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Окреслено передумови, що призвели до створення спеціалізованих схо-
вищ для зберігання НТД; визначено місце Центрального державного архіву 
науково-технічної документації Української РСР у системі архівних установ; 
показано значення, яке мали реалізовані ним підходи для розвитку архівної 
справи в Україні.
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Відзначення сторіччя створення системи архівних установ Украї-
ни актуалізує вивчення питань інституціоналізації архівного збері-
гання різних видів документів. Зокрема, привертають увагу процеси, 
пов’язані з поповненням Національного архівного фонду (НАФ) нау-
ково-технічною документацією (далі – НТД).

Огляд наукових праць, присвячених історії архівної справи в 
Україні, свідчить про те, що це тематичне поле не входило до пріори-
тетних напрямів досліджень українських архівістів1. Зарубіжні науков-
ці (передовсім, ідеться про працівників факультету документознавства 
та технотронних архівів Історико-архівного інституту Російського дер-
жавного гуманітарного університету) приділяють достатню увагу різ-
ним аспектам архівознавства НТД, але зосереджуються, переважно, на 
досвіді своїх співвітчизників. Чи не єдиною узагальнюючою працею 
у цій царині, підготовленою на українському ґрунті, є “Матеріали до 
історії Центрального державного науково-технічного архіву України. 
Хроніка. 1969–2009 роки”2. Вона фіксує широке коло подій як з історії 
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архіву, так і архівної системи України, колишнього СРСР в цілому за 
період 1969–2004 рр.; окреслює етапи розвитку вітчизняної наукової 
думки у роботі з науково-технічною документацією (30–70-ті роки 
ХХ ст.); визначає основні вузлові моменти руху НТД до державних 
архівів, покликаних зберігати та забезпечувати її використання3. Через 
те, що означене науково-інформаційне видання наявне тільки у вигляді 
рукопису, зібрані у ньому відомості випадають з поля зору дослідників.

Автори статті поставили за мету окреслити передумови, що призве-
ли до створення спеціалізованих сховищ для зберігання НТД; визна-
чити місце Центрального державного архіву науково-технічної доку-
ментації Української РСР (далі – ЦДАНТД УРСР) у системі архівних 
установ; а також показати значення, яке мали реалізовані ним підходи 
для розвитку архівної справи в Україні.

Сьогодні Центральний державний архів науково-технічної доку-
ментації України (ЦДНТА України) є одним із дев’яти центральних 
державних архівів, які належать до сфери управління Державної архів-
ної служби України (Укрдержархіву). Він виконує завдання та функції 
держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує 
облік, збереженість документів НАФ загальнодержавного значення 
свого профілю і використання відомостей, що в них містяться. Про-
фільною для архіву є проектна, технологічна, конструкторська та на-
уково-дослідна документація; документи особових фондів видатних 
діячів науки і техніки України; документи з винахідництва, раціоналі-
зації та патентно-ліцензійні документи4. Станом на 1 червня 2017 р. 
ЦДНТА України зберігає 592 989 од. зб. за 1891–2016 рр.5

Відповідно до своїх повноважень ЦДНТА України регулярно здій-
снює ініціативне опитування державних архівів областей з метою з’я-
сування загальної складової фондів (відносно НТД). За даними відпові-
дей, отриманих у 2016 р., у них на зберіганні знаходиться 91 436 од. зб. 
за 1780–2014 рр. (не враховано відомості по Донецькій області та Авто-
номній Республіці Крим)6.

Крім того, частина НТД НАФ зберігається в архівних установах, що 
не входять до сфери управління Укрдержархіву: науково-дослідна до-
кументація, розроблена установами Національної академії наук Украї-
ни, – в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського; картографічні документи та матеріали з геодезії, гео-
логічних вишукувань, гідрометеорологічних спостережень – у відповід-
них галузевих архівах (Галузевому державному архіві Комітету України 
з питань гідрометеорології; Галузевому державному архіві –Державній 
установі “Державний картографо-геодезичний фонд України” Міністер-
ства охорони навколишнього середовища України; Галузевому держав-
ному архіві – Державному науково-виробничому підприємстві “Держав-
ний інформаційний геологічний фонд України”) тощо. 
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Вітчизняна система технічних архівів складалася паралельно зі 
створенням організацій, у діяльності яких створювалася та відкладалася 
технічна документація. Першим досвідом централізованої регламента-
ції їхньої роботи стала інструкція Головного архівного управління для 
роботи технічних архівів Народних комісаріатів, установ, підприємств 
і організацій СРСР (1940)7. Власне поняття про НТД та її складові ви-
робилося в середині 1950–1960-х років та ґрунтувалося на теоретичних 
напрацюваннях радянських документознавців. Навчальний посібник 
проф. О. А. Кузіна “Технические архивы”8, що вийшов друком у 1956 р., 
заклав підвалини вчення про науково-технічні архіви та науково-тех-
нічні документи9. У 1966 р. поняття “науково-технічна документація” 
було предметно розкрито в “Положении о порядке отбора и сроках 
передачи всесоюзными и центральными отраслевыми органами науч-
но-технической информации, научно-исследовательскими, проектними 
и конструкторскими организациями документации, имеющей истори-
ческое значение”, затвердженому Державним комітетом Ради Міністрів 
СРСР з науки і техніки та Головархівом СРСР: “під науково-технічною 
документацією маються на увазі: проектно-планувальні матеріали, що 
їх розробляють проектні організації в галузі капітального будівництва; 
креслення та інші технічні документи (конструкторські й технологічні), 
що їх розробляють конструкторські організації в галузі промислового 
виробництва; наукова документація, що її створюють науково-дослідні 
організації в галузі теоретичних, розвідувальних, дослідно-конструктор-
ських та технологічних розробок”10. У широкому розумінні до складу 
НТД зараховували науково-дослідну, конструкторську, технологічну, 
проектну, геологічну, геодезичну, картографічну, метеорологічну доку-
ментацію, а також документацію з винаходів та відкриттів11. 

Теоретичне усвідомлення окремішності НТД та виокремлення її 
з-поміж інших видів документів як джерела з історії науки і техніки 
поставило питання про необхідність вироблення особливого підходу до 
проведення її експертизи цінності, а також щодо організації комплекту-
вання державних архівів технічними документами.

Передумовою для цього стало накопичення значного масиву НТД 
у технічних архівах установ, що супроводжувало промисловий розви-
ток країни, починаючи з кінця 1920-х років, і почало стрімко зростати 
у 1950-х з появою нових проектних та науково-дослідних інститутів, 
конструкторських бюро. У 1963 р. в 519 відомчих архівах було скон-
центровано до 23 млн од. зб., на 1 січня 1968 р. на обліку вже було 
понад 31 од. зб. НТД12.

На початок 1950–середину 1960-х років відноситься перша спро-
ба організації технічних архівів на науковій основі13. У 1956–1957 рр. 
було підготовлено “Методические указания по экспертизе научной и 
практической ценности технических документальних материалов и 
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Примерный перечень технических документальних материалов с ука-
занием строков и мест их хранения” (Москва, 1956), а також “Правила 
работы технических архивов” (Москва, 1957).

Після 1956 р. усі відомчі переліки технічної документації почали 
розроблятися згідно зі статтями означеного переліку. Цей документ 
мав свої принципи побудови: його статті враховували дійсну, прак-
тичну, виробничу роботу, виконану (чи невиконану) щодо певної тех-
нічної документації; проекти, здійснені чи нездійснені; технологію, за 
якою працювали (чи не працювали).

“Правила работы технических архивов” відіграли значну роль у 
вдосконаленні роботи технічних архівів підприємств, організацій та 
установ. Вони регламентували питання систематизації, оформлення, 
описування технічних матеріалів, аспекти приймання, обліку та збері-
гання їх у технічному архіві, розроблення науково-довідкового апара-
ту, організацію використання, експертизу їх наукової та практичної 
цінності тощо.

Для упорядкування технічної документації розроблено низку стан-
дартів: Єдину систему конструкторської документації (ЄСКД), Єдину 
систему технологічної документації (ЄСТД) тощо, які торкалися як пи-
тань документування і оформлення документів, так і деяких правил їх 
зберігання та використання.

З середини 1960-х років відомчі технічні архіви поступово пере-
творилися на наукові структурні підрозділи підприємств, наукових та 
навчальних закладів. Залежно від характеру установ, де вони створю-
валися, їх розподіляли на такі групи: архіви державних проектних ін-
ститутів; архіви проектуючих організацій вузької спеціалізації; архіви 
органів, що затверджували технічні документацію; архіви будівельних 
організацій; архіви організацій, що експлуатували споруди; архіви нау-
ково-дослідних інститутів; архіви – “державні фонди” галузей промис-
ловості; архіви організацій, що проводили знімально-геодезичні та кар-
тографічні роботи; архіви установ, що виконували особливі роботи14.

Закономірним наслідком проведеної роботи з упорядкування ві-
домчих технічних архівів та логічним варіантом вирішення питання 
щодо зберігання історично-значущої НТД стала поява спеціалізованих 
державних архівних інституцій. 

У всесоюзному масштабі централізоване зберігання НТД було 
передбачене Радою Міністрів СРСР у постанові “Про централізацію 
зберігання НТД та організацію її широкого використання” від 21 трав-
ня 1964 р. № 43115. Найбільш прийнятною формою (щодо засобів збері-
гання та практичного використання НТД) визнано її зосередження у 
наявних довідково-інформаційних фондах всесоюзних і центральних 
галузевих органів науково-технічної інформації, що значно розширю-
вало документальну базу зазначених фондів. Наприклад, якщо раніше 
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концентрувалися документи у вигляді карт та рефератів за закінчени-
ми науково-дослідними, проектно-конструкторськими та іншими робо-
тами, то тепер накопиченню підлягала також основна неопублікована 
НТД, яка мала загальногалузеве значення та практичну цінність для 
інших організацій16. 

Цією постановою було покладено початок організації мережі дер-
жавних архівів науково-технічної документації в СРСР. Її координа-
ційним центром та головною ланкою визначено Центральний держав-
ний архів науково-технічної документації СРСР (ЦДАНТД СРСР), 
який розпочав свою діяльність у Москві, а після зведення комплексу 
будівель переїхав до Куйбишева (тепер – м. Самара)17. Саме до цієї 
інституції мала надходити на постійне зберігання найважливіша ча-
стина НТД. Крім документів галузевих довідково-інформаційних фон-
дів, ЦДАНТД СРСР комплектувався документами науково-дослідних, 
проектно-конструкторських організацій та підприємств. Таким чином, 
передбачалося, що саме тут зосередиться НТД, яка втратила своє прак-
тичне значення у сфері матеріального виробництва, але зберігає нау-
ково-історичне, інше державне значення як джерело з історії розвит-
ку вітчизняної науки і техніки. Практика архівного будівництва як в 
СРСР, так і за кордоном не мала раніше подібного досвіду18. 

Для нормативно-методичного забезпечення процесів інституціо-
налізації архівного зберігання НТД у 1960-х роках було введено в дію 
“Положение о порядке и сроках передачи всесоюзными и централь-
ными отраслевыми органами научно-технической информации, науч-
но-исследовательскими, проектними и конструкторскими организаци-
ями документации, имеющей историческое значение, Центральному 
государственному архиву научно-технической документации СССР” 
(Москва, 1966) та “Перечень научно-технической документации, под-
лежащей приему в государственные архивы СССР” (Москва, 1969). 
Згідно з останнім, республіканські, крайові та обласні архіви мали 
приймати на зберігання документи проектно-конструкторських та на-
уково-дослідних організацій місцевого підпорядкування. 

Загалом було створено центральні архіви НТД у десяти республіках 
СРСР. Організації ЦДАНТД Української РСР у грудні 1969 р. переду-
вало налагодження подібної діяльності в Узбецькій РСР (1962 р.), Біло-
руській РСР (1968 р.), Азербайджанській РСР (1969 р.)19.

Не менш важливою передумовою для появи спеціалізованого схо-
вища зі зберігання НТД була ситуація, що склалася в описуваний період 
на теренах України в архівній справі та суміжних галузях. У 1958 р., у 
зв’язку зі зростанням обсягів геологічних робіт та звітних документів 
Український територіальний геологічний фонд отримав статус само-
стійної госпрозрахункової одиниці при Головгеології УРСР20. У 1968 р. 
постановою Бюро Президії Академії наук УРСР засновано Центральний 
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науковий архів АН УРСР (тепер – Інститут архівознавства Національ-
ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України), який 
опікувався документами академічних установ і організацій, особовими 
фондами академіків, членів-кореспондентів та ін.21

Неабияке значення мало виведення архівних установ із системи 
Міністерства внутрішніх справ та передача їх у відання новостворе-
ного Архівного управління при Раді Міністрів УРСР. Реформування 
сприяло відкритості архівів, а відтак, і зростанню уваги до них з боку 
громадськості, яка проявилася у збільшенні кількості користувачів до-
кументами, розширенні тематики досліджень. Урізноманітнилося коло 
джерел комплектування архівів, покращилися форми і напрями вико-
ристання документної інформації. У 1966 р. за активної участі творчих 
спілок було створено Центральний державний архів-музей літератури 
і мистецтв УРСР22. 1960-ті роки характеризувалися також посиленням 
уваги до комплектування державних архівів спеціальними видами до-
кументів: кінофотоматеріалами, звукозаписами, НТД та документами 
особового походження23.

Про загальне піднесення архівної справи свідчить будівництво 
комплексу споруд центральних державних архівів УРСР у м. Києві. 
Цей фактор призвів до перевезення до столиці республіки Централь-
ного державного архіву Жовтневої революції та соціалістичного бу-
дівництва УРСР (ЦДАЖР УРСР) та уможливив вивільнення площ для 
зберігання НТД. 

Велика заслуга у заснуванні центрального архіву для зберігання 
НТД у м. Харкові належить О. Г. Мітюкову, який тоді очолював Архів-
не управління. Перший директор ЦДАНТД УРСР М. Ф. Кондратьєв у 
своїх споминах щодо цього згадує: “У середині 1969, працюючи заві-
дувачем архівним відділом Харківського облвиконкому, я перебував у 
відрядженні в м. Києві. Олександр Григорович поцікавився, як прохо-
дить перевезення документів ЦДАЖР з Харкова до Києва, і запросив 
мене відвідати з ним приміщення архіву на Солом’янській. Під час 
огляду будинку Олександр Григорович сказав, що в багатьох респу-
бліках створюються технічні архіви, необхідно думати і нам про ство-
рення такого архіву, адже Україна найбільша в Союзі республіка, з ве-
личезним науково-промисловим потенціалом, а технічна документація 
гине, не надходить на державне зберігання. При цьому він додав, що 
такий архів потрібно б розмістити в м. Харкові – насиченому великою 
кількістю проектних і наукових організацій. До того ж недалеко від 
Харкова розташовані великі промислові центри республіки: Дніпропе-
тровськ, Донецьк, Луганськ та ін. Ну, а приміщення для архіву вже 
готове – колишня будівля ЦДАЖР”24.

Постанова РМ УРСР “Про заходи щодо покращення архівної спра-
ви в республіці” від 25 грудня 1969 р. № 688 нормативно врегулю-

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ



157

вала цей процес. Відповідно до неї було схвалено пропозицію Архів-
ного управління при Раді Міністрів УРСР: “2. З метою централізації 
зберігання і широкого використання науково-технічної документації, 
що утворюється в результаті діяльності науково-дослідних інститутів, 
проектних і конструкторських організацій республіки, за виключенням 
тих, що діють у системі Академії наук УРСР, створити у м. Харкові 
Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР та 
розмістити його у приміщенні по вул. Університетській № 4 та № 8 піс-
ля звільнення їх Центральним державним архівом Жовтневої революції 
і соціалістичного будівництва УРСР”25.

Створенням ЦДАНТД УРСР фактично завершилося реформування 
архівної системи у середині ХХ ст. Відновилося воно лише із здобут-
тям Україною незалежності.

Архівне управління при Раді Міністрів УРСР здійснило низку за-
ходів щодо налагодження діяльності ЦДАНТД УРСР, складання пер-
спективного плану його комплектування, підвищення наукового рівня 
експертизи цінності НТД, встановлення контактів із сектором історії 
науки і техніки Інституту історії АН УРСР, науково-дослідними інсти-
тутами і вищими навчальними закладами технічного профілю26. Але 
основне навантаження з вироблення фундаментальних підвалин архів-
ного зберігання НТД лягло на плечі працівників архіву.

Настанови, закладені у роботу ЦДАНТД УРСР, мали прогресив-
не значення з огляду на розвиток теорії і практики архівознавства як 
у межах України, так і у світовому масштабі. Вони полягали у до-
триманні особливих критеріїв експертизи цінності документів при їх 
відборі: “принципова новизна рішення науково-технічної проблеми 
у конкретній галузі науки, техніки, будівництва, виробництва, вплив 
науково-технічних ідей на розвиток інших галузей науки тощо. Саме 
тільки така НТД, яка містить ці дані, повинна надходити на державне 
зберігання”27. 

Від початку діяльності ЦДАНТД УРСР визначив різновиди НТД, 
які прийматимуться на державне зберігання у галузях наукових до-
сліджень, капітального будівництва, машинобудування і приладобуду-
вання, технології28. При цьому наголошувалося: “Документація загаль-
ного діловодства науково-дослідних, проектних і конструкторських 
організацій технічного профілю, а також науково-технічна і загальна 
документація у галузі природничих та гуманітарних наук до ЦДАНТД 
УРСР не буде надходити, а буде передаватись до державних архівів за 
місцем територіального їх розміщення”29.

Колегія Головархіву УРСР 25 квітня 1979 р. рішенням “Про заходи 
по поліпшенню роботи з науково-технічною документацією”30 закріпила 
порядок комплектування державних архівів республіки НТД: для запо-
бігання штучному збідненню ДАФ СРСР важливою документацією, яка 
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тією чи іншою мірою відбиває розвиток вітчизняної науки і техніки, НТД, 
що не надходить до ЦДАНТД УРСР, повинна передаватися на зберіган-
ня до державних архівів областей31. У 1986 р. було остаточно встанов-
лено розподіл джерел комплектування НТД між державними архівами: 
“До ЦДАНТД УРСР підлягає передаванню НТД науково-дослідних та 
проектно-конструкторських інститутів, їхніх філій, відділів та відділень 
союзного і республіканського підпорядкування, що розташовані на тери-
торії республіки, діють у галузі промисловості, будівництва, транспорту, 
зв’язку та систем управління (крім організацій, які розробляють проблеми 
інформації, техніко-економічних досліджень у цих галузях). До ЦДАЖР
УРСР підлягає передаванню НТД науково-дослідних та їхніх філій со-
юзного і республіканського підпорядкування, що розташовані у Києві, 
діють у галузі планування, статистики, фінансів, торгівлі, громадського 
харчування, матеріально-технічного постачання, збуту, праці, народної 
освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, юстиції, інформації, 
техніко-економічних досліджень. До держархівів областей, міст Києва 
та Севастополя підлягає передаванню НТД галузевих науково-дослідних 
інститутів та їхніх філій союзного та республіканського підпорядкуван-
ня, що розташовані у зонах їхнього комплектування, діють у невиробни-
чих галузях народного господарства; філій республіканських інститутів, 
що розробляють проблеми цивільного будівництва, сільського, лісового 
та водного господарства”32.

Таким чином, унормовано, що ЦДАНТД УРСР зосереджує увагу 
виключно на науково-технічній документації, не приймаючи на збері-
гання управлінську. Така “чиста спеціалізація” була досить інновацій-
ною для свого часу, оскільки ігнорувала панівний принцип архівознав-
ства – принцип неділимості архівного фонду. Але при цьому цілком 
реалізовувалася ідея “територіального відношення”, коли архіви уста-
нов, що відклалися в межах якоїсь географічної території, повинні 
зберігатися там-таки компетентними службами33.

Намагання на практиці апробувати нові підходи до комплектуван-
ня співпало з періодом, коли в Європі активно відбувався процес пе-
реосмислення теоретичних засад принципу походження, зумовлений 
стрімким збільшенням обсягів документів34. На прикладі науково-тех-
нічної документації воно віддзеркалилося найяскравіше. Вже у 1971 р. 
документознавці визначали: “Пов’язане з науково-технічним прогресом 
комплексне вирішення різноманітних проблем дозволяє тепер об’єднати 
за змістом багато фондів, які раніше мали більше підстав бути самостій-
ними. Можна припустити, що при комплексно-автоматизованому ви-
робництві розширяться кордони понять “фонд” і “фондоутворювач””35.

Керуючись означеними міркуваннями, у ЦДАНТД УРСР упровади-
ли цілком нову, відмінну від інших архівів одиницю обліку – архівний 
комплекс. Під ним розумілася “сукупність НТД проекту або групи про-
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ектів, які пов’язані єдністю змісту і належать до певного об’єкта будів-
ництва, конструкторських, технологічних розробок, незалежно від часу 
і місця складення, або група науково-дослідних робіт, що стосуються 
окремої проблеми”36. Це положення зафіксовано у розробленій ЦДАНТД 
УРСР “Тимчасовій інструкції про організацію обліку науково-технічних 
документів у державних архівах”37. Її було розглянуто комісією з коор-
динації науково-дослідних робіт Головархіву СРСР 3 березня 1975 р., 
де вона дістала позитивні відгуки з резолюцією: “Інструкція обов’яз-
кова для практичного застосування у Центральному державному архіві 
НТД СРСР, республіканських архівах НТД, інших держархівах, у складі 
яких є відділи науково-технічної документації; [...] вона є тимчасовим 
офіційним документом до розроблення “Правил роботи з НТД у дер-
жавних архівах””38. Науково-методичні напрацювання ЦДАНТД УРСР 
були враховані в “Основных правилах работы с научно-технической до-
кументацией в государственных архивах СССР”39.

Наразі у ЦДНТА України облік базується на таких основних заса-
дах: нефондові комплекси, які об’єднуються по групах (проектна, кон-
структорсько-технологічна, науково-дослідна); документи фондів осо-
бового походження; організація-здавальник, яка фактично виконувала 
функції фондоутворювача. Крім того, з кінця 1980-х років на вимогу 
Головархіву було запроваджено фондування документів40. Проте від 
принципів комплектування, закладених при заснуванні архіву, він не 
відступився.

Підбиваючи підсумки викладеного, у середині 1950-х – 1960-х ро-
ках спостерігаємо низку передумов, пов’язаних із теоретичним усві-
домленням окремішності НТД та виокремленням її з-поміж інших 
видів документів як джерела з історії науки і техніки, яке було спричи-
нене різким зростанням обсягів документів; унормуванням діяльності 
відомчих технічних архівів та необхідністю передавання НТД на дер-
жавне зберігання, з одного боку, а також загальним піднесенням архів-
ної справи на теренах України з іншого. У поєднанні вони втілилися 
у створенні Центрального державного архіву науково-технічної доку-
ментації УРСР – спеціалізованої інституції, покликаної забезпечувати 
комплектування, збереженість та використання НТД. Підходи до ком-
плектування та обліку, що впроваджувалися у його роботу, були інно-
ваційними для свого часу і не втратили своєрідності дотепер. 
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The prerequisites that led to the creation of specialized warehouses for 
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