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УДК 930.25(477) 
 

ПРАВИЛЬНЕ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ  
ЯК ФАКТОР ЯКІСНОГО ФОРМУВАННЯ НАФ УКРАЇНИ 

 
Довжук І. В. 

 
 

CORRECT PACKING OF THE STATE ARCHIVE AS A FACTOR  
OF QUALITATIVE FORMATION OF THE NAF OF UKRAINE 

 
Dovzhuk I. V. 

 
 
 

У статті розглядаються найважливіші аспекти форму-
вання Національного архівного фонду України. Зазначено, 
що формування НАФ України здійснюється державними 
архівами через експертизу цінності документів, утворю-
ваних у результаті діяльності юридичних і фізичних осіб; 
державний централізований облік і державну реєстрацію 
документів НАФ; безпосереднє комплектування докуме-
нтами НАФ. Проведення експертизи цінності документів 
вимагає дотримання принципів об'єктивності, історизму, 
всебічності, комплексності. Експертиза цінності докуме-
нтів конкретних фондоутворювачів з метою віднесення 
до НАФ здійснюється експертно-перевірними комісіями 
державних архівів одночасно із встановленням конкрет-
ного кола джерел формування НАФ та висновків співро-
бітників державного архіву за результатами попередньо-
го експертного огляду документів у приватних архівних 
зібраннях за місцем їхнього зберігання.  
Проведення експертизи у діловодстві установ спирається 
на результати детального вивчення напрямів діяльності 
установи, її функцій, організації документальної частини 
діловодства (централізоване, децентралізоване, змішане), 
а також складу документації. В архіві установи експер-
тиза документів може бути як самостійним видом ро-
боти, так і частиною комплексу робіт із науково-
технічного опрацювання документів даної організації. У 
державних архівах експертиза цінності здійснюється під 
час первинного розбирання документів особового похо-
дження та документів громадських, релігійних організа-
цій, політичних партій і рухів; наукового описування до-
кументів у процесі їхнього впорядкування. 
Робота державного архіву з джерелами його комплекту-
вання полягає в організації та вдосконаленні роботи 
служб діловодства, роботи архівних підрозділів, взаємодії 
з експертними комісіями, проведенні перевірок роботи 
архівних підрозділів, служб діловодства та експертних 
комісій, громадських оглядів роботи архівних підрозділів і 
служб діловодства; організації державного обліку доку-
ментів НАФ; підвищенні кваліфікації працівників архівних 
підрозділів, служб діловодства, голів і членів експертних 
комісій; методичній і практичній допомозі та наданні 
послуг з питань архівної справи і діловодства на договір-
них засадах.  
Ключові слова: НАФ України, архів, архівний підрозділ, 
експертна комісія, експертно-перевірна комісія, підпри-
ємство, організація. 

Постановка проблеми. Формування Націона-
льного архівного фонду України (НАФ України) – це 
комплекс організаційних, методичних і практичних 
заходів, спрямованих на систематичне поповнення 
його цінними для суспільства документами та ви-
ключення з його складу документів, що втратили 
свою суспільну значущість. Мета цих заходів – по-
шук, відбір і збереження цінних документальних 
комплексів та окремих документів, що репрезенту-
ють усі сфери життєдіяльності суспільства і держа-
ви. НАФ України формується з документів, які утво-
рилися в процесі функціонування органів державної 
влади та місцевого самоврядування; підприємств 
усіх форм власності, установ й організацій; грома-
дян та їхніх об'єднань, релігійних організацій; архі-
вної україніки. 

Зазначимо, що розвиток національної держав-
ності потребує проведення відповідної державної 
політики у сфері архівної справи. Саме від держави, 
її виваженої, обґрунтованої політики в галузі архів-
ної справи залежить забезпечення гарантованого 
збереження документів НАФ як вагомої складової 
інформаційних ресурсів України, що сприятиме змі-
цненню та безпеці держави, підвищенню національ-
ної самосвідомості українців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
глядувану проблему так чи інакше досліджували у 
своїх працях Л. А. Кисельова, Н. М. Христова [4], 
Я. С. Калакура, І. Б. Матяш [1] та інші науковці.  

Мета цієї розвідки – розглянути найважливіші 
аспекти формування Національного архівного фон-
ду, що здійснюється державними архівами України. 

Виклад основного матеріалу. Формування 
НАФ України здійснюється державними архівами 
через експертизу цінності документів, утворюваних 
у результаті діяльності юридичних і фізичних осіб.  

Експертиза цінності документів – визначення 
на підставі відповідних критеріїв культурної і прак-
тичної цінності документів. Її основними завдання-
ми є: 1) визначення по кожній установі складу доку-
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ментів, що мають наукову та культурну цінність і пі-
длягають постійному, тривалому або тимчасовому 
зберіганню; 2) забезпечення повноти складу доку-
ментів кожного фонду зокрема й архіву в цілому. Кі-
нцевою метою експертизи є комплектування кожно-
го державного архіву повним комплексом докумен-
тів його профілю [7]. 

Під час проведення експертизи цінності доку-
ментів необхідно дотримуватись принципів об'єкти-
вності, історизму, всебічності, комплексності. Прин-
цип об'єктивності означає, що оцінка документів ві-
дбувається з врахуванням їхнього змісту, автентич-
ності, значущості авторів (фондоутворювачів), юри-
дичної сили, оригінальності, часу і місця створення 
документів. Принцип історизму означає, що вивчен-
ня відомостей про авторів (фондоутворювачів), яви-
ща, події і процеси, відображені в документах, має 
проходити з урахуванням особливостей того періоду, 
коли вони були створені. Принцип всебічності та 
комплексності – це ознайомлення з інформацією про 
авторів (фондоутворювачів) і документи, які вони 
склали, не ізольовано, а у складі певних комплексів, 
з урахуванням їхнього місця серед документів інших 
авторів [1, с. 163-165]. 

Додержання таких принципів під час прове-
дення експертизи цінності документів дозволяє ре-
конструювати історичні умови створення докумен-
тів, визначити їхнє науково-історичне й суспільне 
значення. 

Зазначимо, що питання, пов'язані з науково-
методичним та організаційним керівництвом експе-
ртизою цінності документів знаходяться в компете-
нції Центральної експертно-перевірної комісії Укр-
держархіву (ЦЕПК); експертно-перевірних комісій 
(ЕПК) центральних і галузевих державних архівів, 
державних архівів областей, державних наукових 
установ, музеїв і бібліотек; експертних комісій (ЕК) 
архівних підрозділів органів державної влади та мі-
сцевого самоврядування; підприємств усіх форм 
власності; об'єднань громадян. Склад експертних 
комісій усіх рівнів формують, як правило, з архівіс-
тів-практиків і науковців з урахуванням профілю 
комплектування архівної установи. Головами експе-
ртних комісій призначають заступників керівників 
відповідних організацій. 

Організаційно-правову основу формування 
НАФ України складають рішення експертних комі-
сій та норми архівного законодавства. Право остато-
чного вирішення питань відбору документів на збе-
рігання та знищення залишається за ЕПК. Рішення 
експертної комісії щодо віднесення документів до 
Національного архівного фонду або вилучення до-
кументів з нього може бути представлене на перег-
ляд ЕПК, а у випадку відмови або незгоди – ЦЕПК 
[8]. 

Перед тим, як розпочати експертизу, вивчається 
історія фондоутворювача та фонду, склад і зміст до-
кументів. Сама експертиза цінності документів здій-
снюється поетапно, для того, щоб установити наяв-

ність документального фонду на підприємстві чи 
організації, який підлягає віднесенню до НАФ; про-
вести відбір цінних документів з метою безпосеред-
нього внесення їх до НАФ; визначити можливість 
приймання на державне зберігання документів НАФ 
тощо. 

Експертиза цінності фондів, їхніх частин та 
окремих документів з метою внесення до Націона-
льного архівного фонду, а також виділення до зни-
щення документів, які не підлягають подальшому 
зберіганню, здійснюється у діловодстві установ, в 
архіві установи, безпосередньо за місцем зберігання 
приватного архівного зібрання. Основними критері-
ями на цьому етапі виступають зміст і зовнішні осо-
бливості документів. 

Експертиза у діловодстві установ має спирати-
ся на результати вивчення напрямів діяльності уста-
нови, її функцій, організації документальної частини 
діловодства, а також складу документації. В архіві 
установи експертиза документів може бути як само-
стійним видом роботи, так і частиною комплексу 
робіт із науково-технічного опрацювання документів 
цієї організації.  

У державних архівах експертиза цінності про-
водиться на етапі первинного розбирання докумен-
тів особового походження та документів громадсь-
ких, релігійних організацій, політичних партій; нау-
кового описування документів у процесі їхнього 
впорядкування та перероблення недосконало укла-
дених архівних описів; як вид самостійної роботи 
(цільова експертиза) [3, с. 15-16]. 

При проведенні експертизи визначають наукову 
і практичну цінність наявних документів, а після 
формування справ, складання їхніх заголовків та 
описів оформлюють результати експертизи. На цьо-
му етапі укладають описи документів постійного 
зберігання, з особового складу; акти про виділення 
до знищення документів, що не підлягають збері-
ганню; акти про повернення документів власнику, 
про виявлення документів, що не стосуються даного 
фонду, архіву. До знищення передаються документи 
тільки після розгляду відповідного акта на засіданні 
ЕПК та затвердження його керівництвом, погоджен-
ням з ЦЕПК. Не підлягають виділенню до знищення 
унікальні документи та документи НАФ, утворені до 
1946 р. включно. Під час експертизи використову-
ють переліки документів, що утворюються в діяль-
ності органів державної влади та місцевого самов-
рядування, інших установ та організацій, із зазна-
ченням строків зберігання документів. Вони сприя-
ють організації документів та якісному поповненню 
Національного архівного фонду [3, с. 19]. 

Переліки бувають міжвідомчі (для всіх органів 
державної влади та місцевого самоврядування, ін-
ших установ, організацій і підприємств); відомчі 
(для установ і організацій окремого міністерства чи 
відомства); конкретні (для кожної організації). За-
значені в переліках строки зберігання обов'язкові 
для всіх установ і організацій України. Переліки 
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структуровано за основними напрямами діяльності 
організацій незалежно від їхнього статусу в ієрархі-
чній системі управління і галузевої належності. Ко-
жний напрямок діяльності відповідає окремому роз-
ділові переліку. Усім статтям у переліках присвоєно 
наскрізну нумерацію. Слід звернути увагу, що підго-
товка переліку – складний і тривалий (у кілька ро-
ків) процес. Їх розробляють галузеві науково-
дослідні інститути або спеціально створені з цією 
метою при центральних відомствах тимчасові творчі 
колективи. До їхнього складу входять працівники 
діловодних та архівних служб відомчої системи, 
провідні спеціалісти і науковці. Перелік розглядають 
ЕПК міністерства або відомства, потім – ЦЕПК Укр-
держархіву. Після цього його затверджує керівницт-
во, тиражують і вводять у дію [6]. 

Комплектування державного архіву – цілесп-
рямоване і планомірне поповнення його складу до-
кументами Національного архівного фонду відпові-
дно до його профілю. Безпосередня організація ком-
плектування архіву починається з визначення дже-
рел комплектування – юридичних і фізичних осіб, 
які є утворювачами і/або власниками документів 
НАФ (або віднесених до НАФ), що підлягають по-
дальшому передаванню на постійне зберігання. Для 
цього готуються списки установ (незалежно від фо-
рми власності), що функціонують у зоні його ком-
плектування і у своїй діяльності утворюють (або не 
утворюють) документи, що підлягають віднесенню 
до НАФ. Такі списки поділяються на список уста-
нов, що є джерелами формування НАФ і список 
установ, які не підлягають внесенню до джерел 
комплектування (список № 2).  

На підставі списку установ-джерел формування 
НАФ укладається список джерел комплектування – 
складений відповідно до профілю архіву перелік 
установ, що функціонують у зоні його комплекту-
вання і зобов'язані передавати на державне зберіган-
ня до архівів1 документи НАФ або такі, що підляга-
ють внесенню до нього (список № 1). 

Державні архівні установи проводять система-
тичну роботу щодо уточнення списків установ-
джерел комплектування. Підставами для внесення 
уточнень і змін до списків установ та їх перескла-
дання є вказівки Укрдержархіву, рішення ЕК відпо-
відного державного архіву; створення або ліквідація 
окремих установ; перехід установи під контроль ін-
шого державного архіву; зміна порядку комплекту-
вання державного архіву документами даної устано-
ви. Також державні архіви здійснюють заходи щодо 
виявлення джерел поповнення НАФ. Архівна уста-
нова веде допоміжні списки джерел такого комплек-
тування (фондоутворювачів, власників, їхніх адрес), 
укладає картки централізованого державного обліку 
документів архівної україніки тощо [2]. 

                                                 
1 У визначені строки на підставі вимог чинного Законо-
давства України чи угод між власником документів і дер-
жавним архівом.  

Організацію комплектування здійснюють без-
посередньо державні архіви. На Укрдержархів пок-
ладено функції контролю щодо цієї роботи.  

Державні установи-джерела комплектування 
тимчасово зберігають документи НАФ у своїх архі-
вних підрозділах. Приймання документів НАФ від 
державних установ-джерел комплектування здійс-
нюється після закінчення таких строків: 

o документи Верховної Ради України, Адмі-
ністрації Президента України, Центральної Вибор-
чої Комісії, Кабінету Міністрів України, Конститу-
ційного Суду України, Верховного Суду України, 
Вищого господарського суду України, Генеральної 
прокуратури України, Центральної виборчої комісії, 
Рахункової палати України, Національного банку 
України, міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та безпосередньо підпорядкованих 
їм організацій – 15 років; 

o документи Верховної Ради і Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських рад і державних адмі-
ністрацій та підпорядкованих їм організацій, облас-
них судів і прокуратур – 10 років; 

o документи районних рад і державних адмі-
ністрацій, органів місцевого самоврядування та під-
порядкованих їм організацій, районних і міських су-
дів і прокуратур, а також сільськогосподарських пі-
дприємств – 5 років; 

o записи актів громадянського стану, докуме-
нти з особового складу, записи нотаріальних дій і 
судові справи, господарські книги – 75 років; 

o науково-технічна документація – 25 років; 
o аудіовізуальні документи, що створюються 

як продукт цільової виробничої діяльності установ – 
3 роки після закінчення копіювання; 

o електронні документи, що створюються як 
продукт цільової виробничої діяльності установ – 5 
років; 

o аудіовізуальні та електронні документи, що 
входять до складу управлінської документації, – 
упродовж строків, передбачених для зберігання 
управлінської документації в архівних підрозділах 
відповідних фондоутворювачів; 

o аудіовізуальні та електронні документи, що 
входять до складу науково-технічної документації, – 
упродовж строків, передбачених для науково-
технічної документації [6].  

Документи недержавних установ (джерел ком-
плектування) упродовж строків тимчасового збері-
гання знаходяться в архівних підрозділах власників 
або в державних архівах на підставі угод. Докумен-
ти, що зберігаються в архівних підрозділах власни-
ків (суб'єктів підприємницької діяльності), переда-
ються до державних архівів після закінчення строків 
тимчасового зберігання, документи громадських 
об'єднань і релігійних організацій – щорічно або в 
строки, визначені угодами. Документи, що утвори-
лися в діяльності установ змішаної форми власності 
(джерел комплектування), у статутному капіталі 
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яких частка державної власності є переважною, збе-
рігаються у своїх архівних підрозділах упродовж 
строків, передбачених для зберігання аналогічних 
документів в архівних підрозділах державних уста-
нов. 

Будь-яка установа повинна щорічно передавати 
документи до державного архіву за відповідними 
графіками, що затверджені державним архівом і по-
годжені з керівниками установ – джерел комплекту-
вання. Архівам з великою кількістю джерел компле-
ктування (від кількох сотень і до понад тисячу) до-
зволяється приймати раз на 2-3 роки, але не рідше 
одного разу на 5 років. Документи приймаються в 
упорядкованому стані разом зі страховими копіями 
унікальних та особливо цінних документів за попе-
редньо затвердженими описами. Разом з документа-
ми передаються три примірники описів, у тому числі 
контрольний примірник, та довідковий апарат до 
них. Четвертий примірник опису разом з примірни-
ком акту приймання-передавання залишається в 
установі (організації). 

Приймання документів на постійне зберігання 
від недержавних установ (джерел комплектування) 
здійснюється, як правило, безкоштовно (дарування, 
наслідування) відповідно до укладеної угоди. Прий-
мання-передавання документів особового похо-
дження відбувається на підставі рішення ЕПК архіву 
після затвердження опису первинного розбирання та 
акту приймання-передавання (у разі дарування, 
приймання документів за заповітом чи як безгоспо-
дарного майна). Приймання науково-технічних, ау-
діовізуальних та електронних документів на постій-
не зберігання здійснюється за наявності в архіві те-
хнічних можливостей забезпечення їхньої збереже-
ності. 

У разі ліквідації установи (джерела комплекту-
вання) її документи впродовж строків тимчасового 
зберігання зберігає правонаступник, а після їхнього 
закінчення ці документи передаються до державних 
архівів на загальних засадах. Документи тимчасово-
го зберігання ліквідованих установ (внесених і не 
внесених до джерел комплектування державного ар-
хіву), строки зберігання яких вичерпано, виділяють-
ся до знищення, документи, строки зберігання яких 
не вичерпано, зберігаються у трудових архівах і 
знищуються після закінчення строків зберігання. Ві-
дбором і знищенням документів, строки зберігання 
яких вичерпано займається ліквідаційна комісія. 

Від правильності комплектування кожного 
державного архіву залежить якість формування На-
ціонального архівного фонду України, ефективність 
його використання. З метою встановлення правового 
статусу документів, підтвердження права власності 
на них та забезпечення державного контролю за їх-
ньою збереженістю Укрдержархів та уповноважені 
ним державні архівні установи здійснюють держав-
ну реєстрацію документів НАФ [4]. 

Передумовою якісного формування НАФ Укра-
їни є організаційна та методична робота державних 
архівних установ із джерелами їхнього комплекту-
вання. Державні архіви з метою якісного поповнен-

ня документами, що належать державі, та забезпе-
чення їхньої збереженості впродовж строків тимча-
сового зберігання здійснюють організаційно-
методичне керівництво і контроль за роботою архів-
них підрозділів і служб діловодства органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій – джерел комплектуван-
ня. 

Слід підкреслити, що сьогодні відбувається 
безперервне збільшення питомої ваги цифрових ау-
діовізуальних документів у загальному обсязі доку-
ментної інформації. Ця обставина, а також зростаючі 
інформаційні потреби суспільства ставлять перед 
архівами завдання акцентувати увагу на формування 
НАФ України цифровими аудіовізуальними докуме-
нтами. Така проблема тісно кореспондує з 
обов’язками архівів щодо дотримання вимог Закону 
України «Про авторське право та суміжні права» [5], 
який обмежує можливості архівів стосовно органі-
зації дистанційного доступу користувачів до елект-
ронних документів, забезпечення електронної дос-
тавки документів тощо. 

Висновки та перспективи подальших розві-
док у даному напрямку. Таким чином, робота дер-
жавних архівних установ з джерелами їхнього ком-
плектування полягає в організації та вдосконаленні 
діяльності служб діловодства, роботи архівних під-
розділів, взаємодії з експертними комісіями, прове-
денні перевірок їхньої роботи; організації державно-
го обліку документів НАФ; підвищенні кваліфікації 
працівників архівних підрозділів, служб діловодст-
ва, голів і членів експертних комісій; методичній і 
практичній допомозі та наданні послуг з питань ар-
хівної справи і діловодства на договірних засадах. З 
метою захисту соціальних прав громадян державні 
архіви надають установам (джерелам комплектуван-
ня) методичну й практичну допомогу в роботі з до-
кументами з особового складу. 

І на сьогодні залишається низка актуальних пи-
тань формування НАФ України, зокрема, що стосу-
ється інформатизації галузі, тому дана тематика має 
перспективи подальшого дослідження. 
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Dovzhuk I. V. Correct packing of the state archive as 

a factor of qualitative formation of the NAF of Ukraine 
This article discusses the most important aspects of the 

formation of the National Archival Fund of Ukraine. It is not-
ed that the formation of the NAF of Ukraine is performed by 
state archives through the examination of value of documents 
generated by activities of legal entities and individuals; the 
centralized state accounting and state registration of NAF 
documents; the direct acquisition of the NAF documents. The 
examination of value of documents requires compliance with 
the principles of objectivity, historicism, comprehensiveness, 
complexity. Examination of value of documents particular 
founders with the purpose of referring to NAF carried out an 
expert inspection commissions of the state archives at the 
same time with the establishment of the specific terms of the 
NAF formation sources and findings of the state archive of the 
results of the preliminary expert examination of documents in 
private archival collections at the place of their storage.  

Expertise in administration of institutions based on the 
results of a detailed study of the activities of the institution, its 
functions, the organization of the documentary part of the rec-
ords management (centralized, decentralized, mixed) and 
documentation. In the archives of the institution examination 
of documents can be a standalone activity or part of a complex 
of works on scientific and technical processing of documents 
of the organization.  

In the state archives, the examination of values is per-
formed during the initial disassembly of personal papers and 
documents of public, religious organizations, political parties 
and movements; scientific descriptions of documents in the 
process of ordering. 

The work of the state archive with the sources of re-
cruitment lies in the organization and improvement of office 
services, the work of archival units, interaction with the expert 
committees, audits the work of archival units, office services 
and expert committees, public examinations of archival work 
units and office services; organization of state accounting of 
NAF documents; the training of workers of archival units, of-
fice services, chairmen and members of expert commissions; 
methodological and practical assistance and service provision 
on issues of archival Affairs and records management on a 
contractual basis. 

Key words: NAF of Ukraine, archive, archival division, 
expert commission, expert verification commission, company, 
organization. 
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