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Група № 45 

Урок № 39 

Тема уроку:  Фондування та облік документів архіву. 

Мета уроку:  

 Навчальна – засвоїти сферу діяльністі архівних установ, формувати навички  

фондування документів архіву. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці.  

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі.  

Матеріал уроку:  

Фондування документів 

Фондування документів здійснюють з метою їх віднесення до певного архівного 

фонду або архівної колекції, а підприємство, у діяльності якого створюється відповідний 

архівний фонд (колекція), називається фондоутворювачем.  

Облік документів архіву здійснюють для забезпечення їх збереженості й контролю 

за наявністю та рухом.  

Фондування документів архіву — групування документів за архівними фондами й 

колекціями. Облік архівних документів — комплекс контрольно-охоронних заходів, що 

забезпечують відображення наявності архівних документів та одержання відомостей про 

їх склад, обсяг і рух в одиницях обліку. 

В архіві одиницею обліку й одиницею зберігання архівних документів є архівна 

справа.   

Фондування й облік документів архіву підприємства є сукупність архівних 

документів, що мають наукову, історико-культурну цінність або практичне значення, 

логічно пов’язані між собою та створені в діяль ності цього підприємства. Архівна 

колекція — це сукупність окремих архівних документів різного походження, що мають 

наукову, історико-культурну цінність і об’єднані за однією чи кількома ознаками 

(тематичною, авторською, хронологічною, номінальною тощо).   



Вимоги до фондування документів 

Документи підприємства та його громадських організацій (зокрема, 

профспілкових), що існували при ньому до прийняття законодавства України про 

громадські об’єднання, фондують разом. Документи підприємства та профспілкової 

організації, що функціонує на ньому з часу її легалізації, можуть організовувати або 

самостійно (окремі фонди), або разом — підфонди об’єднаного архівного фонду. Справи, 

які вели послідовно на двох або більше підприємствах, належать до фонду того 

підприємства, де вони були завершені в діловодстві. Розширення або звуження 

повноважень, компетенції, обсягу чи територіальних меж діяльності, зміна 

підпорядкованості, структури, перейменування або часткова зміна назви підприємства, що 

не супроводжувалося докорінною зміною його основних функцій, не є підставами для 

розмежування документів цього підприємства на два архівних фонди. Виділення з 

підприємства одного або кількох нових підприємств з наданням їм окремих функцій 

підприємства, з якого їх було виділено, є підставою для відокремлення архівних фондів 

новостворених підприємств. У разі ліквідації підприємства з наданням усіх або частини 

його функцій одному чи кільком підприємствам, документи кожного з них утворюють 

нові архівні фонди.    

Особливості фондування документів підприємства в разі зміни конституційного 

ладу держави, зміни адміністративно-тери - торіального поділу чи форми власності 

фондоутворювача визначає відповідна державна архівна установа або архівний відділ 

міської ради, у зоні комплектування яких перебуває підприємство.  

Хронологічними межами архівного фонду (колекції) підприємства є:  

 архівного фонду — офіційні дати створення й ліквідації фондоутворювача;  

 архівної колекції — дати першого й останнього за хронологією документів у 

складі колекції.  

Крайніми датами документів архівного фонду є дати першого й останнього за 

хронологією документів у складі фонду. Вони можуть не збігатися з крайніми датами 

діяльності фондоутворювача, якщо у фонді з якоїсь причини відсутні документи 

початкового й завершального етапів діяльності підприємства або у фонд підприємства 

було передано справи підприємства-попередника, не завершені в діловодстві. Усередині 

архівних фондів (колекцій) документи групують у справи.  

Архівна справа містить документи, об’єднані за певною ознакою (тематичною, 

кореспондентською, номінальною, хронологічною) або сукупністю ознак та єдиним 

строком зберігання і вміщені в окрему папку. Причому архівна справа може складатися з 

одного документа, якщо відповідно до зазначених ознак він не підлягає об’єднанню з 



іншими документами. Наприклад, протокол загальних зборів трудового колективу 

підприємства, єдиний за 2010 рік, буде окремою справою в архівному фонді цього 

підприємства.   

 Облік документів архіву 

Обліку підлягають усі документи, що зберігаються в архіві підприємства, а також 

описи справ. Усі облікові документи повинні зберігатися в робочій кімнаті керівника 

архівного підрозділу підприємства (особи, відповідальної за архів) в опечатаних шафах 

(сейфах). Користуватися обліковими документами можна в приміщенні архіву й лише в 

присутності керівника архівного підрозділу. Зауважимо, що облік архівних документів 

здійснюють за архівними фондами 

(колекціями), описами та 

справами. Облік документів архіву 

ведуть за основними й 

допоміжними реєстраційними 

формами. Основні реєстраційні 

форми архіву.  

 До основних реєстраційних 

форм архіву належать:  

  книга обліку надходження та вибуття документів;  

  список фондів;  

  описи справ.  

Книга обліку надходження та вибуття документів призначена для обліку всіх 

поточних і підсумкових на початок кожного нового року змін у складі й обсязі фондів і 

справ архіву. Книга обліку надходження та вибуття документів є підставою для складання 

паспорта архіву. Кожне надходження або вибуття документів позначають самостійним 

порядковим номером. Якщо документи фонду надходять в архів уперше, номер фон ду 

зазначають у книзі після надання йому номера за списком фондів. Якщо документи, що 

надійшли, є частиною фонду, що вже зберігається в архіві підприємства, у відповідній 

графі книги наводять номер, що був наданий цьому фондові раніше. Після закінчення 

календарного року в книзі надходження й вибуття документів оформлюють підсумковий 

запис про кількість справ, що надійшли, вибули та фактично наявних на зберіганні. 

Список фондів ведуть в архіві, в якому зберігаються два й більше фондів (колекцій). 

Форма списку фондів є додатком до Правил роботи архівних підрозділів органів 



державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 

затверджених наказом. 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

Що таке фондування документів? 

Як створюється облік документів архіву? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


