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визначення оптимального та 

уніфікованого підходу архівних 

установ до зберігання електронних 

документів Національного архівного 

фонду

з урахуванням зарубіжної 

практики та вітчизняних 

реалій



Питання, розглянуті у методичних 

рекомендаціях

приймання-передавання електронних 

документів НАФ на постійне зберігання

організаційно-технологічна складова зберігання 

електронних документів НАФ

основні засади забезпечення збереженості 

електронних документів НАФ в архівних 

установах



досліджено міжнародний 

досвід країн-драйверів у сфері 

обліку та зберігання 

електронних документів

узагальнено вітчизняний 

досвід роботи архівних 

установ, що здійснюють 

облік і зберігання 

електронних документів

визначено основні 

технологічні процеси обліку 

та зберігання електронних 

документів



Питання, розглянуті у методичних 

рекомендаціях

облік і зберігання електронних документів у 

юридичних особах 

приймання-передавання електронних документів 

від юридичних осіб до архівних установ

організація обліку електронних документів в 

архівних установах 

зберігання електронних документів в архівних 

установах 

зберігання електронних документів в архівних 

установах 



визначити загальні вимоги до 

приймання-передавання 

документів в електронній формі 

на постійне зберігання

розробити методику щодо 

організації цього процесу



Питання, які мають бути розглянуті у 

методичних рекомендаціях

видовий склад документів в електронній формі, що 

створюються в діяльності фізичних та юридичних осіб –

джерел формування НАФ

законодавче, нормативно-правове, нормативне та 

методичне забезпечення приймання-передавання 

документів в електронній формі на постійне зберігання

джерела комплектування архівних установ 

документами в електронній формі

експертиза цінності та відбір документів в електронній 

формі на постійне зберігання



Питання, які мають бути розглянуті у 

методичних рекомендаціях

підготовка документів в електронній формі до 

приймання-передавання на постійне зберігання

порядок приймання-передавання документів в 

електронній формі до архівних установ на постійне 

зберігання

особливості обліку, забезпечення збереженості, 

використання документів в електронній формі в 

архівних установах



Національний стандарт України 

ДСТУ 2732  Діловодство й архівна справа. 

Терміни та визначення понять

Загальні 

поняття

Діловодство

Архівна 

справа



службовий електронний 

документ

цілісність електронного 

документа

придатність для користування

електронного документа

оригінал електронного 

документа

електронна копія 

електронного документа

електронна копія оригіналу

паперового документа

цифрова копіядокумент в електронній 

формі

цифровий документ

електронне 

повідомлення

електронний 

інформаційний ресурс

електронна справаелектронний архів

електронний документообіг

система електронного 

документообігу

метадані електронного 

документа

конвертування 

електронних документів

міграція електронних 

документів

міграція електронних

документів

кваліфікований електронний 

підпис

кваліфікована 

електронна печатка

електронний підпис

електронна печатка



ВИСНОВКИ

Нормативно-методичні розробки УНДІАСД – «Забезпечення 

збереженості електронних документів Національного архівного 

фонду», «Облік і зберігання електронних документів», 

«Приймання-передавання документів в електронній формі на 

постійне зберігання» – мають стати основою для розроблення 

ефективних галузевих нормативно-правових актів щодо обліку і 

зберігання електронних документів в архівних установах України; 

підставою для внесення відповідних змін до Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», Правил роботи 

архівних установ України та інших нормативно-правових актів і 

нормативних документів у сфері архівної справи й діловодства; 

підґрунтям для проведення подальших спеціальних досліджень 

фахівцями УНДІАСД.

Дякуємо за увагу!


