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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ

Стан дослідження. Необхідно зауважити, що 
архівна справа та діловодство Національного ар-
хівного фонду вивчаються в системі науки ар-
хівознавство, такими видатними архивознавцями 
як Я. С. Калакура, З. В. Крайская, І. Б. Матяш, 
О. Г. Мітюков, Л.Ф Приходько, К. Т. Селіверсто-
ва тощо. Однак, з позиції права та безпосередньо 
адміністративного права правовий статус Націо-
нального архівного фонду, публічне адміністру-
вання архівної галузі взагалі не досліджувалося.

Виклад основного матеріалу. Під явищем 
«формування Національного архівного фонду» 
розуміється комплекс організаційних, методич-
них і практичних рішень та заходів, спрямованих 
на систематичне поповнення Національного ар-
хівного фонду цінними для суспільства архівними 
документами та вилучення з нього документів, що 
втратили свою культурну цінність. Національний 
архівний фонд формується з документів, що на-
громадилися за час діяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій всіх форм власності, 
громадян та їх об’єднань, а також з документів 
історико-культурної спадщини України, що утво-
рені за межами України або вивезені за кордон, та 
документів іноземного походження, що стосують-
ся історії України [1, с. 64].

Джерелами формування Національного архів-
ного фонду є юридичні та фізичні особи – утворю-
вачі і/або власники документів, що підлягають 
внесенню до Національного архівного фонду. На-
приклад, у 2018 році на постійне державне збері-
гання до Державного архіву Харківської області 
від установ, підприємств та організацій, що пере-
бувають у зоні комплектування архіву, надійшло 
3 частини управлінських фондів: Державного ар-
хіву Харківської області за 2015-2017 роки; Хар-
ківської обласної виборчої комісії за 2015 рік; 
ВАТ «Харківського заводу тракторних двигу-
нів». А також 1 частина фонду особового похо-
дження Р-6559, Ломакіна Геннадія Івановича, 
учасника бойових дій в Афганістані, заступника 
голови Харківської міської Спілки ветеранів Аф-
ганістану (воїнів-інтернаціоналістів) за 2008 – 
2018 рр. [2].

Головними завданнями державних архівних 
установ щодо формування Національного архів-
ного фонду є : 

– визначення оптимального видового складу 
Національного архівного фонду; 

– виявлення юридичних і фізичних осіб, доку-
менти яких підлягають внесенню до Національно-
го архівного фонду; 

– внесення до Національного архівного фонду 
та вилучення з нього документів; 

– поповнення Національного архівного фонду 
документами, що належать державі; 

– забезпечення поповнення Національного 
архівного фонду документами, що не належать 
державі [3]. 

Формування Національного архівного фонду у 
зоні комплектування архіву здійснюється через: 

– визначення профільних джерел формування 
Національного архівного фонду; 

– організацію експертизи цінності документів, 
нагромаджених за час діяльності юридичних і фі-
зичних осіб; 

– державну реєстрацію і державний облік до-
кументів Національного архівного фонду; 

– комплектування документами Національно-
го архівного фонду;

– відповідні форми і методи контролю за здійс-
ненням експертизи цінності документів в інших 
архівних установах та приватних архівних зі-
браннях у порядку.

Комплектування архіву документами – це ціле-
спрямоване і систематичне поповнення його скла-
ду документами Національного архівного фонду.

Комплектування архіву включає: 
– визначення джерел комплектування архіву 

відповідно до його профілю; 
– визначення складу документів, що підляга-

ють прийманню; 
– приймання документів на зберігання.
Приймання документів Національного архів-

ного фонду до архіву від джерел комплектування 
здійснюється після закінчення строків їх збері-
гання в відомчих архівах, або ліквідації установи:

– для управлінської документації: 
– центральних органів виконавчої влади та без-

посередньо підпорядкованих їм юридичних осіб – 
15 років; 

– обласних, міських рад і державних адміні-
страцій та підпорядкованих їм юридичних осіб, 
обласних судів і прокуратур – 10 років; 

– районних рад і державних адміністрацій, ор-
ганів місцевого самоврядування та підпорядкова-
них їм юридичних осіб, районних і міських судів 
і прокуратур, а також сільськогосподарських під-
приємств – 5 років; 
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– для окремих категорій документів: – записів 
актів громадянського стану, документів з особо-
вого складу, записів нотаріальних дій і судових 
справ, господарських книг – 75 років;

– науково-технічна документація – 25 років; – 
електронних документів, що створюються як про-
дукт цільової виробничої діяльності – 5 років. 

Строки зберігання документів у відомчих ар-
хівах до передавання їх до архіву можуть бути 
змінені за погодженням з державним архівом. 
Продовження строків зберігання документів у ві-
домчих архівах дозволяється у разі необхідності 
практичного користування документами зі служ-
бовою метою або відсутності в державному архіві 
вільних площ у сховищах. 

Скорочення строків зберігання у відомчих ар-
хівах може здійснюватися у випадках: 

– ліквідації юридичної особи – джерела комп-
лектування у разі відсутності правонаступника; 

– зміни форми власності державної юридичної 
особи; 

– загрози втрати або пошкодження документів. 
Дострокове приймання документів може здійсню-
ватися на платній основі [3].

Державні архіви формують Національний ар-
хівний фонд наступним чином: проводять екс-
пертизи цінності документів, утворюваних в ді-
яльності юридичних і фізичних осіб; здійснюють 
державний централізований облік і державну ре-
єстрацію документів; комплектують документа-
ми; здійснюють організаційно-методичне управ-
ління архівних підрозділів і служб; здійснюють 
контроль за роботою архівних установ та джерел 
комплектування.

Експертиза цінності документів – це ви-
значання культурної цінності документів 
на підставі чинних засад і критеріїв згідно з 
ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. 
Терміни та визначення понять» (набув чинно-
сті з 1 липня 2005 року). Крім того, експертиза 
цінності документів – невід’ємна складова збе-
рігання інформації, тобто забезпечення належ-
ного стану інформації та її матеріальних носіїв 
(Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 
1992 року № 2657-XII) [4]. 

Існує наукова позиція, що експертиза цінності 
документів – всебічне вивчення документів з ме-
тою внесення їх до Національного архівного фон-
ду або вилучення з нього, проведення грошової 
оцінки документів Національного архівного фон-
ду, віднесення їх до категорії унікальних і вста-
новлення строків зберігання документів, що не 
підлягають внесенню до Національного архівного 
фонду [5, с. 7].

Нажаль, дане визначення не охоплює особли-
вості процесуального порядку проведення експер-
тизи, не розкриває особливостей призначення за-
собу публічного адміністрування. 

В той же час експертиза цінності – це своєрід-
ний фільтр, крізь який пропускається весь масив 
документів. Із усієї сукупності документів, що 
створюються в процесі діловодства, лише незна-
чна частка надходить на зберігання до архіву під-
приємства, ще менша – гідно представляє» відом-
чі або ж національні фонди (якщо підприємство є 
джерелом комплектування Національного архів-
ного фонду України) [4].

Дане визначення також має публіцистичний 
зміст, так як відповідний засіб публічного адмі-
ністрування має на меті, по-перше, компетентну 
оцінку фахівця, чи групи фахівців щодо цінності 
документа відповідно до історичної та соціальної 
значущості, по-друге, спеціально обізнані спеціа-
лісти зі спеціальними знаннями проводять аналіз 
документа і оформлюють висновок, який дока-
зом, що підтверджує цінність та значущість дано-
го документа та необхідність його розміщення у 
відповідному архіві. 

Саме тому, експертиза цінності документа – це 
компетентна оцінка фахівця, чи групи фахівців 
щодо цінності документа відповідно до історичної 
та соціальної значущості, котрі за результатами 
оцінювання оформлюють висновок, який є дока-
зом, що підтверджує цінність та значущість дано-
го документа та необхідність його розміщення у 
відповідному архіві.

Відповідно пропонуємо доповнити Закон Укра-
їни «Про Національний архівний фонд та архівні 
установи» доповнити виведеним поняттям «екс-
пертиза цінності».

Експертні комісії установи, завдяки фахової 
оцінки документів приймає рішення про:

– схвалення і подання до експертної постійної 
комісії державного архіву проектів таких доку-
ментів: описів справ постійного зберігання, опи-
сів справ з кадрових питань (особового складу), 
номенклатур справ, інструкцій з діловодства, по-
ложень про служби діловодства, архівні підрозді-
ли та експертних комісій, анотованих переліків 
унікальних документів Національного архівного 
фонду, актів про вилучення для знищення доку-
ментів, не внесених до Національного архівного 
фонду, актів про вилучення документів з Націо-
нального архівного фонду, актів про невиправні 
пошкодження справ (документів) Національного 
архівного фонду;

– схвалення описів справ тривалого (понад 
10 років) зберігання, актів про невиправні по-
шкодження справ (документів) тривалого (по-
над 10 років) зберігання та з кадрових питань 
(особового складу), номенклатур справ, описів 
справ тривалого (понад 10 років) зберігання 
установ, що належать до сфери управління ор-
гану вищого рівня та у діяльності яких не утво-
рюються документи Національного архівного 
фонду [6].
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Для організації та проведення експертизи цін-
ності документів в установах утворюються постій-
но діючі експертні комісії, що діють відповідно до 
положень про них.

Експертиза цінності документів проводиться 
за такими критеріями:

– походження – функціонально-цільове при-
значення юридичної особи (фондоутворювача), 
значення фондоутворювача в житті суспільства, 
час і місце створення документа; 

– зміст – значущість інформації, що міститься 
в документі (унікальність і типовість), її повто-
рення в інших документах, вид документа, оригі-
нальність; 

– зовнішні ознаки – форма фіксації та передачі 
змісту, засвідчення і особливості оформлення до-
кумента, стан його збереженості [4, с. 7].

Одночасно перевіряють :
якість і повноту чинної номенклатури справ;
правильність визначення строків зберігання 

справ, передбачених цією номенклатурою;
дотримання встановлених правил оформлення 

документів та формування справ [7].
Специфічною і особливою ознакою, яка пере-

творює звичайний документ в об’єкт Національ-
ного архівного фонду є значущість для особи, су-
спільства чи держави або цінність для власника. 
Відповідно зазначеної ознаки встановлюється міс-
це, строк зберігання документа. 

Експертиза цінності документів в установі про-
водиться:

– у поточному діловодстві – під час складан-
ня номенклатур справ, формування документів у 
справи і перевіряння правильності віднесення до-
кументів до відповідних справ, підготовки справ 
до передавання на архівне зберігання;

– в архіві установи – у процесі приймання 
справ до архіву та підготовки справ на постійне 
зберігання.

Експертиза цінності документів у діловодстві 
проводиться щороку в структурних підрозділах 
установи безпосередньо особами, відповідальни-
ми за організацію діловодства в цих підрозділах, 
разом з експертною комісією під методичним ке-
рівництвом служби діловодства та архіву уста-
нови. Під час проведення експертизи цінності 
документів у діловодстві вирізняють чотири гру-
пи справ:

постійного зберігання; тривалого (понад 10 ро-
ків) зберігання; тимчасового зберігання (до 10 ро-
ків включно); ті, що підлягають знищенню у зв’яз-
ку із закінченням строків їх зберігання [8]. Строк 
зберігання документів обчислюється з 01 січня 
року, наступного за роком закінчення справи.

Основним нормативним актом при визначенні 
строків зберігання документів та їх відбору для 
внесення до складу Національного архівного фон-
ду або для знищення є Перелік типових докумен-

тів, що створюються під час діяльності державних 
органів та органів місцевого самоврядування, ін-
ших установ, підприємств та організацій, із за-
значенням строків зберігання документів, затвер-
джений наказом Міністерства юстиції України 
12 квітня 2012 № 578/5 [9]. Перелік включає ти-
пові документи, що створюються під час докумен-
тування однотипних (загальних для всіх) управ-
лінських функцій, виконуваних державними 
органами та органами місцевого самоврядування, 
іншими установами, підприємствами та органі-
заціями незалежно від функціонально-цільового 
призначення, рівня і масштабу діяльності, форми 
власності, а також документацію, що створюєть-
ся в результаті виробничої та науково-технічної 
діяльності організацій. Перелік використовуєть-
ся під час формування справ, при підготовці різ-
них видів номенклатур справ, розробленні схем 
класифікації документів та відомчих (галузевих) 
переліків документів зі строками їх зберігання, а 
також під час роботи комісій з проведення експер-
тизи цінності документів [9].

За результатами експертизи цінності докумен-
тів структурні підрозділи готують справи постій-
ного і тривалого (понад 10 років) зберігання до пе-
редавання до архіву установи, зокрема:

здійснюється оформлення справ; 
здійснюється складання описів справ; 
на підставі номенклатури справ формуються 

переліки (списки) справ, що підлягають знищен-
ню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, 
для включення до акту про вилучення для зни-
щення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду [8].

Експертизу цінності документів в архіві уста-
нови проводять: 

під час складання зведених описів справ; 
у разі надходження документів у неупорядко-

ваному стані; 
у разі закінчення строків тимчасового збері-

гання архівних документів;
перед передаванням справ на постійне збері-

гання до відповідної державної архівної установи, 
архівного відділу міської ради; 

з метою виявлення унікальних документів На-
ціонального архівного фонду [8].

Проведення експертизи цінності значно полег-
шує поділ документів, утворюваних в установі, на 
три групи: основна документація, оперативно-до-
відкова документація, документація з особового 
складу.

До основної документації, що найповніше ві-
дображає основну діяльність установи, належать:

– нормативно-правові акти органів державної 
влади (постанови, укази, розпорядження, рішен-
ня), які стосуються діяльності даної установи;

– організаційна документація (статути, поло-
ження, штатні розписи тощо);
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– розпорядча документація (накази або розпо-
рядження з основної діяльності, протоколи засі-
дань колегіальних органів і документи до них;

– планово-звітна документація (перспективні й 
річні плани, зведені й річні звіти, баланси тощо);

– інформаційно-аналітична документація (до-
відки, доповіді, доповідні записки, огляди, висно-
вки, зведення, які відбивають основну діяльність 
установи);

– листування з питань основної діяльності 
установи (як правило, провадиться внутрішня 
експертиза цінності справ з листуванням);

– інші категорії документів (з питань організа-
ції виробництва, будівництва, з винахідництва й 
раціоналізації, розроблення і впровадження но-
вітніх технологій тощо) [10, с. 130].

Експертизу цінності документів забороняється 
проводити лише за заголовками справ, зазначени-
ми на обкладинках, оскільки впродовж року при 
формуванні справ до них могли потрапити й інші 
категорії документів. Тому обов'язково має прово-
дитись аналіз фактичного змісту документів, що 
містяться у справі, шляхом її поаркушного пере-
гляду. Якщо під час перегляду справи виявлено, 
що поряд з документами постійного зберігання 
вона містить значну кількість документів тимча-
сового зберігання, то справу необхідно переформу-
вати. При цьому документи постійного зберігання 
відокремлюються від документів тимчасового збе-
рігання і формуються в окрему справу. Обов'яз-
ково переглядаються справи з позначкою «ЕПК» 
(експертно-перевірні комісії державного архіву). 
Якщо в них експертизою встановлено наявність 
документів постійного зберігання, вони підляга-
ють переформуванню. Підлягають обов'язковому 
поаркушному перегляду справи з листуванням, 
оскільки в них можуть бути присутні документи, 
що містять важливу інформацію про основну ді-
яльність установи [10, с. 136].

Відповідно до Порядку утворення та діяльності 
комісій з проведення експертизи цінності доку-
ментів, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України «Про проведення експертизи цін-
ності документів» від 8 серпня 2007 року № 1004 
[11], «Положення про Центральну експертно-пе-
ревірну комісію Державної архівної служби Укра-
їни» [12], «Типового положення про експертно-пе-
ревірну комісію Державного архіву в Автономній 
Республіці Крим, державного архіву області, міст 
Києва і Севастополя», затвердженого наказом Мі-
ністерства юстиції України від 19 червня 2013 р. 
№ № 1228/5 [13], «Типового положення про екс-
пертну комісію державного органу, органу місце-
вого самоврядування, державного і комунального 
підприємства, установи та організації», затвер-
дженого наказом Міністерства юстиції України 
від 19 червня 2013 р. № 1227/5 [14] встановлено, 
що експертну комісію утворюють для організації 

і проведення експертизи цінності документів, що 
утворилися в діловодстві юридичної особи, вне-
сенням їх до Національного архівного фонду у 
разі виявлення їх унікальності. 

Для організації роботи з експертизи цінності 
документів утворюються комісії з проведення екс-
пертизи цінності документів, до яких належать:

Центральна експертно-перевірна комісія Дер-
жавного комунального архіву;

експертно-перевірні комісії центральних та га-
лузевих державних архівів, Національної акаде-
мії наук, державного архіву Автономної республі-
ки Крим, державних архівів областей, міст Києва 
і Севастополя;

експертні комісії архівних відділів райдер-
жадміністрацій, міських рад, а також експертні 
комісії державних органів, органів місцевого са-
моврядування, підприємств незалежно від форми 
власності, об’єднань громадян, релігійних органі-
зацій [11].

Відповідно до пункту 10 Порядку № 1004 поло-
ження про комісії з проведення експертизи та їх 
склад затверджує керівник (керівний орган) під-
приємства з урахуванням рекомендацій Держав-
ного комунального архіву [11]. Пунктом 14 По-
рядку № 1004 визначено склад експертної комісії 
юридичної особи, до якої входять:

керівники служби діловодства й архівного під-
розділу,

працівники структурних підрозділів,
представники експертно-перевірних комісій 

(експертних комісій) державних архівів (архів-
них відділів райдержадміністрацій, міських рад), 
у зоні комплектування яких перебувають відпо-
відні юридичні особи [11].

Голову експертної комісії, яким зазвичай є за-
ступник керівника юридичної особи, призначає 
керівник такої юридичної особи [4].

Висновки. Отже, на підставі аналізу вищеви-
кладеного, хотілось би відмітити наступне: 

по-перше, сьогодні існує проблема визначення 
експертними комісіями статусу документу, з ме-
тою виявлення документів Національного Архів-
ного Фонду, а також проведення перевірки стану 
діловодства та архівної справи, відповідно до по-
ложень про авторське право, про комерційну та-
ємницю. 

Відповідно до зазначеного, пропонуємо допов-
нити Закон України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установі» ст.*** «державні архів-
ні установи мають право доступу до архівів та ма-
ють право перевіряти роботу архівних підрозділів 
і служб діловодства підприємств, установ, органі-
зацій усіх форм власності з метою виявлення та 
перевірки стану документів Національного архів-
ного Фонду»;

по-друге, нормативно-правовими актами не 
визначено порядок оцінювання експертними ко-
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місіями електронних документів, а також тех-
нологій архівного зберігання електронних доку-
ментів. Хоча «Порядок роботи з електронними 
документами в діловодстві та їх підготовки до 
передавання на архівне зберігання», схвалений 
Нормативно-методичною комісією Державної ар-
хівної служби України від 27 грудня 2011 року і 
діє, діють методичні рекомендації «Конвертуван-
ня електронних документів для постійного збері-
гання в архіві».
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Анотація

Максименко О. Ю. Формування Національного 
архівного фонду. – Стаття.

В даній науковій статті відзначено, що документи 
Національного архівного фонду є культурними цінно-
стями держави Україна. Встановлено, що під явищем 
«формування Національного архівного фонду» розумі-
ється комплекс організаційних, методичних і практич-
них рішень та заходів, спрямованих на систематичне по-
повнення Національного архівного фонду цінними для 
суспільства архівними документами та вилучення з ньо-
го документів, що втратили свою культурну цінність.

Зазначено, що законодавством чітко визначено умо-
ви, особливості та порядок формування Національного 
архівного фонду. Метою його формування є збережен-
ня архівних документів, що є суттєво важливими для 
суспільства і держави. 

Зауважено, що сьогодні існує проблема визначення 
експертними комісіями статусу документу, з метою 
виявлення документів Національного Архівного Фон-
ду, а також проведення перевірки стану діловодства 
та архівної справи, відповідно до положень про автор-
ське право, про комерційну таємницю. Відповідно до 
зазначеного, запропоновано внести зміни до Закону 
України «Про Національний архівний фонд та архівні 
установі».

Встановлено, що нормативно-правовими актами не 
визначено порядок оцінювання експертними комісія-
ми електронних документів, а також технологій архів-
ного зберігання електронних документів.

Ключові слова: архів, Національний архівний фонд, 
формування, облік, зберігання і використання Націо-
нального архівного фонду, механізм публічного адмі-
ністрування Національного архівного фонду, контроль 
та нагляд за дотриманням правил обліку, використан-
ням та зберіганням Національного архівного фонду.

Аннотация

Максименко О. Ю. Формирование Национального 
архивного фонда. – Статья.

В данной научной статье отмечено, что документы 
Национального архивного фонда являются культурны-
ми ценностями государства Украина. Установлено, что 
под явлением «формирование Национального архивно-
го фонда» понимается комплекс организационных, ме-
тодических и практических решений и мероприятий, 
направленных на систематическое пополнение Нацио-
нального архивного фонда ценными для общества ар-
хивными документами и изъятия из него документов, 
утративших свою культурную ценность.

Отмечено, что законодательством четко определены 
условия, особенности и порядок формирования Наци-
онального архивного фонда. Целью его формирования 
является сохранение архивных документов, суще-
ственно важными для общества и государства.
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Замечено, что сегодня существует проблема опреде-
ления экспертными комиссиями статуса документа, с 
целью выявления документов Национального архив-
ного фонда, а также проведения проверки состояния 
делопроизводства и архивного дела в соответствии с 
положениями об авторском праве, о коммерческой тай-
не. В соответствии с указанным, предложено внести из-
менения в Закон Украины «О Национальном архивном 
фонде и архивных учреждении».

Установлено, что нормативно-правовыми актами не 
определен порядок оценки экспертными комиссиями 
электронных документов, а также технологий архив-
ного хранения электронных документов.

Ключевые  слова:  архив, Национальный архивный 
фонд, формирование, учет, хранение и использование 
Национального архивного фонда, механизм публично-
го администрирования Национального архивного фон-
да, контроль и надзор за соблюдением правил учета, 
использованием и хранением Национального архивно-
го фонда.

Summary

Maksymenko O. Yu. Formation of the National 
Archival Fund. – Article.

In this scientific article it is noted that documents 
of the National Archival Fund are cultural values of the 
state of Ukraine. It is established that the phenomenon 

of “formation of the National Archival Fund” means a 
complex of organizational, methodical and practical de-
cisions and measures aimed at systematic replenishment 
of the National Archival Fund with valuable archival doc-
uments for the society and removal from it of documents 
that have lost their cultural value.

It is stated that the legislation clearly defines the con-
ditions, features and procedure of forming the National 
Archival Fund. Its purpose is to preserve archival docu-
ments that are essential for society and the state.

It is noted that today there is a problem of determin-
ing the status of a document by expert commissions in 
order to identify the documents of the National Archival 
Fund, as well as to check the status of record keeping and 
archival business, in accordance with the provisions on 
copyright, on trade secrets. Accordingly, it is proposed 
to amend the Law of Ukraine “On the National Archival 
Fund and Archival Institutions”.

It is established that the normative legal acts do not 
determine the procedure for evaluation of electronic doc-
uments by expert commissions, as well as technologies of 
archival storage of electronic documents.

Key  words:  archive, National Archival Fund, forma-
tion, accounting, storage and use of the National Ar-
chival Fund, mechanism of public administration of the 
National Archival Fund, control and supervision over 
compliance with accounting rules, use and storage of the 
National Archival Fund.


