останній як складений та складноскорочений термін. В його структурі
виокремлено:
– кінодокументи – аудіовізуальні
документи,
що
містять
зображувальну (у німому кіно) і зображувально-звукову (у звуковому) кіно
інформацію, зафіксовану за допомогою кінематографічних засобів і
148
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представлених у вигляді послідовно розташованих фотографічних
зображень;
– відеодокументи – аудіовізуальні
документи,
що
містять
зображувальну
і
звукову
інформацію,
зафіксовану
засобами
відеозаписування;
– фотодокументи – аудіовізуальні
документи,
що
містять
зображувальну інформацію, зафіксовану за допомогою фотографічної
техніки у вигляді окремих фотозображень;
– фонодокументи – аудіовізуальні документи, що містять звукову
інформацію, зафіксовану будь-якою системою звукозапису.
Зарубіжне архівознавство концепт поняття «аудіовізуальний
документ» тлумачать у значенні продукту, що містить відтворювані
зображення і/або звуки на носіях. Термін «продукт» у цьому формулюванні
означає об’єкт-результат спеціальної інтелектуальної дії та структурно
охоплює аудіо- і відеозаписи, рухомі зображення (озвучені чи німі),
радіомовні програми, представлені у всіх форматах. Відповідником цього
терміна у сфері інтелектуальної власності став термін «аудіовізуальний твір»,
який вітчизняний законодавець трактує як «твір, що фіксується на фіксується
на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному
диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень)
чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують)
рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття
якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана
(кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення
візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів». Видами
аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми,
слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними, неігровими чи
іншими153.
Сутність поняття «аудіовізуальний документ» розуміють і як
невід’ємну складову ще одного базового поняття «аудіовізуальна спадщина»,
до складу якої, крім власне самих аудіовізуальних документів, відносять
також: 1) об’єкти, матеріали, роботи, у тому числі й нематеріальні, дотичні
до аудіовізуальних документів з технічної, індустріальної, культурної,
історичної або іншої точки зору, а також матеріали індустрії кіно, трансляції
та звукозаписи, сценарії, рекламні матеріали, рукописи; реквізит (декорацій і
костюмів); 2) концепції збереження традиційних навичок і умов щодо
відтворення і відображення носіїв; 3) не літературні або графічні матеріали,
зокрема, фотографії, карти, рукописи, слайди тощо, певним чином
відібрані154.
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У вищезгадуваних формулюваннях поняття «носій», «матеріал» або
«аудіовізуальний документ» мають тенденцію до взаємозамінності. При
цьому поняття «матеріал» співвідносять з поняттям «носій», а поняття
«аудіовізуальний документ» використовують у значенні “носія” і спеціально
створеної інформації.
2.2. Науково-технічний прогрес призвів до нового етапу розвитку
аудіовізуальних документів – появи цифрових аудіовізуальних документів. У
довідкових виданнях термін «цифровий» (англ. digital) є синонімом
«електронний», а його дефініція описує електронну технологію, за
допомогою якої генерують, зберігають й обробляють дані у вигляді рядків
нулів і одиниць155.
Терміном «цифровий запис» (англ. digital recording) позначають процес
перетворення або кодування даних, представлених первісно в аналоговій
формі, у цифрову форму, як наприклад, компакт-диск, цифрова звукова
плівка, цифровий диск156.
Ґрунтуючись на положеннях вітчизняних нормативних актів,
термінологічних унормуваннях у національних стандартах і словниках із
архівістики, документознавства, «цифровий аудіовізуальний документ»
інтерпретуємо у значенні документа, що містить зображувальну, і (або)
звукову інформацію, котра фіксується, передається та відтворюється за
допомогою цифрових технологій і пристроїв. Подане тлумачення поняття
виразно відображає за семантикою його спорідненість з поняттям
«аудіовізуальний документ» і певною мірою, йому підпорядкованість. Тому
цілком логічним видається загальний висновок про цифровий
аудіовізуальний документ як підвид аудіовізуальних документів і
повноправний складовий елемент НАФ157.
У контексті зазначеного маємо підстави ідентифікувати архівний
цифровий аудіовізуальний документ як документ, що незалежно від місця й
часу їх створення, місця, зберігання та форми власності на них припинив
виконувати функції, для яких був створений, але зберігається і підлягає
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збереженню, з огляду на його значущість для особи, суспільства та держави,
або цінність для власника, а також як об’єкт рухомого майна158.
Термін «цифровий аудіовізуальний документ» охоплює своїм змістом
такі супутні елементи, як цифрова форма фіксації інформації, комп’ютерні
засоби та програмне забезпечення для відтворення і керування, електронне
середовище для розповсюдження (комп’ютерні мережі та засоби
телекомунікаційного зв’язку). Цілком природно розвиток і впровадження
комп’ютерних технологій збільшує і урізноманітнює типологію самих
цифрових аудіовізуальних документів, породжуючи нові терміни та їх
унормування, серед яких, зокрема:
автономний (немережевий) – документ, зафіксований на зовнішньому
носієві інформації – на переносному (зйомному) машиночитному носієві, що
видається, як правило, у вигляді певної кількості ідентичних примірників
(тиражу); недоступний кінцевому користувачеві через телекомунікаційні
мережі;
«мережевий» – документ без єдиної матеріальної основи, розміщений
на будь-якому сервері, який має мережеву адресу, доступний потенційно
необмеженому колу користувачів через телекомунікаційні мережі;
«онлайновий» (мережевий віддалений документ відкритого доступу) –
документ, який доступні через комп'ютерну мережу в оперативному режимі
та розраховані на використання потенційно без обмеженого кола
користувачів глобальної мережі).
Обов’язковим елементом процесу зберігання цифрових аудіовізуальних
документів є метадані (англ. metadata) – структуровані «дані про дані»: дані,
що описують умови і факти створення, розповсюдження, обміну і
архівування аудіовізуальних документів.
Невід’ємною складовою метаданих є:
ім’я файла (англ. file name) цифрового аудіовізуального документа –
спеціальний набір символів для позначення файла, що зберігається у
файловій системі комп’ютера, складається з власного імені та розширення.
Надання імен файлам забезпечує організаційну упорядкованість цифрових
аудіовізуальних документів159.
У рамках формування ієрархічно пов’язаних документальних
комплексів на рівні архіву з метою збереження їх цілісності та ґрунтуючись
на практичному досвіді роботи сучасних зарубіжних аудіовізуальних архівів,
найперспективнішим шляхом вбачається така структура електронного
середовища, в якому серверні (комп’ютерні) системи архівів з усіма носіями
Робота архівних установ України з аудіовізуальними документами: Методичний
посібник /Укрдержархів. УНДІАСД. Л. Ф. Приходько (кер. теми), Г. К. Волкотруб,
В. В. Патик; за заг. ред. Т. О. Ємельянової. К., 2015. С. 105.
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Держ. архів. служба України, ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного; уклад.:
Д. О. Бородін. – К., 2016. – 12 с.
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представлятимуть аналог сховищ архіву, який зазвичай використовують для
зберігання одиниць зберігання, а цифрові аудіовізуальні документи
представлені файлами у автоматизованій інформаційній системі, виступають
одночасно і одиницями обліку. Звідси одиниця обліку/одиниця зберігання –
файл чи сукупність файлів, що складають образ документа (єдиний
програмно-інформаційний об’єкт), записані на електронному носієві(ях).
2.3. Невпинне збільшення кількості створювачів аудіовізуальних
документів і нарощування обсягів кінофотофоновідеодокументування у
базових сферах життєдіяльності людства, ґрунтовні дослідження специфіки
цих документів українськими та зарубіжними вченими сприяли їх
виокремленню у корпус історичних джерел. На перший погляд,
спостерігається певна схожість аудіовізуальних документів з писемними
джерелами. Передусім, йдеться про те, що аудіовізуальні документи є
результатом діяльності юридичної особи чи життя й діяльності фізичної
особи, а також слугують інструментом фіксування фактів, явищ, процесів
світової та вітчизняної історій. Як і документи з паперовим носієм,
аудіовізуальні документи відображають певною мірою повноту й
об’єктивність реалій навколишнього світу, з іншого – позначені
суб’єктивним характером творчої діяльності їхнього створювача. Крім того,
для них також характерна фрагментарність і обмеженість відображення
дійсності. Втім, аудіовізуальні документи мають специфічні ознаки, істотно
відмінні від писемних та інших історичних джерел, встановлені на підставі
наукової класифікації.
Аудіовізуальний документ, створений у діяльності юридичної особи,
тлумачать як складовий компонент підгрупи службових документів. Це –
службовий аудіовізуальний документ, зміст якого подано у вигляді
зображення і/або запису звуку, для фіксування і/або відтворення яких
застосовують відповідну апаратуру160. На відміну від уніфікованих систем,
наприклад, управлінських документів, кіно-, фото-, фонодокументи і
текстова супровідна документація до них не підлягають жорсткій
регламентації з точки зору формуляру.
Будучи у своїй основі документами творчо-виробничого характеру,
вони створюються установами різного статусу, профілю і підлеглості та
окремими особами. Це зумовлює в їхньому оформленні багатоаспектні за
інформацією реквізити.
Аудіовізуальні документи створюють у галузях аудіовізуального
мистецтва. Акумулюючи власний ареал, а також літератури, театру,
живопису, музики, вони є творами складних синтетичних мистецтв,
різноманітних за видами, жанрами, стилістикою. Це, зокрема, кінофільми,
телефільми, аудіофільми, діафільми, слайд-фільми, що можуть бути
ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими тощо.

160
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Втім, аудіовізуальні документи мають специфічні ознаки, істотно
відмінні від писемних та інших історичних джерел, встановлені на підставі
наукової класифікації. У джерелознавстві виокремлюють три основні їх типи:
1) кіно- і відеодокументи, створені за допомогою технічних засобів –
кіно- і відеокамери, та представлені кінофільмами й відеозаписами;
2) фотодокументи, що містять фотозображення, створені за
допомогою фотографічних засобів;
3) фонодокументи, що містять записи музики, пісенних творів, записи
усної мови та супроводжуються музикою чи іншим звуковим оформленням.
Кінодокументи відносять до зображальних документів (німе кіно) і
зображально-звукових (звукове кіно, відеозвукозапис), фотодокументи – до
зображальних, фонодокументи – до звукових (аудіальних).
Винахід знімальної відеокамери і відеомагнітофона дозволив
записувати на магнітну плівку не лише звук, але й рухоме зображення. Хоча
відеодокументи створюються на принципово іншому в технічному,
технологічному і матеріальному значенні носієві інформації (шляхом
використання знімальної відеокамери (магнітний відеозапис) для подальшого
відтворення на екрані телевізора за допомогою відеомагнітофона), у
документознавстві й джерелознавстві побутує підхід визначати їх як один із
різновидів кінодокументів.
Основними критеріями для типології аудіовізуальних документів є
спосіб кодування інформації, принципи зберігання та їхні специфічні риси як
історичних джерел.
Другий рівень структуризації аудіовізуальних документів з
урахуванням
процесів
документування
і
усталеної
практики
документостворення передбачає їх поділ на роди, тобто на документальні,
наукові, ігрові (художні). Створення цих документів пов’язане з усталеною
практикою зйомки або запису певних подій, популяризацією наукових і
науково-технічних досягнень, з використанням акторської гри та відповідних
художніх засобів.
Наступний поділ аудіовізуальних документів – за формою організації
знятого чи записаного матеріалу, дозволяє виокремити види аудіовізуальних
документів: офіційні (кіно-, телехроніка) і спеціальні – кіно-, телевипуски
(кінодокументи),
зйомки
подій
(фотодокументи),
інформаційне
радіомовлення (фонодокументи); творчі: кінопубліцистика у вигляді
фільмів, окремих кіносюжетів (кінодокументів) або цілих зібрань,
фотонариси, портрети, пейзажі (фотодокументи) та радіопередачі
(фонодокументи); особового походження, створені або зібрані кіно-,
фотолюбителями, колекціонерами тощо.
Подальша класифікація аудіовізуальних документів, зокрема, за
цільовим призначенням і жанрово-тематичними ознаками, слугує підставою
для розподілу кіно- і відеодокументів на документальні та науково-популярні
(історико-документальні, кіно- і відеодокументи, що фіксують події
загальнодержавного рівня, присвячені персоналіям – біографічні);
фотодокументи – на хронікальні, фотонариси, портрети, пейзажі;
164

фонодокументи – на документи, що містять записи подій, творів літератури,
мистецтва тощо.
Також на практиці для аудіовізуальних документів застосовують їх
класифікацію за генетичною, тематичною, структурною ознаками.
Генетична ознака слугує основою для розмежування документів за
хронологією, об’єктом і місцем зйомки чи запису, авторством, виконавцями.
Тематичний підхід сприяє отриманню інформації про склад і зміст
аудіовізуальних документів, що досліджують. Структурна ознака дозволяє
виокремити жанрові різновиди аудіовізуальних документів, осмислити рівень
інтерпретації
подій,
явищ
і
фактів
за
допомогою
кіновідеофотофонодокументування, а також методологічного інструментарію
мистецтвознавства161. Означена класифікація безперечно не є вичерпною, але
слугує підґрунтям для виявлення найбільш важливих категорій
аудіовізуальних документів та їх характеристики. У ній відбився акцент на
технічних і формальних ознаках, особливостях використання спеціальних
методів документування явищ і процесів, притаманних категорії
зображувальних і звукових історичних документів, що дозволяють
встановити суттєві відмінності між кіно-, фото-, відео- й фонодокументами та
розмежувати їх. Застосування цієї класифікації є корисним в окремих
архівних процесах, наприклад, в експертизі цінності аудіовізуальних
документів, оскільки суттєво розширює уявлення про їхню структуру,
зовнішні особливості, фіксує специфічні умови документування162.
Розгляд аудіовізуальних документів як єдиного корпусу історичних
джерел базується на кількох вагомих чинниках, пов’язаних з їхніми
технологічними характеристиками. Зокрема, йдеться про генетичний зв’язок
цих джерел, зумовлений спочатку винайденням оптико-фотографічної
системи запису інформації, а згодом – розробленням і широким
розповсюдженням системи електромагнітного запису інформації. Хоча
кожний із означених типів аудіовізуальних документів безперечно має
специфічні особливості та виконує функції самостійного історичного
джерела, тим не менше їх виразно зближує певна схожість у таких аспектах:
– науково-технічні особливості винаходу (поява пов’язана з науковими
відкриттями в хімії, механіці, оптиці) і технологічні процеси створення (на
кінематографі базується телебачення, відео, DVD);
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– носії інформації (найбільш розповсюджений матеріал для
виготовлення – світлочутлива, магнітна плівка);
– застосування під час кінофотофонодокументування у більшості
випадків фотографічного, оптичного способів фіксування (кодування)
інформації;
– організація їх зберігання і використання163.
Ці аспекти відображають одну з найсуттєвіших ознак аудіовізуальних
документів – технічні засоби фіксування і відтворення аудіовізуальної
інформації як основоположного компонента їх створення. Також
аудіовізуальні
документи
зближують
ключові
чинники
їх
документостворення, а саме: 1) усвідомленість процесу створення;
2) передавання зафіксованої інформації у часі й просторі; 3) обов’язкова
ідентифікація зображення або звукозапису з письмовим супроводом164.
2.4. Статус і функції аудіовізуального документа змінюються, коли він
припиняє виконувати функцію, задля якої був створений, але зберігається
або підлягає зберіганню з огляду на його цінність для особи, суспільства чи
держави, а також для власника, в тому числі й як рухоме майно165, тобто,
коли набуває статусу архівного документа.
Архівні аудіовізуальні документи являють самостійну документальну
систему, що базується на єдності їх походження, технічних і технологічних
аспектах створення, властивій цим документам поліфункціональності,
спільності мети й завдань щодо призначення і використання цих документів,
схожості щодо організації їх зберігання166. З іншого боку їх тлумачення як
єдиної документальної системи не виключає, а навпаки, передбачає
виокремлення в її межах видового складу цих документів, що утворилися в
результаті діяльності юридичних осіб (установ, організацій, підприємств
різного юридичного статусу, профілю, підпорядкованості, форми власності),
життя і діяльності фізичних осіб та різняться між собою специфічними
ознаками.
Це,
зокрема:
1) кінодокументи;
2) відеодокументи;
3) фотодокументи; 4) фонодокументи.
У визначенні видового складу аудіовізуальних документів виразно
прослідковується акцент на суто технічних і формальних ознаках,
особливостях використання спеціальних методів документування явищ і
процесів, притаманних категорії зображальних, зображально-звукових і
звукових документів, що дозволяють встановити суттєві відмінності між
кіно-, відео-, фото-, фонодокументами та розмежувати їх.
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2.5. До архівних установ на зберігання надходять аудіовізуальні
документи, що містять оригінали та копії. Вони різняться між собою часом
появи у зовнішньому середовищі та специфікою технологічних аспектів
створення в активній чи статичній (архівній) фазах їх життєвого циклу.
Оригіналами аудіовізуальних документів є документи, створені в
результаті авторської зйомки та первинного запису зображувальної та
звукової інформації, яку фіксують і відтворюють за допомогою відповідних
технічних засобів.
Оригіналами кінодокументів є:
− негатив кінодокумента – оригінал кінодокумента на негативній
кіноплівці, отриманий кінозніманням із наступним хіміко-технологічним
обробленням, призначений для виготовлення копій;
− негатив фонограми (оптична фонограма) – оригінал фонограми на
фотографічній кіноплівці, виготовлений за допомогою кінематографічних
засобів із наступним хіміко-технологічним обробленням і призначений для
відтворення
звукової
інформації,
тиражування
та
дублювання
кінодокументів;
− магнітна фонограма – оригінал фонограми, виготовлений за
допомогою механічного запису на магнітній плівці, призначений для
відтворення звукової інформації кінодокумента;
− обернений позитив – оригінал кінодокумента, виготовлений за
допомогою кінематографічних засобів із наступним хіміко-технологічним
обробленням, призначений для безпосереднього відтворення інформації.
Оригіналами відеодокументів є:
− відеодокумент на магнітній плівці – оригінал відеодокумента,
виготовлений за допомогою магнітного чи цифрового запису;
− відеодокумент на дисковому носієві – оригінал відеодокумента,
виготовлений за допомогою аналогового чи цифрового запису.
Оригіналами фотодокументів є:
− фотонегатив – оригінал фотодокумента на прозорому носії, що
являє одиничне зображення предмета, явища тощо, отримане за допомогою
технічних засобів фотозображення на негативній плівці, склі з наступним
хіміко-фотографічним обробленням, призначений для виготовлення копій;
− діапозитив (слайд) – оригінал фотодокумента у вигляді одиничного
фотографічного зображення, виготовлений за допомогою технічних засобів
фотографування на прозорому плівковому носієві з наступним хімікофотографічним обробленням, призначений для проглядання на просвіт або
проекції на екран;
− фотодокумент у цифровому форматі – оригінал фотодокумента,
виготовлений у результаті цифрового фотознімання.
Оригіналами фонодокументів є:
− восковий валик – оригінал фонодокумента на порожнистому циліндрі
з воскоподібної маси, виготовлений за допомогою фонографічного запису;
− грамофонний оригінал – оригінал фонодокумента на металевому
дисковому носієві, виготовлений за допомогою механічного запису;
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− фонограма на магнітній плівці – оригінал фонодокумента,
виготовлений за допомогою магнітного запису;
− фонограма у цифровому форматі – оригінал фонодокумента,
виготовлений за допомогою цифрового запису.
Копії аудіовізуальних документів – це документи, виготовлені в
результаті копіювання оригіналу, що містять зображувальну і/або звукову
інформацію, та призначені для відтворення інформації й копіювання
документів.
Копіями кінодокументів є:
− позитив – копія кінодокумента, виготовлена з негатива або
контратипу з наступним хіміко-технологічним обробленням, призначена для
показу (перегляду);
− проміжний позитив – копія кінодокумента, виготовлена з негатива
або контратипу на спеціальній кіноплівці з наступним хіміко-технологічним
обробленням, призначена для виготовлення контратипу;
− контратип – копія кінодокумента, виготовлена з проміжного
позитива з наступним хіміко-технологічним обробленням, призначена для
виготовлення копій;
− цифрова копія кінодокумента – копія, виготовлена з оригіналу або
копії кінодокумента шляхом оцифровування.
Копіями відеодокументів є:
− відеодокумент на магнітній плівці – копія відеодокумента,
виготовлена з оригіналу чи копії будь-якої системи відеозвукозапису за
допомогою магнітного чи цифрового запису167;
− цифрова копія відеодокумента – копія відеодокумента, виготовлена з
оригіналу чи копії за допомогою цифрового запису.
Копіями фотодокументів є:
− фотопозитив – копія фотодокумента, виготовлена методом
копіювання з фотонегатива або контратипу (дубль-негатива) на папері,
плівці, склі тощо з наступним хіміко-фотографічним обробленням;
− проміжний фотопозитив – копія фотодокумента, виготовлена в
результаті друку з фотонегатива на спеціальну фотоплівку з наступним
хіміко-фотографічним обробленням;
− фотоконтратип
(дубль-негатив)
–
копія
фотодокумента,
виготовлена в результаті друку з проміжного позитива на фотоплівку з
наступним хіміко-фотографічним обробленням;
− цифрова копія фотодокумента – копія фотодокумента, виготовлена
з оригіналу або копії фотодокумента шляхом оцифровування.
Копіями фонодокументів є:
− грамофонна платівка (грамплатівка) – позитивна копія
грамофонного оригіналу, що має форму диска, виготовлена пресуванням,
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штампуванням або виливанням; це аналоговий носій звукової інформації –
диск із синтетичних матеріалів, на поверхні якого по спіралі розташовані
канавки (доріжки) із записом звуку, відтворюваного за допомогою
спеціальних пристроїв – грамофонів, електропрогравачів тощо;
− фонограма на магнітній плівці – копія фонодокумента, виготовлена з
оригіналу чи копії будь-якої системи звукозапису за допомогою магнітного
запису;
− цифрова копія фонодокумента – копія фонодокумента, виготовлена з
оригіналу чи копії будь-якої системи звукозапису шляхом оцифровування.
2.6. Для цифрових аудіовізуальних документів такі поняття, як
оригінал, копія є досить відносними. Особливість файлової форми
представлення цих документів проявляється в тому, що при копіюванні
файлів кожна наступна копія рівноцінна і рівнозначна першій копії
створеного файла, і фізичне місцезнаходження запису файла на
матеріальному носієві не має суттєвого значення, тобто поняття “оригінал” і
“копія” не мають того смислу, який притаманний аналоговим документам.
Важливими з точки зору організації документів у межах архіву є
критерії класифікації цифрових аудіовізуальних документів, що
характеризують особливості доступу до них:
− за технологією доступу: мережеві і немережеві (автономні);
− за технологією розміщення: мережеві локальні (розміщені на
власних технічних засобах архіву, незалежно від умов доступу) і мережеві
віддалені (на технічних засобах сторонніх юридичних і фізичних осіб);
− за режимом доступу: мережеві віддаленого відкритого доступу («онлайнові») та мережеві віддаленого обмеженого доступу168.
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Глава 3. Методика організації аудіовізуальних документів
Національного архівного фонду
нефондового комплексу в межах архіву
У процесі діяльності юридичної та фізичної особи накопичується
сукупність утворених та зібраних нею аудіовізуальних документів. Частина
цих документів, що за висновками експертизи цінності підлягає внесенню до
НАФ, в архіві відповідно до правил і принципів комплектування може
організовуватися як частина нефондової системи НАФ.
3.1. Аудіовізуальні
документи,
що
утворилися
у
процесі
документування діяльності фондоутворювача – юридичної особи або
життя й діяльності фізичної особи (наприклад, під час кінозйомки
урочистих подій, звукозапису засідань колегіальних органів, конференцій,
фіксування виробничого або навчального процесу чи відкладання цих
документів у фондах особового походження тощо), організують як
невід’ємну складову архівних фондів відповідних фондоутворювачів,
обліковують в облікових документах архівного фонду і лише їх фізичне
зберігання здійснюють відповідно до встановлених законодавством України
специфічних вимог забезпечення збереженості цих архівних документів.
3.2. За науковими ознаками нефондова організація документів НАФ у
межах архіву – це класифікація документів, яку здійснюють подокументно,
за їх видами й різновидами, з урахуванням зовнішніх ознак, носія інформації
та форми її організації, жанрових особливостей тощо.
Аудіовізуальні документи, створені як продукція і твір мистецтва за
результатами творчо-виробничої діяльності спеціалізованих установ,
організацій центрального, регіонального, місцевого рівнів (кіно-, теле-,
фотостудії, студії звукозапису, телевізійні канали, кабельні телекомпанії,
інформаційні агентства, теле-, радіокомпанії, корпорації, фірми тощо), для
яких створення цих документів є основними завданнями та функціями їхньої
діяльності, організуються в спеціалізованих архівах або спеціалізованих
підрозділах загальних архівів за нефондовою системою.
Класифікувати архівні аудіовізуальні документи при нефондовій
організації означає провести багатоступінчастий, ієрархічний і дихотомічний
розподіл їх на види, різновиди, виокремити тематичні, авторські,
хронологічні та інші ознаки, визначити класифікаційні аспекти їхньої
організації у межах архіву, документального комплексу нефондової
організації тощо
Практичне здійснення організації аудіовізуальних документів за
нефондовою системою є класифікацією документів, яку здійснюють
подокументно, за їх видами й різновидами, з урахуванням зовнішніх ознак,
носія інформації та форми її організації, жанрових особливостей тощо.
Основними класифікаційними одиницями організації документів у
межах нефондового комплексу є одиниця обліку, одиниця зберігання.
Найнижчою структурно неподільною одиницею нефондового комплексу є
один документ чи його частина, що має самостійне значення, або цілісна
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сукупність документів з однорідними носіями інформації, що об’єднані
зв’язком походження, призначення, належністю до однієї події, теми,
питання тощо.
Класифікація аудіовізуальних документів здійснюється:
– юридичною чи фізичною особою в ході підготовки документів для
передавання до архіву;
– в архіві у процесі науково-технічного опрацювання кожного нового
надходження документів, у т. ч. документів, що надійшли на постійне
зберігання в неупорядкованому стані. На цьому етапі аудіовізуальні
документи розподіляються за основними видами: кінодокументи,
відеодокументи, фотодокументи, фонодокументи.
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Глава 4. Методика організація аудіовізуальних документів
Національного архівного фонду в межах нефондового комплексу
4.1. У межах комплексу кінодокументів внесені до його складу
документи систематизують:
– за формою організації інформації (фільми, спецвипуски,
кіножурнали, окремі кіно- і телесюжети, кінонариси, кінолітописи);
– за жанровими особливостями (хронікально-документальні, науковопопулярні, навчальні, художньо-публіцистичні, художні, анімаційні,
рекламні ролики);
– за зовнішніми ознаками (кольором і форматом – кольорові, чорнобілі, широкоекранні, широкоформатні на 35 мм, 16 мм;
– одиницями обліку (комплектами).
За одиницю обліку кінодокумента приймається одна або кілька
одиниць зберігання із записом певного фільму, спецвипуску, кіножурналу,
окремого кіно- і телесюжету, які складають комплект кінодокумента.
За одиницю зберігання кінодокументів приймається один або декілька
фізично відокремлених рулонів кіноплівки чи магнітної стрічки із записом
зображувальної і/або звукової інформації, що зберігаються разом в окремому
пакованні.
Одиниці зберігання розташовуються за елементами комплекту, а
всередині них – у порядку номерів частин кінодокумента.
Комплект кінодокумента складається з оригіналу і копій, які
стосуються одного фільму, спецвипуску, кіножурналу, кіно- і телесюжету
(див. розділ «Класифікація»). Склад комплекту залежить від техніки
створення, кольоровості, форми організації відзнятого матеріалу і включає:
з 35-мм плівкою:
кінофільм – негатив зображення, негатив фонограми перезапису
звукової інформації (оптична фонограма), оригінал фонограми магнітного
перезапису звукової інформації, проміжний позитив (за наявності), позитив
(еталонна копія), установочні ролики й паспорти (до кольорових
кінофільмів);
кіножурнали, спецвипуски – негатив зображення, негатив фонограми
перезапису звукової інформації (оптична фонограма), проміжний позитив (за
наявності), позитив (еталонна копія);
окремі сюжети, сюжети, невикористані в готовій продукції – негатив
зображення, негатив фонограми перезапису звукової інформації (оптична
фонограма, за наявності), оригінал фонограми магнітного перезапису
звукової інформації (за наявності), позитив;
з 16-мм плівкою:
телефільми, телепрограми, окремі телесюжети – негатив зображення
або обернений позитив, оригінал фонограми магнітного перезапису звукової
інформації, позитив.
Усі елементи комплекту за змістом і порядком монтажу повинні бути
між собою тотожні.
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Для групування кінодокументів у межах опису застосовуються
хронологічно-номінально-жанрова схема систематизації: кінодокументи
групуються за хронологією їхнього виробництва, щорічно за видами –
кіножурнали (за номерами), спецвипуски, кіно-, телефільми, кіно-,
телесюжети (за алфавітом назв), збірники кіно-, телесюжетів (за хронологією
відображених у них подій), кіноролики, кіноплакати (за порядковими
обліковими номерами).
4.2. У межах комплексу відеодокументів внесені до його складу
документи систематизують:
– за формами організації інформації (відеофільм, відеопрограма,
відеосюжет, робочий відеоматеріал);
– за жанровими особливостями (хронікально-документальні, науковопопулярні, навчальні, художньо-публіцистичні, художні, анімаційні,
рекламний ролик);
– за системою запису (магнітний, цифровий). Усередині видів
відеодокументи систематизуються за форматом запису (Betacam SР, S-VHS,
VHS, AVI, Matroska тощо);
– за носієм інформації (відеокасета, компакт-диск, інший цифровий
носій).
За одиницю зберігання відеодокументів приймається фізично
відокремлена відеокасета, диск, інший цифровий носій, файл (для документів
без індивідуального цифрового носія) із записом зображувальної і звукової
інформації.
За одиницю обліку відеодокументів приймається частина одиниці
зберігання, одна або кілька одиниць зберігання із записом інформації,
об’єднаної за авторською, тематичною чи іншою ознакою.
У процесі систематизації відеодокументи спочатку групують за
форматами запису і закріплюються окремими описами. Для групування
відеодокументів у межах опису застосовуються хронологічно-номінальножанрова схема систематизації: відеодокументи групуються за хронологією
їхнього виробництва, щорічно за видами – випуски новин та інформаційноаналітичні програми (за датами випуску), спецвипуски, відеофільми,
відеосюжети (за алфавітом назв), збірники відеосюжетів (за хронологією
відображених у них подій), відеоролики (за порядковими обліковими
номерами).
4.3. У межах комплексу фотодокументів внесені до його складу
документи систематизують:
– за формою організації інформації (окремий фотодокумент, що має
самостійне смислове значення, фотонарис, фотоальбом);
– за жанровими особливостями (хронікальні, портрети, пейзажі);
– за зовнішніми ознаками (кольором – чорно-білі та кольорові);
– за видами:
1) негативи різного кольору (кольорові або чорно-білі) та розмірів, які
позначаються цифрами (цифра 0 відповідає негативу розміром 2,5 × 3,5 см; 1
– 6 × 6 см, 6 × 9 см; 2 – 9 × 12 см; 3 – 10 × 15 см; 4 – 13 × 18 см; 5 –
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18 × 24 см). При систематизуванні невеликих обсягів негативів різних
розмірів допускається їх об’єднання в одну групу.
2) слайди (діапозитиви) різної кольоровості;
3) позитиви (фотовідбитки) різної кольоровості;
4) фотоальбоми;
5) діафільми;
6) цифрові фотодокументи.
За одиницю обліку/одиницю зберігання фотодокументів приймається
один або кілька фізично відокремлених кадрів (негатив, дубль-негатив,
позитив, слайд (діапозитив), що зберігаються разом в окремому пакованні;
рулон діафільму, фотоальбом.
Фотодокументи певного виду групуються за хронологічною,
тематичною та авторською ознакою.
4.4. У межах комплексу фонодокументів внесені до його складу
документи систематизують:
– за змістом і жанровими особливостями (запис подій громадськополітичного і культурного життя, творів літератури й мистецтва, окремих
виступів, спогадів, інтерв’ю тощо);
– за місцем запису (студійний, позастудійний, трансляційний);
– за носіями інформації (восковий валик, грамофонний оригінал,
грамплатівка, магнітна плівка, компакт-диск, інший цифровий носій);
– за
системою
звукозапису
(фонографічний,
грамофонний,
шоринофонний, оптичний, магнітний, цифровий);
За одиницю обліку фонодокументів приймається частина одиниці
зберігання, одна або кілька одиниць зберігання із записом звукової
інформації про певну подію, творі літератури і мистецтва (кількох творів
літератури і мистецтва, об'єднаних за авторським, тематичним або іншими
ознаками) тощо.
За одиницю зберігання фонодокументів приймається фізично
відокремлений рулон магнітної плівки, грамплатівка, аудіокасета, восковий
валик, диск чи інший індивідуальний цифровий носій із записом звукової
інформації.
У процесі систематизації певного виду фонодокументів проводиться
групування за жанровими особливостями та назвами звукозаписів. Всередині
кожної групи документи систематизують у зростаючому порядку виробничих
номерів, присвоєних документам установами-виробниками.
4.5. У межах окремих комплексів відео-, фото- та фонодокументів
внесені до їх складу цифрові документи систематизують з урахуванням
такої ознаки як наявність чи відсутність індивідуального носія. На кожен із
видів відео-, фото- та фонодокументів певного виду укладається окремий
опис. Усередині опису систематизація документів передбачає послідовне
групування заголовків за тими ж ознаками, які застосовуються для
аналогових відео-, фото- та фонодокументів. Після систематизації
документам присвоюються облікові номери у валовому порядку.
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За одиниці обліку/одиниця зберігання цифрових відео-, фото- та
фонодокументів без індивідуального носія, розміщених на власних
технічних засобах архіву, приймається файл чи сукупність файлів, що
складають образ документа (єдиний програмно-інформаційний об’єкт).
При системній організації окремих комплексів цифрових відео-, фотота фонодокументів необхідно враховувати особливості технологій
опрацювання електронних документів і технічні особливості комп’ютерних
систем, які забезпечують доступ до документів у файлових сховищах.
4.6. Надання назв та встановлення хронологічних меж аудіовізуальних
документів
Надання назв та встановлення хронологічних меж аудіовізуальних
проводиться на підставі даних текстової супровідної інформації та
відомостей, що містяться на етикетках або маркуванні кіно-, відео-,
фонодокументів і титулі фотоальбому. У разі необхідності відомості
уточнюють за довідковою літературою та в процесі безпосереднього
перегляду і/або прослуховування документів.
Документи мають бути обов’язково датованими, оскільки в іншому
випадку вони втрачають свою цінність і можливість бути використаними.
Дати аудіовізуальних документів визначаються:
– для кіно- і відеодокументів – датами виробництва, випуску;
– для фотодокументів – датами зйомок;
– для фонодокументів – датами запису
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