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Національний архівний фонд України – це частина

вітчизняної і світової культурної спадщини та інформа-

ційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною

держави і призначений для задоволення інформаційних

потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних

інтересів кожної людини.

Для довідки: Ірина Вільде (справжнє ім'я та прізвище – Дарина Дмитрівна Макогон, по чоловікові Полотнюк; 1907-

1982) – українська письменниця, внесена ЮНЕСКО до списку знаменитих людей XX століття і другого тисячоліття.

Закон України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи»

Національний архівний фонд

Щоб увійти в безсмертя, людина мусить скласти 

два іспити: один – перед сучасниками, другий –

перед історією. 

І. Вільде 



В будь-яких історичних умовах, особливо, в

сучасних завжди була важлива консолідація українців.

Протягом сторіч український народ консолідувався

навколо своєї мови, своєї багатовікової культури та

своєї історії.

Саме завдання архівної системи зберігати для

майбутніх поколінь історичні документи та кращі

зразки пам'яток культури.

СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ АРХІВІВ



Місія: Реалізація державної політики, яка сприяє
демократичному розвитку України, задоволенню інформаційних
потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних
інтересів кожної людини.

Місія спрямована на служіння народові України з метою
забезпечення:

 конституційних прав людини і основних свобод;

 досягнення світового рівня в розвитку архівної справи;

 рівного доступу до та інформаційних ресурсів суспільства,
зокрема, архівних інформаційних ресурсів;

 надання якісних та комплексних інформаційних послуг.

 участі представників громадянського суспільства, наукової і
творчої громадськості.

АРХІВИ УКРАЇНИ



Бачення: Сучасна, ефективна, високотехнологічна система

архівів України, яка повнофункціонально забезпечує зберігання,

примноження та використання Національного архівного фонду

як складової частини вітчизняної і світової культурної

спадщини, що є надбанням української нації.

Цінності:

 підтримка захисту прав та інтересів громадян;

 патріотизм та відданість;

 прозорість та відкритість;

 компетентність та самовдосконалення

АРХІВИ УКРАЇНИ



Система архівів України

Центральні державні архіви 

Галузеві архіви

УНДІАСД та інші центральні державні архівні установи

Державні архіви областей та Державний архів м. Києва

Архівні відділи райдержарміністрацій

Архівні відділи міських рад

Трудові архіви

9

12

4

25

465

140

1603

Державна архівна служба України

ВСЬОГО 2258



Національний архівний фонд

Загальна кількість документів

Національного архівного фонду 

станом на 01.01.2018

82 091 322 од. зб. 

та од. обл.



Штатна чисельність архівних установ

3 580

Працює 

станом на 

31.12.2017

осіб

83%

вакансії

477

56,49%

43,51%

Недержавних службовців Державних службовців

2 2921 765



Нормотворча діяльність

проектів законів та 

нормативно-правових 

актів з питань

архівної справи, 

діловодства і 

страхового фонду 

документації

законопроекти

проекти постанов 

Кабінету Міністрів 

України
4

2

20проекти розпоряджень 

Кабінету Міністрів 

України
3

проектів наказів 

Міністерства юстиції 

України
11



Розвиток інфраструктури

Держархіву 

Донецької області 

в оренду для 

облаштування 

2-х архівосховищ

40-а архівним 
відділам 
райдерж-
адміністрацій 
і міських рад 

Тривала 

добудова будівлі  

держархіву 

Тернопільської 

області

Держархіву 

Вінницької області 

на реконструкцію 

нових приміщень, 

переданих установі 

у 2015 році

Виділено додаткових приміщень



Розвиток інфраструктури

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

Центральні державні 
архіви

Державні архіви 
областей

Архівні відділи 
райдержадміністрацій

Архівні відділи 
міських рад

1 000,00

5 149,97

2 154,71

3 063,95

Відремонтовано: 72 архівів - 11,4 тис. кв. м. 

План перевищено:  будівлі - у 4 рази; площа - у 7 разів



Розвиток інфраструктури

11,40

1 204

4 249,977 688,75

Центральні державні архіви Державні архіви областей

Архівні відділи райдержадміністрацій Архівні відділи міських рад

Збільшення стелажного обладнання (м)



Розвиток інфраструктури

у 21–у

архівному 

відділі райдерж-

адміністрацій 

і міських рад

Встановлено

протипожежної 

сигналізації

Встановлено

охоронні 

сигналізації

Охоронна та протипожежна сигналізація



80 % будівель архівних 

установ не забезпечено 

позавідомчою 

охороною

44 % архівних будівель, 

52 % архівних відділів 

райдержадміністрацій, 

32 % архівних відділів міських рад

не оснащено охоронною 

сигналізацією

ПРОБЛЕМИ

Не будуються або 

не переміщено 

державні архіви, фонди 

Не проводилося будівництво, 

реконструкція та облаштування 

комплексу споруд ЦДАУ України 

у місті Києві

Ситуація із розміщенням 

ЦДАМЛМ України досягла 

критичної межі!

Відсутність 

належного 

фінансу-

вання

95 % архівосховищ

не оснащено системами 

пожежогасіння 

48 % архівних будівель,

56 % архівних відділів

райдержадміністрацій,

36 % архівних відділів міських рад

не забезпечено пожежною

сигналізацією

85 % архівосховищ

не обладнано 

системами 

кондиціювання та 

вентиляції повітря



Збереження та розвиток НАФ

Архівними 

відділами 

райдержадмі-

ністрацій

Перевірено 

документів НАФ

2 486 119 од. 

зб.

Архівними 

відділами 

міських рад

Центральними 

державними 

архівами

Державними 

архівами 

областей

Перевиконано 

план на

4 % 10 %

23 % 22 %

На 12 % більше 

від запланованого

Драйвери:

ЦДАВО України (117 184 од.зб.), 

Вінницька (93 273 од.зб.), 

Харківська (170 167 од.зб.), 

Херсонська (91 033 од.зб.), 

Чернівецька (120 730 од.зб.), 

Чернігівська (96 192 од.зб.) області

Перевірка наявності та стану



Збереження та розвиток НАФ

тис. аркушів

тис. аркушів

Відремонтовано

Заплановано

30%

160

210

тис. аркуші

тис. аркуші

Відреставровано

Заплановано

925,7

850

9%

Ремонт та реставрація



Страховий фонд на документи НАФ 

Обсяг страхового фонду 

менше 1 % від загального 

обсягу документів НАФ

Документи НАФ

100 %

1 % Страховий фонд



Формування НАФ

На постійне 

зберігання прийнято 

452 267 од. зб. 

документів НАФ 

442 509 
од. зб.

управлінської

документації

4 297 
од. зб.

документів особового

походження

3 334 
од. зб.

науково-технічної

документації

2 127 
од. зб.

кіно-, фото-, фоно-, 

відеодокументів

Національний архівний фонд



Формування НАФ

За результатами експертизи до складу 

Національного архівного  фонду

внесено 1 205 041 од. зб. та од. обл.



Формування НАФ

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2013 2017

42 542

36 86735 510

31 900

Джерела формування НАФ Джерела комплектування НАФ

Джерела формування НАФ та комплектування архівів



Обмеження приймання документів НАФ

129%

130%

131%

132%

133%

134%

135%

136%

137%

Держархів Київської 
області

Держархів 
Полтавської області

Держархів 
Харківської області

135%

136,2%

132%



Кількість справ постійного 

зберігання, що знаходяться 

в архівних підрозділах підприємств, 

установ і організацій понад 

встановлені роки 

2 285 533 од. зб.

управлінської документації

Комплектування архівів



Перевірки служб діловодства, експертних комісій та 

архівних підрозділів

2 135

1 374

1 520

Комплексних Тематичних Контрольних



Читальні зали

2017

користувачів, 

у тому числі

1 169

2016 1 124
користувачів, 

у тому числі

26 811

26 415

441 624



Збереження та розвиток НАФ

на 300 % БІЛЬШЕ, ніж у 2015 р.

2016

15 611

описів

7 800

описів

42 905 

од. зб.

2017

14 300

од. зб.2015
710

описів

26 649

од. зб.

на 61% БІЛЬШЕ, ніж у 2016 р.

у 22 рази БІЛЬШЕ, ніж у 2015 р.

у 2 рази БІЛЬШЕ, ніж у 2016 р.

2017 р.  

оцифровано

2017 р.  

оцифровано

Оцифрування документів НАФ та описів



Кількість генеалогічних запитів

Ріст на 4,5%

ДА Одеської 
області

195

ДА Харківської 
області

ДА Черкаської 
області

1057

Центральний державний 
історичний архів, м. Львів

227

ДА Сумської 
області

217

185
ДА Київської 
області

248



на 9,5% менше, 
ніж у 2016 р.

Виконання запитів

Text

Text

Text

73 554
тематичні запити

62 691 (85%)
із позитивним результатом

У 2017 році 
архівні установи 

виконали 

на 5% менше, 
ніж у 2016 р.

Text

44 103
запити за актами 

цивільного стану

Драйвери:
Вінницька, Житомирська, 
Закарпатська, Одеська, 
Сумська, Харківська, 
Хмельницька, Чернівецька 
та Чернігівська області



Виставкова діяльність

1 856

Центральними 

державними 

архівами

122

Підготовлено виставок

Державними 

архівами 

областей

431

Архівними 

відділами 

райдерж-

адміністрацій

1 014

Архівними 

відділами 

міськрад

289

1 856

1 316

2017

2016
41 %



Робота із зверненнями громадян

Пропозицій:

Скарг

Заяв:

7

69

1075
1

 1
5

1

Пропозицій

Скарг

Заяв

5

24

295

3
2

4

2017 2016

На 255 % БІЛЬШЕ

- удосконалення законодавчої та 
нормативно-правової бази;
- організація роботи читальних 
залів

- порушення вимог законів, НПА;
-оплата за виготовлення копій 
за   допомогою  власних т/з;
-виготовлення копій власними т/з;
- видавання документів НАФ 
(обсяги, строки, стан док.);
-робота читальних залів;
- захист персональних  даних;
- бездіяльність посадових 
осіб та працівників

- загальні питання;

- пошук документів;

- роз’яснення про 

отримання архівних 

довідок

ЦДІАК; ЦДІАЛ;

Держархіви:

Житомирської, 

Херсонської обл.

у т.ч. Урядова гаряча 

лінія – 345



Проведені заходи

Відкриття
виставок

документів

Міжнародні
конференції

Зустрічі
іноземних
делегацій Прес-

конференції

Семінари, 
круглі
столи

Громадські
обговорення

Міжнародні
переговори



Міжнародне співробітництво

Українську номінацію

«Документальна спадщина, 

пов'язана з аварією на 

Чорнобильській АЕС» включено до 

Міжнародного реєстру програми

ЮНЕСКО «Пам'ять світу», 

30 жовтня 2017 року

Підписано Меморандум про 

взаєморозуміння між Державною 

архівною службою України та 

Міністерством культури 

Португальської Республіки щодо 

співробітництва в архівній сфері, 

18 грудня 2017 року



Робота колегіальних і дорадчих органів

2
засідання

колегії

5
засідань Центральної 

експертно-перевірної комісії

3
засідання 

Нормативно-
методичної 

комісії5
засідань 

Науково-
технічної 

ради

3
засідання 
Науково-

видавничої ради

2
засідання

громадської ради 

1 
засідання спільної 

робочої групи 
представників 
громадської та 

науково-експертної 
рад



Пріоритети на 2018 рік

Цифровізація усіх процесів архівної справи

та діловодства1

Організація формування, обліку та зберігання

документів Національного архівного фонду2

Надання якісних та комплексних інформаційних

послуг у сфері архівної справи3

Вшанування подій та видатних учасників

Української революції 1917–1921 років4

Забезпечення реалізації державної політики

у сфері створення та ефективного функціонування

державної системи страхового фонду документації5



http://ppt.prtxt.ru


