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Анотація. У статті висвітлений огляд наукових публікацій вітчизняних дослідників з питань стану нор-
мативно-правової бази в галузі архівної справи України. Охарактеризовано створення механізму реа-
лізації законодавчих положень для розбудови системи архівних установ. Проаналізовані наукові праці 
вітчизняних дослідників кінця ХХ початку ХХІ ст. В результаті дослідження виявлено, що в більшості 
праць висвітлювалися важливі питання законотворчої діяльності в галузі архівної справи. Дослідниками 
увага приділена, в основному, питанням аналізу базового закону «Про національний архівний фонд та 
архівні установи», окремим питанням нормативної бази у сфері діловодства для архівів. Історіографічний 
аналіз підходів до регулювання механізмів законодавчих положень, шляхів удосконалення законодавчо-
нормативної бази, тенденцій щодо використання методів і способів формування документів національно-
го архівного фонду визначив відсутність систематичного звернення дослідників до даної проблеми. 
Ключові слова: нормативно правова база, архіви України, законотворча діяльність в галузі архівної 
справи, національний архівний фонд, наукові дослідження.

Sydorenko Alla
Mykolaiv Branch of Kyiv National University of Culture and Arts

Prannychuk Olha
Kyiv University of Culture

NORMATIVE LEGAL FRAMEWORK IN THE ARCHIVAL AFFAIRS OF UKRAINE:  
STUDY HISTORYOGRAPHY

Summary. The research is related to the review of scientific publications of domestic researchers on the state 
of the regulatory framework in the field of archival affairs of Ukraine. In the process of research, scientific 
methods of analysis, synthesis, generalization, historiographic are applied. The scientific novelty of the work is 
in the historiographic review of scientific works of domestic researchers at the end of the XXth to the beginning 
of the XXI century, analysis of certain legislative documents and views of scientists and practitioners on the 
identified problem. The ways of improvement of the state policy of Ukraine in the field of archival affairs are 
determined. As a result of the study, it was found that most of the papers covered important issues of lawmak-
ing in the field of archival affairs. The researchers are paying attention to the analysis of the Law of Ukraine  
"On the National Archival Fond and Archival Institutions", a separate issue of the normative framework in the 
field of record keeping for archives. Archival reforms in the context of reforming the management of archival 
affairs were important aspects of consideration; principles of administrative and legal regulation of archival 
affairs; development of conceptual foundations for the protection of national interests in the field of archival 
affairs, etc. Issues of legislative provision of archival storage of electronic documents in Ukraine were of great 
importance. The historiographic analysis of approaches to the regulation of the mechanisms of legislative 
provisions, ways of improving the legislative and regulatory framework, trends in the use of methods and 
methods for the formation of documents of the national archival fund determined the lack of systematic appeal 
of researchers to this problem. The current regulatory framework in the field of archival affairs is still not suf-
ficiently effective and does not fully meet the needs of archival institutions. Not all recommendations proposed 
by researchers are embodied in the content of legislative and regulatory documents. This study will help to 
deepen the attention to important issues of state policy in the field of archival affairs.
Keywords: normative legal base, archives of Ukraine, legislative activity in the field of archival affairs, 
national archival fund, scientific research.

Постановка проблеми. Питання архів-
ного законодавства України є важливою 

складовою державної політики України, адже 
механізм її регулювання на рівні централь-
них та місцевих органів виконавчої влади 
є необхідним. З відновленням державної не-
залежності України почався процес реформу-
вання архівної системи, визначальними риса-
ми якого є демократизація, децентралізація, 
відкритість, розширення доступу до архівної 
інформації, правове врегулювання усіх скла-
дових системи архівних установ [5]. Значення 

архівного фонду у задоволення різноманітних 
потреб користувачів в архівній інформації зу-
мовило підвищення уваги фахівців до питань 
розвитку архівної справи, зокрема і архівного 
законодавства. Дослідження сучасних науко-
вих доробок з даного питання сприятиме більш 
глибокому осмисленню державної політики 
в галузі архівної справи, виявленню її особли-
востей в умовах трансформаційних змін сус-
пільства XXI ст.; оновленню змісту підготовки 
майбутніх фахівців інформаційної сфери, без-
перервній освіті архівістів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням досліджуваної проблематики присвя-
чені наукові праці Г. Боряка [1], І. Довжук [2], 
Л. Кисельової [3], О. Клімчук [4], В. Лозицького 
[5], І. Матяш [6], Н. Меньківської [7], В. Надоль-
ської [8], К. Новохатського [9–13], Г. Папакіна 
[14], Л. Пиріг [15], О. Шевченко [16] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Від обґрунтованої полі-
тики в галузі архівної справи залежить забез-
печення гарантованого збереження документів 
Національного архівного фонду (НАФ). Зако-
нодавча та нормативна база з питань архівної 
справи пов’язана з комплектуванням, обліком, 
зберіганням архівних документів, використан-
ням архівної інформації, зокрема електронних 
ресурсів тощо. У результаті вивчення наукових 
публікацій з питань нормативно-правової бази 
архівної справи України виявлено відсутність 
постійного і системного підходу до аналізу зако-
нодавчих і нормативних документів в цій галузі. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є огляд наукових публікацій вітчизняних дослід-
ників з питань стану нормативно-правової бази 
в галузі архівної справи України.

Виклад основного матеріалу. Історіогра-
фічну базу досліджуваної проблеми становлять 
наукові праці та статті у фахових періодичних 
виданнях України. Виявлені документи структу-
ровані за хронологічною ознакою. 

Дослідження наукових часописів, матеріалів 
наукових конференцій з архівної справи кінця 
ХХ ст. виявило обмеженість вагомих наукових 
доробків з питань законотворчого процесу в ар-
хівній галузі України. Серед важливих, на наш 
погляд, можна назвати публікації Р. Пиріг «Ар-
хівне будівництво в Україні: проблеми наукового 
забезпечення» (1997 р.), В. Лозицького «Управ-
ління архівною справою в Україні: історія, проб-
леми, перспективи» (1997 р.), К. Новохатського 
«Шляхи вдосконалення нормативно-правової 
бази діяльності архівних установ» (2000 р.). Так, 
Р. Пиріг звертає увагу на значущість правового 
регулювання в архівній сфері; на підготовку нор-
мативних актів з обслуговування Закону України 
«Про Національний архівний фонд і архівні уста-
нови»; на розробку комплексу наукових проблем, 
які б склали теоретичне і практичне підґрунтя 
для реалізації цього основоположного документа 
щодо правового регулювання суспільних відносин 
у галузі архівної справи [15]. В. Лозицьким про-
аналізовані архівні реформи в контексті реформу-
вання управління архівною справою. Автор від-
значає, що головна сутність державної політики 
полягає в тому, що до Національного архівного 
фонду України віднесений весь документальний 
комплекс – як державний, так і недержавний, що 
зберігається на території України та за її межами 
[5]. К. Новохатським, одним з провідних фахівців 
з питань архівного законодавства в Україні, були 
проаналізовані основні ланки загальної системи 
правових актів, що регулюють архівну діяльність. 
Автор акцентує увагу на створенні власної норма-
тивної бази національної архівної справи, якісно 
нової за своєю суттю, що виходить з одного з фун-
даментальних завдань нового суспільства – пра-
вової держави. Шляхи удосконалення архівної 
нормативно-правової бази вбачаються К. Новохат-

ським у базування на найкращих досягненнях су-
часної архівістики; насиченні нормами прямої дії; 
посиленні їх взаємоузгодженості; кореляції з між-
народно-правовими нормами; уточненні й конкре-
тизації міри відповідальності за порушення [11].

На зламі тисячоліть питання законодавчої 
та нормативної бази в архівній галузі актуалізу-
ються. З’являються нові наукові публікації К. Но-
вохатського, І. Матяш, В. Боряка, Г. Папакіна та ін. 

Так, К. Новохатський у співавторстві з Г. Бо-
ряк обґрунтували принципове значення архівно-
го законодавства для розвитку архівної справи 
та захисту національних інтересів України в ар-
хівній сфері та правовому просторі. Аналізую-
чи Закон України «Про національний архівний 
фонд», вони наголошують на його значенні як ін-
формаційного ресурсу суспільства та закріплен-
ні права народу України на НАФ як загальнона-
ціональне надбання [1, с. 4]. Авторами визначені 
три завдання, що постали перед архівістами не-
залежної України в контексті розбудови право-
вої бази архівної справи: визначити місце архівів 
в інших історичних реаліях, у новій державі; під-
вищити рівень захисту архівної спадщини; ство-
рити з усіх наявних до 1991 р. архівних комплек-
сів цілісну сукупність носіїв інформації – єдиний 
Національний архівний фонд [1, с. 4].

Наукові статті К. Новохатського першого де-
сятиліття ХХІ ст. присвячені питанням архів-
ного законодавства України за 1991-2001 роки, 
формуванню проекту нової редакції архівного 
закону (Закон України «Про Національний ар-
хівний фонд та архівні установи»); понятійному 
апарату з питань архівної справи й діловодства; 
порівняльному аналізу архівних законів в по-
страдянських державах та ін. [9–13]. Цікавою 
для аналізу є наукова стаття К. Новохатського 
та Л. Скрицької, присвячена розробці концеп-
туальних засад захисту національних інтересів 
у галузі архівної справи [10].

Г. Папакіним здійснений огляд сучасної за-
конодавчо-нормативної бази з питань архіву-
вання документів. Зокрема, охарактеризований 
Закон України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» в контексті аспектів, 
дотичних проблемам архівування, як-от: юри-
дичне окреслення процесу формування НАФ; 
вирішення питання щодо власності на архівні 
документи; визначення системи архівних уста-
нов, їх прав та повноважень; відповідальність за 
порушення законодавства про НАФ [14]. 

Особливий інтерес в контексті досліджуваної 
проблеми містить наукова стаття В. Надольської. 
Автор здійснила порівняльну характеристику 
законодавства України і Республіки Білорусь 
90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. [8].

Проблеми адміністративно-правового регу-
лювання архівної справи в Україні були висвіт-
лені О. Шевченко. Автором у дисертаційному 
дослідженні розкриті принципи адміністратив-
но-правового регулювання архівної справи: вер-
ховенство права, законність, публічність, демо-
кратизм, соціальна спрямованість, об’єктивність, 
оптимізація регулюючого впливу, плановість 
та структурний принцип. Запропоновані допо-
внення до Законів України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи», «Про охоро-
ну культурної спадщини» [16]. 
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Аналіз законодавчих та нормативних доку-

ментів архівної сфери, в яких висвітлені основні 
види інформаційної діяльності – одержання, по-
ширення, використання та збереження інформа-
ції, підготовлених у період 1991-2006 рр. здійсне-
ний Н. Меньківською [7]. 

Л. Кисельовою обґрунтовано, що державна 
політика у сфері архівної справи і діловодства 
є окремим напрямом державної політики. Цей 
напрям полягає в реалізації державно-управлін-
ських завдань, пов’язаних із суспільними відно-
синами, що виникають у сфері архівної справи 
і діловодства, з метою модернізації діловодства, 
збереження Національного архівного фонду, 
його поповнення та використання відомостей, 
що містяться в документах НАФ [3]. 

Питання законодавчого забезпечення збері-
гання архівних документів висвітлила у своєму 
науковому доробку О. Клімчук. Нею проаналі-
зовані: проект закону «Про діловодство», Закони 
Украйни «Про електронні документи та електрон-
ний документообіг», «Про електронний цифровий 
підпис» та ін. Відзначена і роль Закону України 
«Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки», в якому 
пріоритетними визначені питання впровадження 
інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних 
технологій в архівах [4, с. 30]. Дослідниця відзна-
чила, що в Україні відсутня єдина нормативна 
база щодо правового регулювання відносин гро-
мадян, суспільства та держави в питаннях збері-
гання електронних документів, доступу до них, 
використання [4, с. 31].

Нормативно-правові принципи регулювання 
архівною справою в Україні періоду 1991-першого 
десятиліття ХХІ ст. подав І. Довжук. Автор ствер-
джує, що на сучасному етапі «напрацьований пев-
ний механізм реалізації законодавчих положень, 
відповідно до нього розбудовано систему архівних 
установ, правова свідомість усе глибше входить 
у діяльність суб’єктів архівних відносин: творців, 
зберігачів та споживачів архівної інформації, її 
власників та користувачів» [2].

Отже, розвиток архівного законодавства має 
важливе значення для архівного будівництва 
в незалежній Україні, для захисту сувереннос-
ті та національних інтересів в архівній сфері, 
зміцнення позицій у міжнародному правовому 
просторі. Закон України «Про Національний ар-
хівний фонд та архівні установи» став правовою 
основою проведення єдиної державної політики 
у сфері архівної справи. Серед пріоритетних на-
прямів цієї політики є забезпечення збереже-
ності та доступності НАФ, його цілеспрямоване 
поповнення новими документами. Сучасними 
тенденціями розвитку архівної законодавства 
виступають: посилення уваги питанням інфор-
матизації і захисту інформації; формуванню но-
вих фондів і збереженню вже наявних; розгляд 
питань міжнародного співробітництва з точки 
зору архівного права; посилення відповідальнос-
ті за порушення архівного законодавства.

Висновки і пропозиції. Виходячи з вище ви-
кладеного, можна стверджувати, що архівісти, іс-
торики, державні службовці, юристи приділяють 
увагу аналізу основних законодавчих та норма-
тивних документів в галузі архівної справи. До-
слідження показало, що основними напрямами 
розвитку законодавчої та нормативної бази Укра-
їни в архівній сфері є: удосконалення правової 
бази; формування системи органів управління 
архівною справою та системи архівних установ; 
забезпечення інформатизації архівної справи; за-
безпечення збереженості архівних документів, ви-
користання архівної інформації та ін. Але діюча 
нормативно-правова база в області архівної спра-
ви ще є недостатньо ефективною і не задовольняє 
в повній мірі потреби архівних установ. Не всі за-
пропоновані дослідниками рекомендації втілені 
в змісті законодавчих та нормативних докумен-
тів. Не зважаючи на доповнення до основних за-
конів, є потреба в їх оновленні як термінологічної 
основи, так і процесів формування НАФ. Перспек-
тивним напрямом подальшого дослідження може 
стати дослідження законодавчої та нормативної 
бази в галузі архівної справи зарубіжних країн.
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