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Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України
В системі довідкового апарату архіву важливе місце посідає систематичний каталог – тип міжфондового архівного довідника, який забезпечує пошук документної інформації на рівні окремого архівного документа чи групи конкретних документів незалежно від їх фондової належності.
В сучасних архівних систематичних каталогах документна інформація представлена за галузями знань і практичної діяльності суспільства згідно зі Схемою єдиної класифікації (СЄК) документної інформації в систематичних каталогах державних архівів СРСР (радянський і дорадянський періоди). В основу будови СЄК було покладено “наукову ідеологію марксизму-ленінізму, яка органічно поєднує в собі партійність і наукову об’єктивність пізнання”. В руслі партійності висвітлювались проблеми і явища як минулого, так і сучасності, особливо закономірності будівництва соціалістичної економіки, державності, культури, керівної ролі комуністичної партії в суспільному житті, соціалістичного інтернаціоналізму і патріотизму. В цьому ж руслі відбувалося користування документами і використання документної інформації.
Позитивним досягненням розроблення і впровадження СЄК було створення умов для вирішення проблеми уніфікації систематичних каталогів з урахуванням наукової класифікації подій, явищ і фактів державного і суспільного життя.
На сучасному етапі розвитку архівної справи виникла потреба в неупередженому висвітленні документної інформації в архівних довідниках, зокрема, в систематичних каталогах, які містять інформацію найнижчого рівня описання – рівня документа чи його частини.
Ефективність пошуку в каталогах документної інформації залежить від вдало обраної схеми її класифікації і внутрішньої систематизації. В пропонованій Схемі інформація класифікується за трьома відділами: 1 – Держава; 2 – Економіка; 3 – Культура (перші цифри індексів); відділи поділяються на підвідділи (другі цифри індексів); розділи, підрозділи, рубрики. Документна інформація класифікується незалежно від історичної періодизації і систематизується за хронологією. Потреба в доповненні чи деталізації інформації задовольняється шляхом введення нових чи доповнення індексів нижчого рівня в кожному конкретному випадку.
При здійсненні автоматизованого пошуку документної інформації першочергового значення набуває створення за єдиними методологічними і методичними засадами структурованої сукупності взаємопов’язаних і взаємодоповнюваних баз даних, які б забезпечили тематичний і адресний пошук архівної інформації. Це передбачає сумісність усіх баз даних за технічним, програмним забезпеченням і засобами доступу до них. Спільні дані, які використовуються в різних базах даних, повинні бути уніфіковані за типом, назвою, семантикою, що зумовлює застосування у пропонованій Схемі тільки цифрової індексації. З цих же причин недоцільним було визнано використання таблиць загальних і спеціальних визначників, розроблених до попередніх СЄК.
До Схеми буде підготовлений алфавітно-предметний покажчик з посиланнями до відповідних індексів і Настанови щодо її застосування.
Під час укладання Схеми було враховано: СЄК (радянський і дорадянський періоди), досвід роботи із систематичними каталогами держархівів України, Основні правила роботи державних архівів України.
Проект підготовлено авторським колективом у складі: Н. М. Христова (керівник), В. В. Бездрабко, С. Л. Зворський, К. І. Климова С. Ф. Лозова, Н. П. Павловська.
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проект
Генеральна схема
класифікації документної інформації
в систематичних каталогах державних архівів України
1 Державний устрій. Державна влада та управління
1.1 
Державний устрій

Загальні питання
1.1.1
Територія
1.1.1.1
Кордони державні

Відомості про встановлення, зміни і уточнення кордонів між Україною та іншими державами, між Україною і сусідніми республіками СРСР
1.1.1.2
Адміністративно-територіальний поділ

Відомості про проведення адміністративно-територіального поділу, установлення і перенесення адміністративних центрів, описання адміністративних одиниць, перейменування населених пунктів
1.1.2
Населення




1.1.2.1
Національний склад



1.1.2.2
Становий склад



1.1.2.3
Класовий склад



1.1.2.4
Облік населення (метричні книги, ЗАГС, регести, ревізії, списки, реєстри, переписи тощо)
1.1.2.5
Міграція населення (добровільне, стихійне і примусове переселення)
1.1.3
Громадянство





Відомості про набуття, зміну, поновлення, позбавлення громадянства, правове становище осіб без громадянства
1.1.4
Державна символіка (герб, прапор, гімн),столиця держави

Відомості про порядок застосування державної символіки, про розроблення проектів, обговорення і затвердження державних гербів, прапорів, гімнів України, про внесення змін у державну символіку 
1.1.4.1
Регіональна символіка
1.1.4.2
Геральдика
1.1.4.3
Столиця держави, її офіційний статус; перенесення столиці в інше місто
1.1.5
Ордени, медалі, премії державні, галузеві

Відомості про розроблення і затвердження статутів орденів, медалей, положень про державні та галузеві премії, інших відзнак, описання нагородних знаків, в т. ч. їх ескізи і проекти
1.1.5.1
Почесні звання

Відомості про розроблення і затвердження статутів почесних звань
1.1.6
Право. Законодавство. Конституції

Загальні питання

Відомості загального характеру про перші консти-туційні акти, про правове становище окремих станів населення, про звичаєве право, прецеденти
1.1.6.1
Конституції України

Відомості про розроблення, введення, зміни, доповнення і перегляд загальних законів, правових норм і актів
Систематизація за хронологією
1.1.6.2
Правове законодавство з окремих галузей
1.1.6.2.0
Загальні питання
1.1.6.2.1
Конституційне право

Відомості про розроблення, затвердження, набуття чинності, зміни, доповнення, перегляд норм конституційного права
1.1.6.2.2
Адміністративне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.3 
Фінансове право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.4
Підприємницьке право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.5
Цивільне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.6
Цивільно-процесуальне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.7
Антимонопольне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.8
Право приватної власності

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.9
Винахідницьке та раціоналізаторське право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.10 
Патентне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.11
Ліцензійне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.12
Авторське право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.13 
Спадкове право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.14 
Зобов’язувальне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.15
Сімейне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.16 
Аграрне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.17
Екологічне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.18
Водоохоронне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.19
Лісоохоронне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.20
Соціально-забезпечувальне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.21
Житлове право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.22
Трудове право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.23
Кримінально-процесуальне право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.23
Кримінально-виконавче право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.6.2.24 
Виборче право

За аналогією з 1.1.6.2.1
1.1.7
Виборчі системи

Загальні питання

Відомості про призначення виборів до державних і представницьких (дорадчих) органів влади, вироблення, впровадження, внесення змін і доповнень до виборчих систем
1.1.7.1
Виборчі кампанії. Виборчі комісії
1.1.7.2
Вибори глави держави
1.1.7.3
Вибори до вищих органів державної влади
1.1.7.4
Вибори до місцевих органів державної влади
1.1.7.5
Вибори до органів місцевого самоврядування
1.1.7.6
Права і обов’язки депутатів

Відомості про правовий статус депутатів, передвиборчі програми, накази виборців, звіти депутатів перед виборцями, відкликання депутатів
1.1.7.7
Референдуми. Плебісцити
Систематизація за хронологією
1.2 
Державна влада. Державне управління
1.2.1
Система органів державної влади і управління
1.2.1.0
Загальні питання




Відомості про створення, реорганізацію, переміщення, ліквідацію окремих органів державної влади і управління, зміни структури, функціонального призначення тощо
1.2.1.1
Глава держави



1.2.1.3
Законодавчі органи



1.2.1.3.1
Вищі, центральні органи законодавчої влади
1.2.1.3.2
Місцеві органи державної влади
1.2.1.4
Виконавчі органи державної влади і управління
1.2.1.4.1
Вищі, центральні органи виконавчої влади
1.2.1.4.2 
Місцеві органи державної влади і управління
1.2.1.4.3
Органи місцевого самоврядування
1.2.1.5
Органи земського самоврядування
1.2.1.6
Органи станового самоуправління
1.2.1.7 
Органи державного і народного контролю
1.2.2
Внутрішня політика
1.2.2.1
Національна політика

Відомості про державне регулювання міжнаціональних відносин, забезпечення економічних, соціальних, культурних потреб національних меншин
1.2.2.2 
Соціальна політика

Відомості про державне регулювання і прийняття політичних рішень в галузі соціального розвитку
1.2.2.3 
Економічна політика

За аналогією з 1.2.2.2.

1.2.2.4
Політика в галузі науково-технічного розвитку

За аналогією з 1.2.2.2
1.2.2.5 
Фінансова та кредитна політика

За аналогією з 1.2.2.2
1.2.2.6 
Політика в галузі науки, культури, освіти

За аналогією з 1.2.2.2
1.2.2.7 
Управління засобами інформації і комунікації

За аналогією з 1.2.2.2
1.2.2.8 
Оборонна політика і забезпечення безпеки держави

За аналогією з 1.2.2.2
1.2.2.9 
Державна політика в галузі охорони навколишнього середовища

За аналогією з 1.2.2.2
1.2.3
Охорона державної безпеки. Охорона державних кордонів
1.2.3.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про становлення і розвиток органів державної безпеки
1.2.3.1
Органи державної безпеки (політична поліція, КДБ, СБУ тощо)
1.2.3.2
Прикордонна служба
1.2.3.3 
Прикордонні зони
1.2.3.4 
Митна служба. Митниці
1.2.4
Міжнародні зносини
1.2.4.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про стан і розвиток зовнішньої політики України
1.2.4.1
Політичні зв’язки і співробітництво
Дипломатичні представництва (посольства, консульства, місії)
Дипломатичні привілеї та імунітети
1.2.4.2
Міжнародні політичні організації
1.2.4.2.1 
Ліга Націй

Відомості про створення, статут, компетенцію, організаційний устрій, сесії (асамблеї), рішення і рекомендації, членство, діяльність робочих комітетів
1.2.4.2.2
Організація Об’єднаних Націй

За аналогією з 1.2.4.2.1 в т. ч. діяльність Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН
1.2.4.2.3 
Європейський союз (ЄС)

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.3 
Міжнародні правові організації
1.2.4.3.1
Міжнародний суд ООН

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.3.2
Міжнародний суд з прав людини (ЄСПЛ)

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.3.3
Інтерпол

За аналогією з 1.2.4.2.1 в т. ч. діяльність Національного Центрального бюро Інтерполу України
1.2.4.3.4
Міжнародні організації у справах біженців, імігрантів

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.3.5
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.4.
Економічні зв’язки та співробітництво
1.2.4.4.1
Економічні зв’язки

Відомості про договори, угоди щодо економічного співробітництва, про делегації, візити, переговори, прес-конференції, конгреси, конференції тощо
1.2.4.4.2
Економічне співробітництво

Відомості про будівництво підприємств, споруд, комплексів за рубежем; співробітництво в галузі кредитно-фінансових відносин, транспорту, зв’язку; надання технічної допомоги, обмін досвідом, спеціалістами; організація виставок, ярмарків, аукціонів тощо
1.2.4.4.3
Міжнародні організації з питань економічного співробітництва
1.2.4.4.3.1 
Економічна і соціальна рада ООН

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.4.3.2 
Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ)

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.4.3.3
Міжнародний валютний фонд

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.4.3.4
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ)

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.4.3.5
Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України

За аналогією з 1.2.4.2.1
1.2.4.4.3.6
Міжнародний Червоний Хрест
1.2.4.5
Культурні зв’язки та співробітництво
1.2.4.5.1
Наукове співробітництво

Відомості про договори, угоди в галузі науки, обмін досвідом, обмін делегаціями і окремими спеціалістами; діяльність спільних наукових інститутів, комітетів, товариств і асоціацій; організацію виставок, конкурсів, олімпіад тощо
1.2.4.5.2
Культурне співробітництво

За аналогією з 1.2.4.5.1
1.2.4.5.3 
Міжнародні організації щодо культурного та наукового співробітництва
1.2.4.5.3.1
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)
1.2.4.5.3.2
Міжнародна рада з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС)
1.2.4.5.3.3 
Міжнародна рада архівістів (МПА)
1.2.4.5.4 
Фестивалі
1.2.4.5.5
Гастролі (театрів, ансамблів, окремих артистів)
1.2.4.5.6 
Міжнародні спортивні змагання (чемпіонати, олімпійські та параолімпійські ігри тощо)
1.2.4.5.7 
Товариства дружби
1.2.4.5.8 
Міжнародні премії в галузі науки, техніки, літератури та мистецтва
1.2.4.5.9
Міжнародний туризм
1.2.4.6
Міжнародний соціально-політичний рух 
1.2.4.6.1
Міжнародний рух за мир. Всесвітня Рада Миру
1.2.4.6.2
Пацифістський рух

Систематизація за алфавітом країн
1.2.4.6.3
Міжнародний громадський рух

Партії, організації; зв’язки та співробітництво
споріднених партій і організацій
1.2.4.6.4
Міжнародний робітничий рух

За аналогією з 1.2.4.6.3
1.2.4.6.5
Міжнародний селянський рух

За аналогією з 1.2.4.6.3
1.2.4.6.6
Міжнародний профспілковий рух

За аналогією з 1.2.4.6.3
1.2.4.6.7
Міжнародний кооперативний рух

За аналогією з 1.2.4.6.3
1.2.4.6.8
Міжнародний молодіжний рух

За аналогією з 1.2.4.6.3
1.2.4.6.9
Міжнародний дитячий рух
1.2.4.6.10
Міжнародний жіночий рух
1.2.4.6.11
Міжнародний рух на захист дітей
1.2.4.6.12 
Національно-визвольний рух

Систематизація за алфавітом країн
1.2.4.6.13
Міжнародна солідарність

Протести, маніфестації, інтернаціональні військові формування, гуманітарна допомога
1.2.4.6.14
Міжнародна організація допомоги жертвам революції (МОДР)
1.2.4.6.15
Громадські організації української діаспори за кордоном

Всесвітні організації, організації в окремих країнах, молодіжні, жіночі, ветеранські (комбатантські) організації тощо. Уряд УНР в екзилі

Систематизація за алфавітом
1.2.5
Збройні сили
1.2.5.0
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про становлення і розвиток збройних сил, їх формування і функціонування, набори, мобілізацію, демобілізацію, військові поселення
1.2.5.1
Воєнна політика. Воєнні доктрини
1.2.5.2
Воєнні блоки
1.2.5.3
Воєнна наука
1.2.5.4
Підготовка військових кадрів. Військові навчальні заклади
1.2.5.5 
Органи управління збройними силами
1.2.5.6
Роди, види військ
1.2.5.6.1
Сухопутні війська
1.2.5.6.1.1
Піхота
1.2.5.6.1.2 
Бронетанкові та механізовані війська
1.2.5.6.1.3
Ракетні війська 
1.2.5.6.1.4
Артилерія
1.2.5.6.1.5 
Кавалерія
1.2.5.6.1.6 
Прикордонні війська
1.2.5.6.1.7
Спеціальні війська (інженерні, хімічні, радіотехнічні, зв’язку, дорожні, внутрішньої охорони).
Внутрішні війська – див. 1.3.1.2
1.2.5.6.2
Військово-повітряні сили
1.2.5.6.2.1 
Повітроплавання та авіація
1.2.5.6.2.2
Винищувально-бомбардувальна авіація
1.2.5.6.2.3 
Розвідувальна авіація
1.2.5.6.2.4
Військово-транспортна авіація
1.2.5.6.2.5
Військово-санітарна авіація
1.2.5.6.2.6 
Авіація зв’язку
1.2.5.6.2.7
Космічна авіація
1.2.5.6.2.8
Повітрянодесантні війська
1.2.5.6.3
Військово-морський флот
1.2.5.6.3.1
Надводний флот
1.2.5.6.3.2
Підводний флот
1.2.5.6.3.3
Річковий флот
1.2.5.6.3.4
Допоміжні військово-морські сили (плавальні бази, гідрографічні, аварійно -рятувальні, транспортні)
1.2.5.6.3.5
Берегова охорона
1.2.5.6.3.6
Морська авіація
1.2.5.6.3.7 
Морська піхота
1.2.5.6.4 
Військова розвідувальна служба
1.2.5.6.5 
Іррегулярні війська. Ополчення
1.2.5.6.5.1 
Козацькі війська (реєстрове (городове) та січове козацтво, сердюцькі, компанійські полки, чорноморське козацтво, російські козацькі формування)
1.2.5.6.5.2 
Партизанські формування
1.2.5.6.5.3 
Національні частини
1.2.5.6.5.4 
Народне ополчення
1.2.5.6.6 
Тилові спеціальні служби
1.2.5.6.6.1 
Інтендантська служба
1.2.5.6.6.2 
Медична служба. Польові шпиталі
1.2.5.6.7
Служба військової геодезії, топографії, картографії
1.2.5.6.8 
Будівельні батальйони
1.2.5.6.9
Саперні війська
1.2.5.7
Воєнні злочини та військові суди
1.2.5.7.1
Верховний трибунал
1.2.5.7.2 
Воєнно-революційні трибунали
1.2.5.7.3 
Військові суди
1.2.5.7.3.1
Дисциплінарні суди
1.2.5.7.3.2
Офіцерські суди
1.2.5.7.3.3
Військово-польові суди
1.2.6
Війни. Збройні конфлікти
1.2.6.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про визвольні війни України за свою незалежність, участь у вітчизняних війнах та збройних конфліктах Російської імперії та інших держав, до складу яких входила Україна
1.2.6.1 
Національно-визвольні війни (Хмельниччина 1648-1650-ті рр., бойові дії Армії УНР 1918–1920 рр. тощо)
1.2.6.2
Участь України у війнах Російської імперії та інших держав 

Систематизація за хронологією
1.2.6.3
Боротьба українського народу проти іноземної інтервенції та фашистської Німеччини
1.2.6.3.1
Евакуація
1.2.6.3.2 
Партизанський рух
1.2.6.3.3 
Підпільні організації
1.2.6.3.4 
ОУН-УПА
1.2.6.3.5
Окупаційний режим
1.2.6.3.6
Матеріальні збитки
1.2.6.3.7
Людські витрати
1.2.6.4
Участь України у збройних Конфліктах в країнах Азії, Африки, Латинської Америки

Систематизація за хронологією
1.2.6.5 
Воєнні конфлікти між державами соціалістичного табору
1.2.6.6 
Участь України в миротворчих заходах під егідою ООН
Волонтери
1.3
Захист державного устрою. Правоохоронні органи
1.3.0
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про організацію, реорганізацію правоохоронних органів, про створення громадських, станових органів судочинства тощо
1.3.1 
Правоохоронні органи
1.3.1.1
Міністерство (наркомат) внутрішніх справ
Відомості про структуру, склад, компетенцію, організацію роботи, нагляд за діяльністю органів нижчого рівня
1.3.1.2
Внутрішні війська

За аналогією з 1.3.1.1
1.3.2 
Судоустрій. Судочинство

Відомості про створення судів, структуру судових органів, їх компетенцію, організацію судочинства
1.3.2.1
Суди

Відомості про загальностанові, станові, спеціальні та інші судові установи, що функціонували на території України в різні історичні періоди

Систематизація за хронологією
1.3.2.2 
Конституційний суд України

Відомості про обрання, структуру, склад, компетенцію, організацію, роботи, нагляд за роботою судів нижчого рівня
1.3.2.3
Верховний суд України

За аналогією з 1.3.2.2
1.3.2.4
Колегія Верховного суду

За аналогією з 1.3.2.2
1.3.2.5
Народні суди

За аналогією з 1.3.2.2
1.3.2.6
Товариські суди

За аналогією з 1.3.2.2
1.3.3 
Прокуратура. Прокурорський нагляд
1.3.3.1
Нагляд за дотриманням законів державними, громадськими організаціями
1.3.3.2 
Притягнення до кримінальної відповідальності
1.3.3.3 
Нагляд за розслідуванням карних та цивільних справ
1.3.3.4 
Нагляд за законністю і обґрунтуванням вироків
1.3.3.5 
Нагляд за законністю виконання вироків
1.3.4
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (інститут омбудсмена)
1.3.5
Слідчі органи, розшук

Відомості комплексного характеру про становлення і розвиток розшукової справи, формування системи слідчих органів, їх структуру, підпорядкування, форми і методи роботи, взаємодію з іншими державними установами тощо
1.3.6
Адвокатура

Відомості по статус адвокатів, органи управління (загальні збори, президія, колегії адвокатів); юридичні консультації
1.3.7
Нотаріат

Відомості про компетенцію нотаріальних контор, нотаріусів, нотаріальних підрозділів в районах, містах, сільрадах
1.3.8
Арбітраж
1.3.9
Третейські суди
1.3.10
Експертна справа
1.3.11
Охорона громадського порядку від суспільно-небезпечних дій (злочинів)
1.3.11.0
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про утворення, компетенцію, організацію роботи державних і громадських охоронних органів
1.3.11.1
Правопорушення і злочини
1.3.11.1.1
Злочини проти державної і приватної власності
1.3.11.1.2
Злочини проти життя, здоров’я, волі та гідності людини
1.3.11.1.3
Економічні злочини
1.3.11.1.4
Посадові злочини
1.3.11.1.5
Злочини проти громадського порядку і здоров’я населення
1.3.11.1.6
Екологічні злочини
1.3.11.1.7
Тероризм
1.3.11.2 
Покарання за злочини
1.3.11.2.1
Смертна кара
1.3.11.2.2
Позбавлення волі (ув’язнення, виправно-трудові роботи, заслання)
1.3.11.2.3
Майнове покарання. Штрафи
1.3.11.2.4
Умовні заходи покарання
1.3.11.3 
Місце і форми відбування покарання
1.3.11.3.1
В’язниці
1.3.11.3.2
Заслання, поселення
1.3.11.3.3
Каторга
1.3.11.3.4
Виправно-трудові колонії
1.3.11.3.5
Дитячі колонії
1.3.11.4 
Помилування
1.3.11.5 
Амністія
1.3.11.6
Реабілітація
1.3.12 
Участь населення в охороні громадського порядку
1.3.12.0 
Загальні питання

Відомості про утворення, компетенцію, організацію роботи, реорганізацію, ліквідацію добровільних охоронних об’єднань
1.3.12.1 
Добровільні народні дружини
1.3.12.2 
Бригади сприяння міліції
1.3.12.3 
Вуличні та будинкові комітети
1.3.12.4 
Добровільні пожежні дружини
1.3.12.5 
Волонтерні служби
1.3.13 
Охорона громадського порядку та взаємовідносин між членами суспільства
1.3.13.1 
Дозвільна система

Відомості про нагляд за додержанням правил суспільної безпеки під час будівельних робіт, правил дорожнього руху, торгівлі і правил користування громадським транспортом
1.3.13.2
Адміністративний нагляд
1.3.13.3
Паспортна система

Відомості про паспортні столи, прописку, виписку населення, контроль за додержанням правил паспортної системи
1.3.13.4
Система цензури
1.3.13.5
Пожежна охорона
Правила пожежної охорони, пожежні загони, організація роботи, структура
1.3.13.6
Охорона громадського порядку під час стихійних лих, епідемій
1.3.13.6.1 
Служба цивільної оборони
1.3.13.6.2 
Відомості про створення Міністерства надзвичайних ситуацій, рятувальних загонів
1.3.13.7
Охорона прав власності
1.3.13.8
Охорона зобов’язувального права
1.3.13.9
Охорона авторського права
1.3.13.10
Охорона права на відкриття
1.3.13.11
Охорона спадкового права
1.3.13.12
Охорона прав іноземців та осіб без громадянства
1.4
Суспільно-політичне життя. Суспільно-політичні рухи
1.4.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про становлення і розвиток соціально-класових відносин, політичних систем, режимів, суспільно-політичних рухів, конфліктів
1.4.0.1
Політичні відносини
1.4.0.2 
Політичні режими
1.4.0.3 
Політична влада та соціально-класові відносини
1.4.1 
Суспільно-політичні рухи
1.4.1.0
Загальні питання

Відомості про загальне політичне становище в державі, характеристики суспільно-політичних рухів, течій, політичних організацій
1.4.1.1
Народні рухи
1.4.1.1.1
Селянський рух

Відомості про форми антифеодального та антикріпосницького протесту /скарги, судові позови, відмови від виконання повинностей,  руйнування феодальної власності, втечі, розправи з феодалами та їх урядовцями, збройний опір, селянські повстання / участь селян у загальнонародних виступах
1.4.1.1.2
Мiщанський рух

Вiдомостi про форми, хід, наслідки боротьби міщан проти феодалів, поспільства проти патриціату, цехів між собою, між цеховими та позацеховими ремісниками, за  збереження прав та привілеїв, відкриті масові виступи, участь міщан у загальнонародних виступах
1.4.1.1.3
Козацький рух

Відомості про форми, хід, наслідки боротьби козаків за становлення та збереження своїх прав та привілеїв, антиурядові, антистаршинські, антифеодальні виступи, козацькі війни (гайдамаччину, Коліївщину тощо), участь козаків у загальнонародних виступах
1.4.1.1.4 
Робітничий рух

Відомості про форми, хід, наслідки боротьби найманих робітників проти сваволі роботодавців, за поліпшення свого економічного становища (активні та пасивні протести), створення перших робітничих організацій, участь у загальнонародних рухах
1.4.1.1.5
Студентський рух

Відомості про зародження, становлення та діяльність студентських організацій, форми прояву протесту, хід та наслідки, участь у загальнонародних рухах
1.4.1.1.6 
Рух в армії та на флоті

Відомості про форми, хід, наслідки виступів та заворушень, окремі організації, офіцерські гуртки, участь військових у загальнонародних виступах. Рух військовопоселенців
1.4.1.2
Елітні рухи
1.4.1.2.0
Загальні питання

Відомості про становлення, форми прояву, наслідки, окремі організації, їх діяльність, зв’язок з іншими суспільними рухами, участь у загальнонародних виступах
1.4.1.2.1
Масонство

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.2.2
Декабристський рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3
Ліберальні та народницькі рухи
1.4.1.3.0 
Загальні питання

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3.1
Просвітницький рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3.2
Кирило-Мефодіївське братство

Дані про заснування, структуру, програмні менти, діяльність братства та її наслідки, зв’язок з іншими рухами
1.4.1.3.3
Громадівський рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3.4 
Українофільський рух. Хлопоманство

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3.5 
Москвофільський рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3.6
Народовецький рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3.7
Русинський рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.3.8
Народницький рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.4
Молодіжний рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.5
Жіночий рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.6
Дитячий рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.7
Ветеранський рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.8
Антивоєнний рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.9
Правозахисний рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.1.10
Екологічний рух

За аналогією з 1.4.1.2.0
1.4.2 
Релігійний рух

Відомості про форми, хід, наслідки боротьби проти релігійних утисків, насадження католицизму та унії, за рівноправність конфесій, реформаторські рухи, міжконфесійну боротьбу, діяльність церковних братств та інших організацій тощо
1.4.3
Національно-визвольний рух

Відомості про форми, хід, наслідки виступів проти національного гніту, національних утисків, проявів національної неприязні, за рівноправність націй та народностей, боротьбу за національну незалежність. Повстання. Діяльність окремих організацій Автономістський рух.
 Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького – див.1.2.6
1.4.4 
Політичний рух. Політичні партії

Відомості комплексного характеру про виникнення, форми, основні течії політичних рухів, партійно-політичну структуру суспільства тощо
1.4.4.1 
Політичні партії, організації, спілки, об’єднання

Відомості про заснування партій, їх склад, структуру, програмні та статутні документи, форми діяльності, з’їзди, конференції, збори, масові заходи, керівні органи, партійні організації, членство, партійне господарство, зв'язок з громадськими, державними та іншими інституціями, міжпартійну боротьбу тощо

Систематизація за алфавітом
1.4.5 
Революційний рух

Відомості комплексного характеру про причини, хід, наслідки, революційних виступів на території України, відгуки на революційні події в світі, участь українців у революційних подіях в інших країнах

1.4.5.1
Революція 1848–1849 рр. в Західноукраїнських землях

За аналогією з 1.4.5
1.4.5.2
Демократична революція 1905–1907 рр. в Росії

За аналогією з 1.4.5
1.4.5.3
Лютнева революція 1917 р. в Росії

За аналогією з 1.4.5
1.4.5.4
Жовтнева революція 1917 р. в Росії

За аналогією з 1.4.5
1.4.5.5
Українська національно-демократична революція 1917–1920 рр.

За аналогією з 1.4.5
1.4.6 
Профспілковий рух
1.4.6.0
Загальні питання

За аналогією з 1.4.4
1.4.6.1
Діяльність профспілкових організацій
1.4.6.2
Виробничо-масова діяльність
1.4.6.3
Виховна, культурно-освітня діяльність
1.4.6.4
Житлово-побутова діяльність
1.4.6.5
Фізкультурно-спортивна діяльність
1.4.7
Інші громадські організації та об’єднання

Відомості про створення, діяльність, програмні та статутні документи, структуру, керівні органи, первинні організації, масові заходи тощо
Дані про окремі організації систематизуються за алфавітом
1.4.8
Політична комунікація. Масова інформація
1.4.8.1
Форми і методи масової громадської політичної комунікації

Загальні питання
1.4.8.2 
Громадська думка
1.4.8.2.0
Загальні питання
1.4.8.2.1 
Соціологічні опитування


2. Економіка
2.0
Загальні питання 
2.0.1
Природно-ресурсний потенціал України

Структура природно-ресурсного потенціалу
Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов
Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива
2.1
Суспільно-економічна структура
2.1.1
Аграрна економічна система
2.1.1.1 
Натуральне господарство
2.1.1.1.1
Сільське господарство
2.1.1.1.2 
Домашні промисли
2.1.1.1.3 
Натуральний обмін
2.1.2
Індустріальна економічна система
2.1.2.1 
Товарне виробництво
2.1.2.1.1
Промисловість
2.1.2.1.2 
Сільське господарство
2.1.3
Постіндустріальна економічна система
2.1.3.1 
Нематеріальне виробництво
2.1.3.1.1
Інтелектуальна праця
2.1.3.1.2 
Інформація як товар
2.1.3.2 
Матеріальне виробництво
2.1.3.2.1
Промисловість
2.1.3.2.2 
Сільське господарство
2.2
Організаційна структура економіки
2.1.0
Загальні питання
2.2.1
Продуктивні сили та науково-технічний прогрес
2.2.1.1
Продуктивні сили
2.2.1.1.1 
Засоби виробництва
2.2.1.1.1.1 
Об’єкти праці
2.2.1.1.1.2
Засоби праці
2.2.1.1.2 
Трудові ресурси
2.2.1.1.2.1 
Кількісні і якісні характеристики
2.2.1.1.3
Природні ресурси
2.2.1.2
Науково-технічний прогрес
2.2.1.2.1
Ручний спосіб виробництва 
2.2.1.2.2
Перша промислова революція 
2.2.1.2.3
Машинний спосіб виробництва 
2.2.1.2.4
Науково-технічна революція
2.2.1.2.4.1 
Комплексна механізація та автоматизація
виробництва
2.2.1.2.4.2
Інтелектуальна праця як предмет власності
2.2.1.2.4.3
Інноваційні технології
2.2.2
Структура економіки за формами власності
2.2.2.0
Загальні питання
2.2.2.0.1
Трансформація форм власності
2.2.2.1
Державний сектор, державні підприємства
2.2.2.1.1
Арсенали (майстерні, заводи по виготовленню зброї)
2.2.2.1.2
Підприємства гірничодобувної промисловості
2.2.2.1.3
Підприємства паливно-енергетичного комплексу
2.2.2.1.4
Підприємства авіакосмічної галузі
2.2.2.1.5
Суднобудівельні верфі
2.2.2.1.6
Капітальне будівництво
2.2.2.1.7
Підприємства охорони водних та лісових ресурсів
2.2.2.1.8
Шляхи та залізниці
2.2.2.1.9
Комунальні підприємства
2.2.2.1.10 
Радгоспи, агропромислові підприємства
2.2.2.1.11
Засоби зв’язку і телекомунікацій
2.2.2.2 
Приватний сектор, приватні підприємства
2.2.2.2.1
Мануфактури
2.2.2.2.2
Домашнє господарство
2.2.2.2.3
Індивідуальні кустарні промисли, підприємства
2.2.2.2.4 
Індивідуальна трудова діяльність (надання послуг)
2.2.2.3 
Кооперативний сектор, кооперативні підприємства
2.2.2.3.1
Кооперативи
2.2.2.3.2
Споживчі кооперативи
2.2.2.3.3
Сільгоспартілі, колгоспи
2.2.2.3.4 
Акціонерні товариства
2.2.2.4 
Неформальний сектор (тіньова економіка)
2.2.2.4.1
Кримінальна економіка
2.2.2.4.2
Фіктивна (подвійна) економіка
2.2.2.4.3
Неформальна економіка (особистісні відносини)
2.2.2.4.4 
Нелегалізована економіка (нормативно нереєстрована)
2.2.3
Організація та управління економікою
2.2.3.1
Державне регулювання економіки
2.2.3.1.1
Адміністративно-правове регулювання

Законодавча діяльність, державні замовлення (закупівлі), трансфертні платежі, державне планування, індикативне (рекомендаційне) планування, розроблення цільових програм, контроль за монопольними ринками і цінами
2.2.3.1.2
Економічне регулювання

Державне регулювання економіки під час війн і стихійних лих
Цільове фінансування, грошово-кредитна політика, податкова політика, бюджетна політика, інвестиційна політика
2.2.3.1.3
Антимонопольна політика. Державне регулювання конкуренції
2.2.4
Економіка та організація підприємства. Форми підприємств. Підприємництво
2.2.4.0
Загальні питання

Підприємство як основна виробнича ланка, юридичний суб’єкт
Організаційні форми підприємств (мануфактури, майстерні, заводи, фабрики, комбінати, трести, фірми тощо)
2.2.4.0
Загальні питання
2.2.4.1 
Економічні форми підприємств

Бюджетні, орендні, кооперативні
2.2.4.2
Типи підприємств

Приватні (недержавні), кооперативні (колективні), державні, змішані
2.2.4.3
Управління підприємством
2.2.4.3.1
Організація виробництва
2.2.4.3.2
Витрати виробництва
2.2.4.3.3 
Рентабельність підприємства
2.2.4.3.4 
Собівартість продукції
2.2.4.3.5 
Ціни, ціноутворення
2.2.4.3.6 
Маркетинг
2.2.4.3.7 
Аудит
2.2.4.4
Підприємництво
2.2.4.4.1
Форми підприємництва – індивідуальне, колективне, державне
2.2.4.4.2
Організаційно-економічні форми підприємництва: повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство
2.3
Відтворювальна структура економіки
2.3.0
Загальні питання
2.3.1
Суспільне виробництво
2.3.1.1
Матеріальне виробництво
2.3.1.1.1
Виробництво засобів виробництва (гр. “А”)
2.3.1.1.2
Виробництво предметів споживання (гр.”Б”)
2.3.1.2
Нематеріальне виробництво (сфера послуг)
2.3.2
Капітал
2.3.2.1
Постійний (основний) капітал
2.3.2.2 
Оборотний капітал
2.3.3 
Відтворення суспільного виробництва
2.3.3.1 
Просте відтворення
2.3.3.2 
Розширене (екстенсивне, інтенсивне) відтворення
2.3.3.3 
Регресивне відтворення (спад виробництва)
2.3.4 
Валовий національний продукт (ВНП)
2.3.5 
Валовий внутрішній продукт (ВВП)
2.3.6 
Національний дохід (НД), розподіл НД
2.3.6.1 
Нагромадження капіталу
2.3.6.1.1
Накопичення
2.3.6.1.2
Заощадження
2.3.6.1.3 
Інвестиції
2.3.6.2 
Споживання
2.3.6.2.1 
Виробниче споживання
2.3.6.2.2 
Невиробниче (в т. ч. особисте) споживання
2.3.7 
Соціальна політика
2.3.7.1 
Особистий дохід
2.3.7.1.1 
Заробітна плата
2.3.7.1.2 
Трансфертні платежі
2.3.7.2 
Рівень життя (межа бідності)
2.4
Територіальна структура економіки
2.4.0
Загальні питання
2.4.1
Економічне районування
2.4.1.1
Розміщення продуктивних сил, територіальний поділ праці
2.4.1.2 
Характеристика природо-ресурсного потенціалу економічних районів, їх сировинних, паливних, біологічних, земельних, водних, рекреаційних та ін. ресурсів
2.4.2
Економічні регіони
2.4.2.1
Донецький (Донецька, Луганська обл.)
2.4.2.2 
Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська обл.)
2.4.2.3 
Східний (Харківська, Полтавська, Сумська обл.)
2.4.2.4 
Центральний (Київська, Черкаська обл., м. Київ)
2.4.2.5 
Поліський (Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська обл.)
2.4.2.6 
Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська обл.)
2.4.2.7 
Карпатський (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька обл.)
2.5.2.8 
Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська обл., АР Крим, м. Севастополь)
2.4.3
Вільні економічні зони
2.4.4 
Місцева економіка
2.5
Народно-господарський комплекс України
2.5.0
Загальні питання
2.5.1
Ресурсний потенціал економіки
2.5.2 
Виробничий потенціал економіки
2.5.2.1 
Кількісна і якісна характеристика основних виробничих фондів
2.5.2.2 
Оборотні фонди
2.5.2.3 
Фондомісткість галузей народного господарства
2.5.3 
Науково-технічний потенціал
2.5.3.1 
Наукові установи
2.5.3.1.1 
НАНУ як центр фундаментальних досліджень
2.5.3.2 
Матеріально-технічна база
2.5.3.3 
Зв’язки науки з виробництвом
2.5.3.4 
Інноваційна діяльність в умовах ринку
2.5.4 
Потенціал соціальної сфери
2.5.4.1 
Соціально-культурні галузі (освіта, культура, охорона здоров’я)
2.5.4.2 
Матеріально-побутові галузі (торгівля і громадське харчування, житлово-комунальне господарство)
2.5.5 
Паливно-енергетичний комплекс
2.5.5.1 
Розміщення галузей паливної промисловості
2.5.5.2 
Паливний баланс та його структура
2.5.5.3
Джерела надходження енергоносіїв
2.5.5.4 
Галузі: вугільна промисловість, нафтова, газова, електроенергетика
2.5.5.5 
Єдина енергетична система
2.5.5.6 
Зв’язки з іншими країнами
2.5.6 
Металургійний комплекс
2.5.6.1 
Розміщення галузей
2.5.6.2 
Джерела надходження сировини
2.5.6.3 
Структура
2.5.6.4 
Чорна металургія 

див. також 2.6.2.4
2.5.6.5 
Кольорова металургія

див. також 2.6.2.4
2.5.7 
Машинобудівний комплекс
2.5.7.1 
Структура
2.5.7.2
Розміщення основних галузей: верстато- і приладобудування
2.5.7.3
Важке машинобудування
2.5.7.4 
Виробництво енергетичного устаткування
2.5.7.5
Електронна та електротехнічна промисловість
2.5.7.6 
Транспортне, сільськогосподарське машинобудування і  тракторобудування
2.5.7.6 
Військово-промисловий комплекс
2.5.7.7 
Конверсія військової промисловості
2.5.8 
Хіміко-лісотехнічний комплекс
2.5.8.1
Структура комплексу
2.5.8.2 
Хімічна промисловість
2.5.8.2.1 
Економічна оцінка сировинної бази
2.5.8.2.2 
Комплексне використання сировини
2.5.8.2.3 
Хімічні комбінати, заводи
2.5.8.2.4 
Спеціалізація та концентрація виробництва
2.5.8.2 
Лісова та деревообробна промисловість
2.5.8.2.1
Галузева структура
2.5.8.2.2 
Економічна оцінка лісових ресурсів
2.5.8.2.3 
Основні форми організації виробництва
2.5.8.2.4 
Обсяги виробництва та рівень забезпеченості країни продукцією галузі
2.5.9
Будівельний комплекс
2.5.9.1 
Структура комплексу
2.5.9.2
Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення комплексу
2.5.9.3 
Промисловість будматеріалів
2.5.9.3.1 
Структура галузі
2.5.9.3.2 
Розміщення сировинної бази
2.5.9.3.3 
Обсяги виробництва
2.5.9.4 
Капітальне будівництво
2.5.9.4.1 
Кількісна та якісна характеристика
2.5.9.4.2 
Підрядний та господарський способи ведення капітального будівництва 
2.5.9.4.3 
Проектно-кошторисна справа
2.5.10 
Комплекс виробництва непродовольчих товарів народного споживання
2.5.10.1 
Структура комплексу
2.5.10.2 
Галузі легкої промисловості 
2.5.10.3 
Місцева промисловість
2.5.11 
Агропромисловий комплекс
2.5.11.1 
Галузева структура АПК
2.5.11.2 
Форми організації виробництва
2.5.11.3 
Спеціалізовані і інтегральні АПК
2.5.11.4 
Виробнича та соціальна інфраструктури АПК
2.5.11.5 
Аграрний сектор
2.5.11.5.1 
Галузі сільського господарства
2.5.11.5.2 
Сільськогосподарські зони
2.5.11.5.3 
Спеціалізація і концентрація виробництва
2.5.11.6 
Землеробство
2.5.11.6.1 
Структура земельних угідь
2.5.11.6.2 
Зернове господарство
2.5.11.6.3 
Райони вирощування технічних культур та формування спеціалізованих АПК: бурякоцукрового, льонопромислового, олійнопереробного, тютюнопромислового та ін.
2.5.11.6.4 
Райони вирощування картоплі, овочів, ягід, фруктів, винограду
2.5.11.6.5 
Спеціалізовані АПК
2.5.11.7 
Тваринництво
2.5.11.7.1 
Розміщення галузей тваринництва
2.5.11.7.2 
Галузева структура
2.5.11.7.3 
Кормова база
2.5.11.7.4 
Спеціалізовані АПК
2.5.11.8 
Харчова промисловість як переробна ланка АПК
2.5.11.8.1 
Галузева структура 
2.5.11.8.2 
Сучасне розміщення
2.5.11.8.3 
Обсяги виробництва 
2.5.11.8.4 
Технічне переозброєння
2.5.11.8.5 
Інтеграційні процеси
2.5.11.9 
Рівень забезпеченості продовольством за рахунок власного виробництва
2.6
Галузева структура економіки
2.6.0 
Загальні питання

Становлення і розвиток усіх галузей економіки, керування та контроль за діяльністю суб’єктів виробництва
2.6.1 
Економіка промисловості
2.6.1.0
Загальні питання
2.6.1.0.1 
Суспільний поділ праці
2.6.1.1 
Спеціалізація
2.6.1.1.1 
Поділ старих та формування нових галузей суспільного виробництва
2.6.1.1.2 
Предметна, подетальна, технологічна спеціалізації
2.6.1.1.3 
Вузька спеціалізація
2.6.1.2 
Концентрація виробництва. Урбанізація
2.6.1.2.1 
Зосередження засобів виробництва на великих підприємствах
2.6.1.2.2 
Зосередження великих підприємств і населення у великих містах
2.6.1.3 
Кооперування виробництва
2.6.1.3.1 
Проста капіталістична кооперація (перші капіталістичні підприємства)
2.6.1.3.2 
Кооперування галузеве, міжгалузеве, районне, міжрайонне
2.6.1.4 
Промислові підприємства

Див. також 2.2.4
2.6.1.5
Промислова продукція
2.6.1.6
Економіка та організація промислових підприємств

За аналогією з 2.2.4
2.6.2 
Галузі промисловості
2.6.2.0 
Загальні питання

За аналогією з 2.6.0
2.6.2.1 
Важка промисловість
2.6.2.1.0 
Загальні питання

За аналогією з 2.6.0
2.6.2.2
Енергетика
2.6.2.2.1 
Виробництво тепло- і електроенергії
2.6.2.2.2 
Технологія виробництва, оснащення, продуктивність
2.6.2.2.3 
Вітроенергетика
2.6.2.2.4 
Гідроенергетика
2.6.2.2.5 
Геліоенергетика
2.6.2.2.6 
Ядерна енергетика
2.6.2.2.7 
Лінії електропередач (ЛЕП)
2.6.2.2.8 
Електро- і тепломережі
2.6.2.2.9
Автономні котельні
2.6.2.3 
Паливна промисловість
2.6.2.3.1 
Становлення і розвиток вугільної, сланцевої, нафтової, торф’яної, газової промисловості
2.6.2.3.2 
Газопроводи

За аналогією з 2.6.2.2 
2.6.2.4 
Металургія
2.6.2.4.1 
Чорна металургія
2.6.2.4.1.1 
Добування і збагачення руди чорних металів і нерудної сировини
2.6.2.4.1.2 
Технологія виробництва, оснащення, продуктивність
2.6.2.4.1.3 
Вторинна сировина
2.6.2.4.2 
Кольорова металургія і радіоактивні метали
2.6.2.4.2.1 
Алюмінієва, мідна, свинцево-цинкова, нікель кобальтова, олов’яна промисловість 
2.6.2.4.2.2 
Виробництво дорогоцінних металів
2.6.2.4.2.3 
Добування і оброблення алмазів
2.6.2.4.2.4 
Виробництво радіоактивних металів
2.6.2.4.2.5 
Виробництво напівпровідників, електродів
2.6.2.4.2.6 
Первинне оброблення кольорових металів
2.6.2.4.2.7 
Перероблення лому і відходів кольорових металів
2.6.2.4.2.8 
Порошкова металургія
2.6.2.5 
Машинобудування, приладобудування, оброблення металів
2.6.2.5.1 
Важке і середнє машинобудування
2.6.2.5.1.1 
Металургійне машинобудування
2.6.2.5.1.2 
Виробництво механізмів і обладнання для металургії
2.6.2.5.1.3 
Турбінне, насосно-компресорне, котельне, дизельне, локомобільне, піднімально-транспортне машинобудування
2.6.2.5.2 
Промислове машинобудування 

Обладнання для нафто- і газодобувної та перероблювальної промисловості, для добування руди і вугілля, хімічної, лісової, деревооброблювальної та целюлозно-паперової промисловості; обладнання для легкої, харчової, м’ясомолочної, рибної, комбікормової промисловості; обладнання для поліграфічної промисловості; техніко-канцелярське, фото -, фоно-, кінообладнання; протипожежне обладнання, засоби техніки безпеки, обладнання культурно-побутового призначення; медичне і протезне обладнання, обладнання для потреб комунального господарства
2.6.2.5.3 
Оптична промисловість

Виробництво оптичних і оптико-механічних приладів і апаратури
2.6.2.5.4 
Приладобудування і засоби автоматизації

Виробництво приладів контролю, регулювання і автоматичного управління виробничими процесами, засобів обчислювальної техніки, засобів механізації і автоматизації праці інженерів і апарату управління, документування;  виробництво приладів для фізичних досліджень, для медицини, фізіології і біології
2.6.2.5.5
Електронна промисловість

Виробництво електровакуумних і напівпровідникових приладів, радіокомпонентів, спеціального технологічного і контрольно-випробувального приладдя
2.6.2.5.6
Станкобудівельна і інструментальна промисловість

Виробництво станків для різання металу, ковальсько-пресового обладнання, обладнання для оброблення дерева; абразивна, підшипникова, інструментальна промисловість
2.6.2.5.7 
Електротехнічна промисловість

Виробництво електродвигунів, електрогенераторів, високовольтної і низьковольтної апаратури, конденсаторів, електрозварювальної апаратури; електролампова, кабельна, електроізоляційна, акумуляторна промисловість
2.6.2.5.8 
Радіопромисловість, виробництво засобів зв’язку

Виробництво радіоапаратури виробничого та культурно-побутового призначення
2.6.2.5.9 
Транспортне машинобудування
2.6.2.5.10 
Обозне будівництво(виготовлення екіпажів, карет, возів, саней, тракторних саней, ресор тощо)
2.6.2.5.11 
Залізничне машинобудування
2.6.2.5.12 
Суднобудівна промисловість
2.6.2.5.13 
Авіаційна промисловість

Випуск літаків, виробництво авіаційних двигунів, планерів, дирижаблів, повітряних куль
2.6.2.5.14 
Автомобільна промисловість

Виробництво автомашин усіх видів, автобусів, тягачів, тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, мопедів, двигунів
2.6.2.5.15 
Тракторне і сільськогосподарське машинобудування

Виробництво тракторів, землеобробних машин і механізмів (в т. ч. плуги, борони тощо), машин для оброблення і догляду за посівами, збирання врожаю, перероблення кормів, механізмів для іригації та меліорації, інкубаторів тощо
2.6.2.5.16 
Механізми для заготівлі лісу
2.6.2.5.17 
Обладнання для торф’яної промисловості
2.6.2.5.18 
Будівельно-шляхове машинобудування і обладнання для промисловості будівельних матеріалів. Механізми для земляних і свайних робіт, виготовлення бетону, добування і оброблення каменю, виготовлення цегли, для будівництва шляхів, тунелів і кесонних робіт
2.6.2.5.19 
Виробництво побутових приладів і машин

Виробництво холодильників, швейних і пральних машин, електротехніки і електроприладів
2.6.2.5.20 
Виробництво санітарно-технічного обладнання і виробів
2.6.2.5.21 
Виробництво металевих виробів і металоконструкцій

Скоб’яні вироби, кухонне начиння, будівельні металоконструкції, ручні металеві інструменти тощо
2.6.2.6 
Хімічна та нафтохімічна промисловість
2.6.2.6.1 
Гірничохімічна промисловість 

Добування, збагачення, оброблення апатитонефелінової і фосфорної руди, природних калійних солей і руд
2.6.2.6.2 
Азотна промисловість

Виробництво синтетичного аміаку, азотної кислоти, азотних добрив
2.6.2.6.3 
Виробництво мінеральних добрив, отрутохімікатів, гербіцидів, кислот, солі, соди, хімічних реактивів, лаків, фарб, розчинників, емалі, синтетичних смол, пластичних мас, хімічного волокна, натурального і синтетичного каучуку, гумо-азбестотехнічних виробів, шин, засобів побутової хімії, штучного дорогоцінного каміння, вибухових та отруйних речовин, хіміко-фармацевтичних виробів, медикаментів і лікарських препаратів для ветеринарії
2.6.2.6.4 
Гірничодобувна промисловість

Добування руди чорних, кольорових, рідкісних металів і нерудної сировини, нерудних будівельних матеріалів, солей, паливної сировини. Підривні і бурові роботи, транспортування, водовідливи, освітлення, вентиляція, наземні споруди, енергетичне господарство, маркшейдерська справа
2.6.2.7 
Лісова, деревооброблювальна та целюлозно-паперова промисловість
2.6.2.7.1 
Лісова промисловість

Добування живиці, лісозаготівлі, лісорозробки, лісосплав, вивезення лісу, розпилювання деревини
2.6.2.7.2 
Деревооброблювальна промисловість

Виробництво пиломатеріалів, фанери, гнуто-клеєних деталей і шпону; будівельних конструкцій і деталей, стандартних і типових будинків, меблів, сірників, тари, деревного вугілля, поташу, дьогтю, каніфолі, сургучу, скипидару, смоли
2.6.2.7.3 
Целюлозно-паперова промисловість

Виробництво целюлози, паперу, картону, кальки, фібри, картонної тари тощо
2.6.2.8 
Промисловість будівельних матеріалів, деталей і конструкцій
2.6.2.8.1 
Азбестоцементна промисловість

Добування азбестової руди, цементної сировини, виробництво азбесту, цементу і виробів із них
2.6.2.8.2 
Виробництво кам’яних (нерудних) матеріалів

Добування, подрібнення, збагачення будівельного каменю, щебінки, гравію, піску, виробництво облицювальної плитки з граніту, мармуру, вапняку та ін.
2.6.2.8.3 
Виробництво в’язких матеріалів

Добування вапняного і гіпсового каменю, виробництво вапна, гіпсу, сухої штукатурки, вапняної і доломітної муки, сиромолотного гіпсу
2.6.2.8.4 
Виробництво будівельної цегли та її замінників

Виробництво обпаленої і силікатної цегли, керамічних черепиці, блоків і панелей, шлакобетонного каменю і блоків
2.6.2.8.5 
Виробництво будівельної кераміки, облицювальної і оздоблювальної плитки (кахель)
2.6.2.8.6 
Виробництво будматеріалів і виробів з полімерної сировини. Виробництво лінолеуму, мастики, плиток для підлоги і стін, пінополірольних виробів, неметалевих труб
2.6.2.8.7
Виробництво покрівельних матеріалів
2.6.2.8.8 
Виробництво асфальтобітумних матеріалів
2.6.2.8.9 
Виробництво пористих наповнювачів (керамзиту, перліту, аглопориту, пемзи, туфу тощо)
2.6.2.8.10 
Виробництво пресованого очеретняка, соломіту тощо 
2.6.2.9 
Оборонна промисловість (крім виробництва вибухових речовин)
2.6.2.9.0 
Загальні питання

За аналогією з 2.6.0
2.6.2.10 
Легка промисловість
2.6.2.10.0 
Загальні питання

За аналогією з 2.6.0
2.6.2.10.1 
Текстильна промисловість
2.6.2.10.1.1 
Первинне оброблення льону, вовни, ін. волокнистих речовин
2.6.2.10.1.2 
Виробництво тканин із льону, вовни, шовку, штучного та синтетичного волокна, виробництво нетканих матеріалів 
2.6.2.10.1.3 
Трикотажна промисловість (в т. ч. виробництво вовняного прядива)
2.6.2.10.1.4 
Текстильно-галантерейна промисловість (в т. ч. виробництво поясів, мережива, ниток, стрічок, парасольок, прапорів, вимпелів)
2.6.2.10.1.5 
Виробництво вати, фетру, войлоку, вірьовок, шпагату, труту, технічних тканин
2.6.2.10.2 
Швейна промисловість

Пошиття, ремонт, реставрація швейних виробів
2.6.2.10.3 
Шкіряно-взуттєва промисловість
2.6.2.10.3.1 
Первинне оброблення шкіряної сировини
2.6.2.10.3.2 
Виробництво натуральної і штучної шкіри, замінників шкіри, плівкових матеріалів 
2.6.2.10.3.3 
Виробництво взуття, шкіргалантерейних виробів
2.6.2.10.3.4 
Шорно-сідельне виробництво
2.6.2.10.3.5 
Щетинно-щіточне виробництво
2.6.2.10.4 
Перо-пухова промисловість
2.6.2.10.4.1 
Виробництво волосінних, перо-пухових виробів
2.6.2.10.5 
Хутряна і овечо-шубна промисловість
2.6.2.10.5.1 
Первинне оброблення сировини
2.6.2.10.5.2 
Виробництво дрібних хутряних виробів
2.6.2.10.5.3 
Овечо-шубне виробництво
2.6.2.10.5.4 
Виробництво штучного хутра і виробів із нього
2.6.2.10.6 
Скляна і порцеляно-фаянсова промисловість
2.6.2.10.6.1 
Виробництво технічного і будівельного скла
2.6.2.10.6.2 
Виробництво хіміко-лабораторного посуду
2.6.2.10.6.3 
Виробництво електротехнічного і електровакуумного скла
2.6.2.10.6.4 
Виробництво господарсько-побутових виробів зі скла
2.6.2.10.6.5 
Виробництво будівельного і технічного фаянсу, порцеляни, напівпорцеляни і господарсько -побутових виробів із них
2.6.2.10.6.6 
Виробництво господарсько-побутових гончарних виробів
2.6.2.10.7 
Парфюмерно-косметична промисловість 
2.6.2.11 
Харчова, мікробіологічна і комбікормова промисловість
2.6.2.11.0.
Загальні питання

За аналогією 2.6.0
2.6.2.11.1 
Первинне оброблення харчової сировини
2.6.2.11.2 
Цукрова і крохмале-патокова промисловість
2.6.2.11.3 
Борошномельно-круп’яна, макаронна промисловість
2.6.2.11.4 
Кондитерська промисловість
2.6.2.11.5 
Хлібопекарська промисловість
2.6.2.11.6 
Олійно-жирова промисловість
2.6.2.11.6.1 
Виробництво олії, штучних жирів, свічок, оліфи, маргарину, мила
2.6.2.11.7 
М’ясо-молочна промисловість
2.6.2.11.7.1 
Виготовлення м’ясних продуктів
2.6.2.11.7.2 
Виробництво масла, молочних продуктів
2.6.2.11.8 
Рибна промисловість
2.6.2.11.8.1 
Добування і перероблення риби та морських продуктів
2.6.2.11.9 
Плодоовочева промисловість
2.6.2.11.9.1 
Виробництво харчових концентратів та плодоовочевих консервів
2.6.2.11.10 
Спиртова промисловість
2.6.2.11.11 
Лікеро-горілчана промисловість
2.6.3.11.12 
Виноробство
2.6.2.11.13 
Виробництво пива і безалкогольних напоїв
2.6.2.11.14 
Тютюнова промисловість
2.6.2.11.15 
Чайна промисловість (в т. ч. виробництво кави,  цикорію, какао)
2.6.2.11.16 
Виробництво вітамінів
2.6.2.11.17 
Мікробіологічна промисловість
2.6.2.11.17.1 
Виробництво кормових дріжджів, білкових речовин, амінокислот, ферментних препаратів, кормових антибіотиків, бактеріальних добрив, мікробіологічних засобів захисту рослин і тварин, розчинників з харчової сировини
2.6.2.11.18 
Комбікормова промисловість
2.6.2.11.19 
Соляна промисловість
2.6.2.11.20 
Кулінарія
2.6.2.12 
Поліграфічна промисловість та виробництво культтоварів
2.6.2.12.1 
Поліграфічне виробництво
2.6.2.12.2 
Кінокопіювальне виробництво
2.6.2.12.3 
Виробництво грамваликів
2.6.2.12.4 
Виробництво музичних інструментів і музичного обладнання, в т. ч. камертонів, метрономів тощо
2.6.2.12.5 
Виробництво креслярського та канцелярського приладдя
2.6.2.12.6 
Виробництво іграшок
2.6.2.12.7 
Виробництво спортивних товарів і спортивного інвентаря
2.6.2.13 
Ювелірна промисловість
2.6.2.13.1
Виробництво художніх виробів
2.6.2.14 
Кустарна промисловість
2.6.2.14.1 
Промисли. Ремесло
2.6.3 
Економіка сільського господарства
2.6.3.0 
Загальні питання

Організація, розвиток, управління, контроль та облік усіх галузей сільського господарства
2.6.3.1 
Аграрна політика держави
2.6.3.2 
Аграрні реформи
2.6.3.3 
Земельні фонди
2.6.3.3.1 
Орні землі
2.6.3.3.2 
Луки
2.6.3.3.3 
Лісові масиви
2.6.3.3.4 
Пасовища
2.6.3.3.5 
Пустища, чагарники
2.6.3.4 
Землекористування
2.6.3.4.1 
Державне (казенне) землекористування державних підприємств, господарств, поселень
2.6.3.4.2 
Удільне землекористування
2.6.3.4.3 
Землекористування юридичних осіб. Міське, посадське, монастирське, церковне, військове, державних підприємств і установ землекористування
2.6.3.4.4 
Громадське землекористування

Землекористування громад, компаній, колоній, селянських общин, громадських організацій (профспілки, спортивні товариства тощо), колгоспів, міжколгоспних і кооперативних організацій
2.6.3.4.5 
Приватне землекористування
2.6.3.5.
Земельний устрій
2.6.3.5.1 
Міжгосподарський устрій
2.6.3.5.1.1 
Землевпорядкування у межах адміністративно -територіальних одиниць
2.6.3.5.1.2 
Карти розподілу земель між господарствами
2.6.3.5.1.3 
Відведення земель
2.6.3.5.1.4 
Освоєння перелогових земель
2.6.3.5.2 
Землеустрій господарства

Організація сільськогосподарських угідь і сівозмін в окремих господарствах, маєтках, колгоспах, радгоспах, кооперативних спілках, фермерських господарствах
2.6.3.5.3 
Землевпорядкування

Діяльність землемірів. землевпорядних комісій, експедицій, партій тощо
2.6.3.6
Економіка і організація сільськогосподарського підприємства
2.6.3.6.0 
Загальні питання

Організація, розвиток сільськогосподарських підприємств, установ і організацій
2.6.3.6.1 
Панщинно-фільваркова система господарювання
2.6.3.6.2
Державна система господарювання
2.6.3.6.2.1 
Радгоспи
2.6.3.6.2.2 
Трести, управління радгоспами
2.6.3.6.2.3 
Машинно-тракторні (МТС) і ремонтно-тракторні (РТС) станції
2.6.3.6.2.4 
Спеціалізовані машинні станції
2.6.3.6.3 
Колективні господарства
2.6.3.6.3.1 
Сільськогосподарська комуна

Статут, членство, організаційна структура, реорганізація і ліквідація, підсобні підприємства, фонди накопичення і споживання, надходження і розподіл доходів
2.6.3.6.3.2
Товариства спільного обробітку землі (ТОЗ)

За аналогією з 2.6.3.6.3.1
2.6.3.6.3.3
Колгоспи (сільськогосподарські артілі)

За аналогією з 2.6.3.6.3.1
2.6.3.6.3.4
Спеціалізовані товариства

За аналогією з 2.6.3.6.3.1
2.6.3.6.3.5
Колективні пайові підприємства (КСП)

За аналогією з 2.6.3.6.3.1
2.6.3.6.4 
Одноосібні господарства
2.6.3.6.5 
Фермерські господарства
2.6.3.7 
Галузі сільського господарства
2.6.3.7.0 
Загальні питання

За аналогією з 2.6.0
2.6.3.7.1
Землеробство
2.6.3.7.1.1 
Системи землеробства. 

Парова, паро-просапна, зрошувальна, травопільна системи
2.6.3.7.1.2 
Оброблення ґрунту

Напівпарове, методом Т. Мальцева, передпосівне оброблення; первинне оброблення перелогових земель
2.6.3.7.1.3 
Удобрення полів

Мінеральні, органо-мінеральні, рідкі, місцеві, торф’яні, бактеріальні, мікродобрива; вапнування і гіпсування ґрунту
2.6.3.7.1.4 
Насіння, насінництво

Вирощування, збирання, якість, зберігання; насіннєві фонди; виведення нових сортів
2.6.3.7.1.5 
Посіви і насадження

Строки сівби, способи, норми засіву
2.6.3.7.1.6
Догляд за посівами і насадженнями

Боронування, культивація, прополювання, прорідження, поливання, підживлення, захист від заморозків
2.6.3.7.1.7
Вирощування культур в закритому ґрунті
2.6.3.7.1.8 
Боротьба зі шкідниками, бур’янами, захворюваннями рослин
2.6.3.7.1.9
Боротьба із стихійними лихами (суховій, затоплення, градобій, вимерзання, ерозія ґрунтів тощо)
2.6.3.7.1.10 
Збирання і зберігання урожаю (строки, способи збирання, боротьба із втратами, зберігання)
2.6.3.7.1.11 
Сівозміни (польові, кормові, овочеві, спеціалізовані, протиерозійні)
2.6.3.7.2 
Агрономічне обслуговування
2.6.3.7.3 
Рослинництво
2.6.3.7.2.1 
Рільництво

Вирощування зернових і зернобобових культур, кукурудзи, кормових, олійних, лікарських, технічних культур
2.6.3.7.2.2 
Луківництво
2.6.3.7.2.3 
Садівництво. Ягідництво 

Плодові культури, ягідні культури; плодорозсадники, сади
2.6.3.7.2.4 
Городництво
2.6.3.7.2.5
Виноградарство
2.6.3.7.2.6 
Квітникарство
2.6.3.7.2.7 
Грибівництво
2.6.3.7.3 
Тваринництво
2.6.3.7.3.1
Кормова база

Виробництво і заготівля кормів, організація пасовищ
2.6.3.7.3.2 
Племінна справа

Виведення нових і вдосконалення порід тварин, реалізація і завезення худоби, штучне запліднення
2.6.3.7.3.3 
Зоотехнічне обслуговування
2.6.3.7.3.4 
Ветеринарна справа

Ветеринарно-санітарний нагляд, боротьба із захворюваннями тварин, епізоотії, карантин, дезинфекційна справа
2.6.3.7.4 
Галузі тваринництва
2.6.3.7.4.1 
Велика рогата худоба

Породи, утримання, відгодівля і випас; відтворення стада, продуктивність
2.6.3.7.4.2 
Свинарство

За аналогією з 2.6.3.7.4.1
2.6.3.7.4.3 
Вівчарство

За аналогією з 2.6.3.7.4.2
2.6.3.7.4.4 
Птахівництво

Породи, утримання і відгодівля; відтворення, інкубація, продуктивність
2.6.3.7.4.5
Конярство. Використання коней

За аналогією з 2.6.3.7.4.1
2.6.3.7.4.6 
Собаківництво

За аналогією з 2.6.3.7.4.1
2.6.3.7.4.7 
Кролівництво

За аналогією з 2.6.3.7.4.1
2.6.3.7.4.8 
Бджільництво

Облаштування пасік, утримання і зимівля бджіл; відтворення, продуктивність
2.6.3.7.4.9 
Шовківництво

Види і породи шовкопряда, тутівництво, гренаж, оброблення коконів
2.6.3.8 
Спеціальні галузі тваринництва
2.6.3.8.1 
Звірівництво і мисливство. Мисливські господарства
2.6.3.8.2 
Мисливська кооперація
2.6.3.8.2.1 
Охорона промислових звірів і птахів, способи і техніка полювання
2.6.3.8.2.2 
Звірівництво

За аналогією з 2.6.3.8.2.1
2.6.3.8.2.3 
Звіробійний промисел
2.6.3.8.2.4 
Хутряний промисел
2.6.3.8.2.5 
Мисливські господарства
2.6.3.8.2 
Рибництво і риболовство
2.6.3.8.2.1 
Охорона рибних запасів, правила і техніка вилову риби
2.6.3.8.2.2 
Рибництво

За аналогією з 2.6.3.8.2.1
2.6.3.8.2.3 
Морські рибні промисли
2.6.3.8.2.4 
Річкове, озерне, ставкове рибальство
2.6.3.8.2.5 
Риболовецькі господарства
2.6.3.8.2.6 
Риболовецький флот і його експлуатація
2.6.3.9 
Лісове господарство
2.6.3.9.0
Загальні питання

За аналогією з 2.6.0
2.6.3.9.1 
Економіка і організація підприємств лісового господарства

За аналогією з 2.6.3.6.0
2.6.3.9.2 
Лісовпорядкування
2.6.3.9.2.1 
Організація лісових володінь 
2.6.3.9.2.2 
Ліси державного значення

Заказники, заповідники
2.6.3.9.2.3 
Обстеження лісового фонду

Наземне, аеровізуальне, аеро- фото-відео обстеження
2.6.3.9.2.4 
Підвищення продуктивності лісових масивів
2.6.3.9.2.5 
Відчуження лісу
2.6.3.9.2.6 
Відтворення і збільшення лісового фонду
2.6.3.9.2.7
Догляд за лісом
2.6.3.9.2.8
Лісозахист
2.6.3.9.2.9 
Агролісомеліорація
2.6.3.9.3 
Лісокористування
2.6.3.9.3.1 
Лісокористування за розрядами власників
2.6.3.9.3.2 
Лісосічні фонди
2.6.3.9.3.3 
Лісосировинні бази
2.6.3.9.3.4 
Відпуск лісу
2.6.3.9.3.5 
Побічне використання лісу
2.6.3.10
Водне господарство
2.6.3.10.0 
Загальні питання

За аналогією з 2.6.0
2.6.3.10.1 
Економіка і організація підприємств водного господарства

За аналогією з 2.6.3.6.0
2.6.3.10.1.1
Водоочисні споруди, водоканали, водні запасники
2.6.3.10.2 
Меліорація
2.6.3.10.2.1
Зрошування, обводнення земель (іригація). Експлуатація зрошувальних систем, каналів, водосховищ
2.6.3.10.2.2 
Осушення земель

За аналогією з 2.6.3.10.2.1
2.6.3.10.2.3
Водопостачання, водокористування
2.6.3.10.2.4 
Регулювання режиму річок і інших водоймищ
2.6.3.10.2.5
Обвалування. Укріплювання берегів. Боротьба зі зсувами 
2.6.4
Економіка торгівлі
2.6.4.0 
Загальні питання

Відомості загального характеру про становлення і розвиток торгівлі, законодавство в галузі торгівлі, проведення з’їздів торгових підприємців, організація ярмарків, контроль і керівництво торговими підприємствами
2.6.4.1 
Економіка та організація торгових підприємств

За аналогією з 2.2.4
2.6.4.1.1
Організація торгівлі. Реклама. Маркетинг
2.6.4.1.2 
Торговельний прибуток
2.6.4.1.3 
Ціни та ціноутворення
2.6.4.1.4 
Товарообіг
2.6.4.2 
Внутрішня торгівля
2.6.4.2.1 
Державна торгівля
2.6.4.2.1.1
Оптовий товарообіг (продовольчі, промислові товари)
2.6.4.2.1.2 
Роздрібний товарообіг (продовольчі, промислові товари)
2.6.4.2.1.3
Спеціалізована торгівля (аптеки, книжкові магазини)
2.6.4.2.2 
Кооперативна торгівля

За аналогією з 2.6.4.2.1
2.6.4.2.3 
Приватна торгівля

За аналогією з 2.6.4.2.1
2.6.4.3 
Зовнішня торгівля

За аналогією з 2.6.4.2
2.6.4.3.1 
Торговельна політика і торговельні стосунки з іншими державами
2.6.4.3.2 
Міжнародні торгові організації і союзи
2.6.4.3.3 
Експорт і реекспорт
2.6.4.3.4 
Імпорт
2.6.4.3.5 
Митні тарифи і податки
2.6.4.3.6 
Кон’юнктура товарних ринків
2.6.4.3.7 
Розрахунки та ціни
2.6.5 
Економіка матеріально-технічного постачання, збуту і заготівлі
2.6.5.0 
Загальні питання

Відомості про становлення, розвиток, організацію і контроль за постачанням, збутом і заготівлями
2.6.5.1 
Постачання

Бази, склади, контори матеріально-технічного постачання, спеціалізовані бази і магазини, бази державних матеріальних резервів
2.6.5.2 
Збут

Бази, склади, контори, магазини-салони, що виконують функції збуту продукції
2.6.5.3 
Заготівлі

Централізована заготівля сільгосппродуктів, хутра, промислових товарів, вторинної сировини, харчових відходів тощо
2.6.6 
Економіка комунального господарства та побутового обслуговування
2.6.6.0 
Загальні питання

Відомості загального характеру про становлення, розвиток комунального (міського) господарства і побутового обслуговування
2.6.6.1 
Організація підприємства комунального господарства

За аналогією з 2.2.4
2.6.6.2 
Житлове господарство
2.6.6.1.1 
Відомості про забудову міст, сіл, населених пунктів
2.6.6.1.2 
Стан, розвиток та організація будівельних робіт. Будівельні організації
2.6.6.3
Благоустрій міст, населених пунктів
2.6.6.3.1 
Водопостачання
2.6.6.3.2 
Опалення
2.6.6.3.3 
Каналізація (в т. ч. протизсувні споруди, укріплення берегів, гідромеліорація)
2.6.6.3.4 
Енергозабезпечення
2.6.6.3.5 
Озеленення
2.6.6.3.6 
Утримання і очищення вулиць і територій міст і населених пунктів
2.6.6.3.7
Мостіння і брукування вулиць та тротуарів
2.6.6.3.8 
Оформлення вулиць
2.6.6.4 
Фонд житлової площі
2.6.6.4.0 
Відомості про наявність і характер житлової площі
2.6.6.4.1 
Благоустрій житлових приміщень

За аналогією з 2.6.6.3
2.6.6.4.2 
Експлуатація житлових площ. Утримання, розподіл, ремонт, оренда, обмін, бронювання тощо
2.6.6.4.3 
Норми житлової площі, оплата
2.6.6.4.4 
Приватизація житла
2.6.6.5 
Адміністративні споруди (фонд нежитлової площі)

За аналогією з 2.6.6.4
2.6.6.6 
Приватні будівлі
2.6.6.7 
Землекористування, землеустрій у межах міста, населеного пункту. 

Відведення землі під будівництво, прокладання і реконструкція вулиць, майданів тощо
2.6.6.8 
Побутове обслуговування населення
2.6.6.8.1 
Лазні, перукарні, пральні, хімчистки, майстерні, комбінати побутового обслуговування тощо
2.6.6.8.2 
Постоялі двори, готелі, кемпінги
2.6.6.8.3 
Ритуальні послуги, кладовища
2.6.6.8.4 
Фотоательє
2.6.6.8.5 
Довідкові контори, контори посильних, бюро довідок, адресно-довідкова служба
2.6.6.8.6 
Заклади громадського харчування (харчевні, шинки, трактири, кафе, їдальні, ресторани тощо)
2.6.6.8.7 
Благодійне харчування
2.6.7 
Економіка зв’язку
2.6.7.0 
Загальні питання

Відомості про організацію і розвиток служби зв’язку. Обладнання підприємств і ліній зв’язку
2.6.7.1 
Економіка і організація підприємства зв’язку

За аналогією з 2.2.4
2.6.7.2
Поштовий зв’язок

Види поштових послуг, земська пошта. Поштові тарифи
2.6.7.3 
Телеграфний зв’язок

За аналогією з 2.6.7.2
2.6.7.3.1 
Оптичний і звуковий телеграф
2.6.7.4 
Телефонний зв’язок

За аналогією з 2.6.7.2
2.6.7.5 
Радіозв’язок

За аналогією з 2.6.7.2
2.6.7.6 
Телезв’язок

За аналогією з 2.6.7.2
2.6.7.7 
Спецзв’язок, фельдзв’язок
2.6.7.8 
Електронний зв’язок
2.6.7.9 
Мобільний, стільниковий, пейджинговий зв’язки
2.6.7.10 
Експлуатаційні підприємства зв’язку

Поштамти, телеграфи, міжміські телефонні станції, телевізійні і радіоцентри, станції технічного радіоконтролю тощо
2.6.8 
Економіка транспорту
2.6.8.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про стан і розвиток транспорту, шляхів сполучення, транспортного господарства, організаційні питання щодо роботи усієї транспортної системи
2.6.8.1 
Економіка і організація транспортного підприємства

За аналогією з 2.2.4
2.6.8.2 
Залізничний транспорт
2.6.8.2.1 
Проектування, будівництво і експлуатація залізниць. Перші українські залізниці
2.6.8.2.2 
Шляхи і шляхове господарство (земляне полотно, поверхневі будівлі, мости, тунелі, дистанції шляхів)
2.6.8.2.3 
Станційні вузли, вокзали, станційне господарство
2.6.8.2.4 
Служба тяги (парова, теплова, електрична)
2.6.8.2.5 
Вагонне господарство (рухомий склад)
2.6.8.2.6 
Рух поїздів (маршрути, графіки, правила руху, випадки аварій і катастроф)
2.6.8.3 
Водний транспорт
2.6.8.3.1 
Річковий транспорт
2.6.8.3.1.1 
Водні шляхи (річки, канали)
2.6.8.3.1.2 
Набережні споруди, греблі, мости
2.6.8.3.1.3
Порти і портове господарство
2.6.8.3.1.4 
Річковий флот
2.6.8.3.1.5 
Маршрути, правила руху, графіки руху суден
2.6.8.3.1.6 
Аварії
2.6.8.3.1.7 
Рятувальна служба
2.6.8.3.2 
Морський транспорт

За аналогією з 2.6.8.3.1
2.6.8.4 
Автомобільний транспорт
2.6.8.4.1
Проектування, будівництво, експлуатація шляхів
2.6.8.4.2 
Шляхи (відстань, стан проїзної частини, схема шляхів)
2.6.8.4.3 
Шляхові споруди (в т. ч. мости, шлагбауми)
2.6.8.4.4 
Автотранспортні підприємства (автобази, автоколони, автопарки, СТО, бензоколонки, автостанції)
2.6.8.4.5 
Рух автотранспорту (правила руху, маршрути, графіки, ДТП)
2.6.8.5 
Повітряний транспорт
2.6.8.5.1 
Повітряні магістралі (лоції, описання і схеми повітряних ліній, бортові карти, матеріали заборонених зон)
2.6.8.5.2 
Аеропорти

2.6.8.5.3 
Аеродроми, гідродроми, авіаносці
2.6.8.5.4 
Літаки, гелікоптери, літальні апарати
2.6.8.5.5 
Маршрути, правила руху, графіки руху літальних засобів
2.6.8.5.6 
Авіація спеціального призначення
2.6.8.5.7 
Авіакатастрофи
2.6.8.6 
Магістральний, трубопровідний транспорт

Проектування, будівництво, експлуатація трубопроводів, підземних сховищ, перекачувальних агрегатів; автоматизація і телемеханізація, захист трубопроводів від корозії.
Розслідування аварій тощо
2.6.8.7 
Гужовий, в’ючний транспорт
2.6.8.7.1 
Караванні та чумацькі шляхи

За аналогією з 2.6.84.2
2.6.8.7.2 
Шляхові споруди
2.6.8.7.3 
Поштові станції (ями), етапи
2.6.8.7.4 
Ямська служба
2.6.8.8 
Міський транспорт

Візники, конка, трамвай, річковий трамвай, фунікулер, тролейбус, автобус, таксі
2.6.9 
Економіка природокористування. Охорона навколишнього середовища
2.6.9.0 
Загальні питання

Відомості про рівень забруднення водоймищ, повітря, ґрунтів, будівництво очисних споруд, контроль стану екології навколишнього середовища
2.6.9.1 
Природні ресурси, культура їх використання
2.6.9.2 
Охорона природних ресурсів
2.6.9.2.1 
Правовий захист
2.6.9.2.2 
Участь громадських організацій в природозахисних акціях
2.6.10 
Економіка науки
2.6.10.0 
Загальні питання
2.6.10.1 
Матеріально-технічне забезпечення науки
2.6.10.1.1 
Наукове приладобудування
2.6.10.1.2
Методика та техніка дослідницької роботи
2.6.10.2 
Фінансування науки
2.6.10.2.1 
Бюджетне фінансування
2.6.10.2.2 
Позабюджетне фінансування (госпрозрахунок)
2.6.10.2.3 
Економічне стимулювання
2.6.10.3 
Економічний ефект нових досліджень
2.6.11
Економіка освіти
2.6.11.0
Загальні питання

Відомості про проектування, будівництво та експлуатацію будівель освітніх закладів, фінансування освіти тощо
2.6.11.1
Матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів
2.6.11.2
Державні навчальні заклади усіх рівнів, їх фінансування (бюджетне, позабюджетне, цільове). Стипендії
2.6.11.3
Приватні навчальні заклади усіх рівнів
2.6.12 
Економіка установ і закладів культури
2.6.12.0 
Загальні питання

Відомості про проектування, будівництво та ремонт будівель закладів культури, фінансову політику в галузі культури, тощо
2.6.12.1 
Матеріально-технічне оснащення закладів культури (музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, студій та ін.)
2.6.12.2 
Фінансування (бюджетне, позабюджетне)
2.6.12.3 
Рентабельність закладів культури
2.6.13
Економіка охорони здоров’я
2.6.13.0 
Загальні питання

Відомості про проектування, будівництво та ремонт приміщень лікувальних закладів, фінансову політику держави в галузі охорони здоров’я тощо
2.6.13.1 
Матеріально-технічне оснащення лікарень, диспансерів, станцій швидкої і невідкладної допомоги, консультацій, поліклінік
2.6.13.2 
Гуманітарна допомога
2.6.13.3 
Фінансування лікувальних закладів (бюджетне, за рахунок підприємств, медичного страхування громадян тощо)
2.6.13.4 
Благодійництво
2.6.14 
Економіка спорту
2.6.14.0 
Загальні питання

Відомості про проектування, будівництво і експлуатацію спортивних споруд, фінансову політику держави в галузі фізкультури та спорту тощо
2.6.14.1 
Матеріально-технічне оснащення спортивних споруд
2.6.14.2 
Бюджетне фінансування спорту
2.6.14.3 
Приватизація спортивних споруд
2.6.14.4 
Приватні спортивні зали
2.6.15
Рекреаційна економіка
2.6.15.0
Загальні питання

Відомості про рекреаційні зони України, їхні природні особливості, лікувальні ресурси
2.6.15.1
Будівництво санаторно-курортних закладів
2.6.15.2
Матеріально-технічне оснащення рекреаційних закладів
2.6.15.3
Гуманітарна допомога
2.6.15.4 
Фінансування (бюджетне, позабюджетне)
2.6.16 
Воєнна економіка
2.6.16.0 
Загальні питання
2.6.17 
Економіка інформаційного обслуговування
2.6.17.0 
Загальні питання
2.6.17.1
Матеріально-технічне оснащення засобів інформації (преса, радіо, телебачення, електронні інформаційні центри, служби науково-технічної інформації)
2.6.17.2
Фінансування (бюджетне, позабюджетне)
2.6.17.3
Госпрозрахунок
2.6.18 
Економіка праці
2.6.18.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про наявність, облік, склад трудових ресурсів, потребу в кадрах, кадрову політику держави
2.6.18.1
Ринок праці. Трудові ресурси
2.6.18.1.1 
Відомості про вільний найм робочої сили; вербування, приписні селяни і посесійні робітники
2.6.18.1.2 
Зайнятість населення
2.6.18.1.3 
Безробіття
2.6.18.1.4 
Біржі праці
2.6.18.1.5
Державна служба зайнятості населення
2.6.18.1.6
Міграція робочої сили (внутрішня і міжнародна)
2.6.18.1.7 
Регулювання трудових ресурсів
2.6.18.1.8 
Розподіл спеціалістів
2.6.18.1.9 
Організація і продуктивність праці. Трудова дисципліна
2.6.18.1.10 
Технічне нормування праці (норми виробітку, розцінки, тарифна система)
2.6.18.1.11 
Оплата праці
2.6.18.1.12
Охорона праці
2.6.18.1.13 
Робочий час і час відпочинку
2.6.18.1.14
Трудова повинність і трудова мобілізація
2.6.18.1.15 
Трудові конфлікти
2.6.18.2 
Демографічні характеристики ринку праці
2.6.18.2.1 
Праця жінок
2.6.18.2.2 
Праця дітей, молоді
2.6.18.2.3 
Праця літніх людей
2.6.18.2.4
Праця національних меншин
2.6.19 
Соціальне забезпечення. Доброчинність
2.6.19.0 
Загальні питання

Відомості загального характеру про організацію соціального забезпечення, соціального захисту малозабезпечених, інвалідів, одиноких громадян
2.6.19.1
Державне соціальне забезпечення

Відомості про вільний найм робочої сили; вербування, приписні селяни і посесійні робітники
2.6.18.1.1 
Надання допомоги, пільг
2.6.19.1.2 
Пенсії (за категоріями)
2.6.19.1.3 
Компенсації
2.6.19.1.4 
Соціальне забезпечення за рахунок громадських і кооперативних організацій
2.6.19.1.5 
Інтернати, будинки інвалідів, людей похилого віку
2.6.19.2 
Доброчинність
2.6.19.2.1 
Відомості про діяльність доброчинних товариств, комітетів; опікунства
2.6.19.2.2
Збирання коштів для надання допомоги різним верствам населення
2.6.19.2.3 
Пожертви земських і міських самоуправлінь
2.6.19.2.4 
Діяльність богаділень, будинків догляду за інвалідами
2.6.19.2.5 
Надання допомоги житлом, продуктами, одягом
2.6.19.2.6
Гуманітарна допомога
2.6.19.2.7
Приватні пожертви
2.6.20 
Фінанси. Фінансування
2.6.20.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про наявність, облік, склад трудових ресурсів, потребу в кадрах, кадрову політику держави
2.6.18.1
Ринок праці. Трудові ресурси
2.6.18.1.1 
Відомості про організацію і реорганізацію фінансових органів і установ фінансової системи, фінансову політику держави, правові основи фінансування
2.6.20.1 
Органи і установи фінансової системи
2.6.20.2 
Фінансові реформи. Організація процесу фінансування
2.6.20.3 
Національний (державний) бюджет

Відомості про розроблення, узгодження, затвердження бюджету, про контингент бюджетних організацій, про виконання бюджету
2.6.20.4
Національний дохід

Відомості про обсяг, приріст, розподіл і перерозподіл національного доходу
2.6.20.5 
Надходження до бюджету
2.6.20.5.1 
Доходи від державних, колгоспно-кооперативних і громадських підприємств і організацій, державного майна
2.6.20.5.2 
Доходи від приватних підприємств і майна
2.6.20.5.3 
Податки і стягнення з населення і підприємств
2.6.20.5.4 
Державні позики
2.6.20.5.5 
Державні лотереї
2.6.20.6 
Витрати державного бюджету
2.6.20.6.1 
Фінансування народного господарства
2.6.20.6.2 
Фінансування соціально-культурних заходів
2.6.20.6.3 
Утримання органів державної влади і управління, суду і прокуратури
2.6.20.6.4 
Витрати на оборону країни
2.6.20.6.5
Фінансування міжнародних економічних і культурних зв’язків
2.6.20.6.6
Резервний фонд
2.6.20.6.7
Дотації
2.6.20.6.8
Виплати державних позик, виграшів
2.6.20.7
Місцеві бюджети

За аналогією з 2.6.20.3
2.6.21 
Кредитна система
2.6.21.0
Загальні питання

Відомості про види кредиту (комерційний, банківський), принципи кредитування, норми, строки кредитів. Кредитна політика
2.6.21.1 
Кредитні операції державних банків
2.6.21.2
Комерційні кредитні установи (акціонерні комерційні банки, спілки взаємного кредиту)
2.6.21.3 
Іпотечний кредит
2.6.21.4 
Ощадні каси
2.6.21.5 
Страхові компанії
2.6.21.6 
Пенсійні фонди
2.6.21.7 
Інвестиційні та холдингові компанії
2.6.22 
Грошовий обіг
2.6.22.1 
Організація грошового обігу
2.6.22.1.1 
Введення в обіг монет, банківських і казначейських білетів, їх описання
2.6.22.1.2 
Карбування монет, нагородних знаків, орденів і медалей
2.6.22.1.3 
Регулювання грошового обігу
2.6.22.1.4 
Грошові реформи
2.6.22.2 
Державні цінності

Облік, придбання, витрачання цінних паперів, дорогоцінних металів і каменів, музейних експонатів, що містять дорогоцінні метали і камені
2.6.22.3 
Міжнародні розрахунки і фінансування в іноземній валюті 
2.6.22.3.1
Валютне законодавство
2.6.22.2
Валютні операції
2.6.22.3
Курс валют іноземних держав
2.6.23 
Світова економіка
2.6.23.0 
Загальні питання

Відомості про стан і розвиток світової економіки в цілому, економіки окремих континентів т країн світу, еволюцію суспільного способу виробництва, уклади економіки, продуктивні сили, науково-технічний прогрес тощо
2.6.23.1 
Глобалізація економіки
2.6.23.1.1 
Зовнішньоекономічні зносини між окремими країнами
2.6.23.1.2 
Діяльність міжнародних економічних організацій та об’єднань
2.6.23.2 
Міжнародна торгівля
2.6.23.2 1 
Кон’юнктура світових товарних ринків
2.6.23.3 
Міжнародне підприємництво. Діяльність транснаціональних корпорацій
2.6.23.4 
Міжнародний поділ праці
2.6.23.5 
Міжнародні науково-технічні зв’язки
2.6.23.6 
Міжнародна промислова політика
2.6.23.7 
Міжнародна сільськогосподарська політика
2.6.23.8 
Міжнародна транспортна політика
2.6.23.9 
Міжнародна торговельна політика
2.6.23.10 
Міжнародна екологічна політика
2.6.23.11
Міжнародний рух капіталів
2.6.23.11.1 
Ввіз та вивіз капіталу
2.6.23.12 
Міжнародна фінансова політика
2.6.23.12.1
Міжнародні фінанси
2.6.23.12.2 
Міжнародні валютні відносини
2.6.23.12.3 
Платіжний баланс. Валютний курс
2.6.23.12.4
Міжнародний ринок капіталу
2.6.23.12.5 
Міжнародні позики та кредит
2.6.23.13 
Міжнародні продуктивні сили і науково-технічний прогрес
3. Культура
Загальні питання
3.1 
Освіта
3.1.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про становлення і розвиток освіти, реформи в галузі освіти, підпорядкування, керування і контроль органів і установ освіти, педагогічні кадри, педагогічні з’їзди
3.1.1
Дошкільна і сімейна освіта, виховання
3.1.1.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.1.0
3.1.1.1
Будинок дитини, будинок немовляти, сирітські будинки
3.1.1.2 
Дитячі ясла
3.1.1.3 
Дитячі садки
3.1.1.4
Дитячі майданчики
3.1.1.5.
Спеціалізовані дитячі заклади
3.1.1.6 
Виховання та освіта дітей в сім ї
3.1.1.7 
Безпритульність і бездоглядність дітей
3.1.1.7.1
Створення комісій у справах неповнолітніх, соціальних інспекцій тощо
3.1.1.7.2 
Установи для безпритульних і бездоглядних дітей, (дитячі будинки, притулки, трудові колонії, трудові комуни, інтернати, приймально-розподільні пункти)
3.1.1.8 
Опіка, патронаж, усиновлення
3.1.2 
Шкільна освіта та виховання
3.1.2.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.1.0
3.1.2.1
Початкова освіта

Організація і діяльність народних училищ, земських, церковно-приходських, фабрично-заводських, недільних, конфесійних шкіл, училищ при сирітських і виховних будинках, товариствах розповсюдження народної освіти, приватних шкіл і пансіонів; утримання, інспектування цих закладів; організація навчально-методичної і виховної роботи
3.1.2.2 
Середня освіта

Організація і діяльність середніх навчальних закладів цивільного, військового і духовного відомств, станові навчальні заклади, утримання недержавних шкіл
3.1.2.2.1 
Загальноосвітні школи (школи, інтернати, трудові політехнічні, спеціалізовані, школи-комуни, школи робітничої і сільської молоді, вечірні загальноосвітні, спеціальні школи, національні школи, гімназії, ліцеї тощо)

За аналогією з 3.1.2.1
3.1.2.3
Позашкільна освіта. Самоосвіта
3.1.2.3.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.1.0
3.1.2.3.1
Ліквідація неписьменності
3.1.2.3.2 
Домашня освіта
3.1.2.3.3
Дистанційне навчання
3.1.2.3.4 
Самоосвіта
3.1.2.4
Позашкільне виховання
3.1.2.4.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.1.0
3.1.2.4.1 
Будинки дитячо-юнацької творчості, палаци піонерів, дитячі сектори (гуртики) при робітничих і сільських клубах, спеціалізованих установах, товариствах
3.1.2.4.2
Дитячі  парки, містечка, ігрові центри та майданчики
3.1.2.4.3 
Станції юних техніків, юних натуралістів
3.1.2.4.4 
Центри дитячого туризму
3.1.2.4.5 
Дитячо-юнацькі табори праці та відпочинку
3.1.2.4.6 
Спортивні школи, дитячі стадіони
3.1.2.4.7 
Дитячі залізниці, лісництва
3.1.2.4.8 
Дитячі художні школи, музичні школи, академії мистецтв
3.1.2.4.9 
Малі академії наук
3.1.2.4.10 
Дитячі театри
3.1.2.4.11 
Дитячі та шкільні бібліотеки
3.1.3
Професійна освіта
3.1.3.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.1.0
3.1.3.1 
Початкова і неповна середня професійна освіта

Ремісничі школи, школи для нижчих військових чинів, промислові і нижчі технічні училища, навчальні майстерні, школи фабрично-заводського учнівства, професійно-технічні, ремісничі училища, училища механізації сільського господарства, курси
3.1.3.2
Середня професійна освіта

Середні спеціальні заклади: промислово-технічні, комерційні, морехідні, артилерійські, інженерні, піхотні, кавалерійські, саперні, фельдшерські, акушерські, театральні училища, художні школи, педагогічні, музичні, культосвітні училища, індустріальні, транспортні, сільськогосподарські юридичні, художньо-промислові технікуми, учительські семінарії, єпархіальні училища, духовні семінарії, вищі навчальні заклади першого та другого рівня акредитації тощо
3.1.3.3 
Індивідуальна професійна підготовка

Навчання у майстра, підмайстри, виробниче навчання, наставництво
3.1.4
Вища освіта
3.1.4.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.1.0
3.1.4.1 
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади

Робфаки, підготовчі курси, факультети довузівської підготовки тощо
3.1.4.2 
Підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах

Ліцеї, колегіуми, інститути, університети, духовні академії, навчальні цивільні академії, вищі жіночі курси, консерваторії. Військові академії – див. рубрику 1.2.5
3.1.4.3 
Підготовка спеціалістів із вищою освітою для наукової роботи

Бакалаврат, магістратура, аспірантура, докторантура
3.1.4.4 
Підвищення та удосконалення кваліфікації спеціалістів із вищою та середньою освітою

Інститути підвищення кваліфікації, удосконалення і перепідготовки спеціалістів, курси підвищення кваліфікації. Майстер-класи
3.2 
Наука
3.2.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про становлення, стан і розвиток науки, керівництво, контроль і координацію діяльності науково-дослідних установ, про правову основу організації науки
3.2.1
Організаційна структура науки
3.2.1.1 
Академії наук

Статутні документи, організаційна структура, підпорядкування, основна  діяльність, фінансування
3.2.1.2 
Галузеві академії наук

За аналогією з 3.2.1.1
3.2.1.3
Академічні наукові установи, наукові центри

За аналогією з 3.2.1.1
3.2.1.4 
Галузеві науково-дослідні інститути, наукові центри

За аналогією з 3. 2.1.1
3.2.1.5 
Наукові товариства

За аналогією з 3.2.1.1
3.2.1.6 
Вищі навчальні заклади

Науково-дослідницька робота викладачів та студентів, наукові видання, наукові товариства, конференції тощо
Навчальна робота вузів див.3.1.4.2
3.2.2
Науково-інформаційна діяльність
3.2.2.1
Інформаційні органи

Інститути, центри, бюро науково-технічної інформації, служби науково-технічної інформації підприємств, установ, організацій. Форми та методи роботи інформаційних органів
3.2.2.2 
Бібліотеки

Відомості про інформаційно-бібліографічну та науково-дослідницьку діяльність бібліотек, науково-довідковий апарат, наукові видання, конференції тощо.
Основна діяльність бібліотек – див.3.7.10
3.2.2.3
Архіви

За аналогією з 3.2.2.2 в т. ч. відомості про  наукове використання документів.
Основна діяльність архівів –  див.3.7.12
3.2.2.4 
Музеї

Відомості про фондові збірки музеїв в т. ч. документальні колекції їх наукову обробку, науково-довідковий апарат, наукові видання, конференції тощо.
Основна діяльність музеїв – див.3.7.11
3.2.2.5 
Патентні служби та патентна інформація

Видавництва, видання наукової літератури – див.3.4.3.2
3.2.3 
Наукові кадри 
3.2.3.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про наявність, облік, склад і потребу в кадрах, про кадрову політику в галузі науки
3.2.3.1 
Організаційна структура наукових кадрів
3.2.3.1.1
Професійна структура
3.2.3.1.2 
Посадова та кваліфікаційна структура
3.2.3.1.2.1
Науково-керівний персонал
3.2.3.1.2.2 
Спеціалісти-дослідники
3.2.3.1.2.3 
Науково-допоміжний персонал
3.2.3.1.3 
Демографічна структура
3.2.3.1.3.1 
Жінки-вчені
3.2.3.1.3.2 
Молоді вчені
3.2.3.1.3.3 
Відтворення наукових кадрів
3.2.3.2 
Оцінка діяльності наукових кадрів
3.2.3.2.1 
Атестація
3.2.3.2.2
Присудження наукових ступенів і присвоєння наукових звань. Вищі атестаційні комісії
3.2.3.2.3
Присудження наукових премій
3.2.3.2.4 
Нагородження вищими державними нагородами
3.2.3.3
Міграція наукових кадрів. Внесок учених-українців в розвиток науки інших держав. Вчені-іноземці в українській науці
3.2.4 
Галузева структура науки
3.2.4.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про наукову діяльність відповідних наукових установ, окремих учених та їхні наукові розробки 
3.2.4.1 
Філософські науки
3.2.4.1.1
Філософія
3.2.4.1.2
Історія філософії
3.2.4.1.3
Логіка
3.2.4.1.4
Етика
3.2.4.1.5
Естетика
3.2.4.1.6
Філософія релігії
3.2.4.1.7
Філософія історії
3.2.4.2 
Математичні науки
3.2.4.2.1
Математика (арифметика, алгебра, геометрія, тригонометрія)
3.2.4.2.2
Вища математика
3.2.4.2.2.1 
Теорія чисел
3.2.4.2.2.2 
Математичний аналіз
3.2.4.2.2.3 
Аналітична геометрія
3.2.4.2.2.4 
Диференційна геометрія
3.2.4.2.2.5 
Вища геометрія
3.2.4.2.2.6 
Топологія
3.2.4.2.2.7 
Теорія ймовірності
3.2.4.2.2.8
Математична статистика
3.2.4.2.2.9 
Математична фізика
3.2.4.2.3 
Математична логіка
3.2.4.2.4 
Прикладна математика
3.2.4.2.5
Кібернетика
3.2.4.3 
Природничі і технічні науки
3.2.4.3.1 
Астрономія
3.2.4.3.1.1 
Астрометрія
3.2.4.3.1.2 
Радіоастрономія
3.2.4.3.1.3 
Космогонія, космологія
3.2.4.3.1.4 
Сонячна система
3.2.4.3.1.5
Планетні системи
3.2.4.3.1.6 
Зорі, туманності і міжзоряне середовище
3.2.4.3.1.7 
Час і календар
3.2.4.3.1.8 
Астрофізика
3.2.4.3.1.9
Галактична і позагалактична астрономія
3.2.4.3.1.10
Позаатмосферна астрономія
3.2.4.3.2 
Фізика
3.2.4.3.2.1
Загальна фізика. Будова матерії. Збереження і перетворення енергії 
3.2.4.3.2.2
Теоретична фізика і фізика елементарних часток
3.2.4.3.2.3
Ядерна фізика. Фізика плазми. Атомна і молекулярна фізика
3.2.4.3.2.4 
Теоретична механіка
3.2.4.3.2.5 
Виміри фізичних величин. Метрологія
3.2.4.3.2.6 
Фізика газів, рідин, полімерів, твердих тіл
3.2.4.3.2.7 
Радіофізика
3.2.4.3.2.8
Акустика. Звук
3.2.4.3.2.9 
Оптика
3.2.4.3.2.10 
Експериментальна фізика
3.2.4.3.2.11
Термодинаміка
3.2.4.3.2.12
Електрика і магнетизм
3.2.4.3.3 
Технічна фізика і прикладна механіка
3.2.5.3.3.1 
Технічна механіка, теорія механізмів і машин
3.2.4.3.3.2 
Теорія пружності. Опір матеріалів
3.2.4.3.3.3
Машинознавство і машинобудування
3.2.4.3.3.4 
Креслення
3.2.4.3.3.5 
Енергетика
3.2.4.3.3.6 
Гідротехніка, гідроенергетика
3.2.4.3.3.7 
Електроакустика
3.2.4.3.3.8
Світлотехніка
3.2.4.3.3.9 
Теплотехніка
3.2.4.3.3.10 
Електротехніка
3.2.4.3.3.11 
Радіотехніка
3.2.4.3.3.12
Електроніка, радіоелектроніка
3.2.4.3.3.13 
Інформатика, обчислювальна техніка
3.2.4.3.3.14 
Автоматика і телемеханіка
3.2.4.3.3.15 
Бездротовий зв’язок
3.2.4.3.3.16 
Транспорт
3.2.4.3.3.17 
Будівництво
3.2.4.3.3.18 
Комунальне господарство
3.2.4.3.3.19 
Торгівля
3.2.4.3.4 
Хімічна фізика
3.2.4.3.5 
Хімія
3.2.4.3.5.1 
Загальні теорії хімії
3.2.4.3.5.2
Фізична хімія
3.2.4.3.5.3
Неорганічна хімія
3.2.4.3.5.4
Органічна хімія
3.2.4.3.5.5 
Аналітична хімія
3.2.4.3.5.6
Колоїдна хімія
3.2.4.3.4.7
Якісний і кількісний аналіз
3.2.4.3.5.8
Прикладна і технічна хімія
3.2.4.3.5.9 
Хіміко-технологічні науки і металургія
3.2.4.3.6
Геологія
3.2.4.3.6.1 
Загальна геологія
3.2.4.3.6.2 
Геоморфологія
3.2.4.3.6.3 
Мінералогія
3.2.4.3.6.4 
Динамічна геологія
3.2.4.3.6.5 
Тектоніка 
3.2.4.3.6.6 
Гідрогеологія
3.2.4.3.6.7 
Корисні копалини
3.2.4.3.5.8 
Гірнича справа
3.2.4.3.5.9 
Фізика земної кулі і земної кори
3.2.4.3.5.10 
Гідрологія
3.2.4.3.6 
Фізична географія
3.2.4.3.6.1 
Геодезія
3.2.4.3.6.2 
Картографія
3.2.4.3.7 
Метеорологія. Фізика атмосфери
3.2.4.4 
Біологія
3.2.4.4.1
Загальна біологія
3.2.4.4.2 
Походження життя. Цитологія
3.2.4.4.3 
Розвиток органічного світу
3.2.4.4.4 
Палеонтологія
3.2.4.4.5 
Гідробіологія
3.2.4.4.6 
Екологія
3.2.4.4.7
Фенологія (сезонні явища в природі)
3.2.4.4.8 
Загальна фізіологія
3.2.4.4.9 
Мікробіологія
3.2.4.4.10 
Молекулярна біологія
3.2.4.4.11
Біотехнології
3.2.4.4.12 
Ботаніка
3.2.4.4.12.1 
Загальна ботаніка
3.2.4.4.12.2 
Екологія. Геоботаніка
3.2.4.4.12.3 
Систематика рослин 
3.2.4.4.12.4 
Генетика рослин 
3.2.4.4.12.5 
Цитологія рослин 
3.2.4.4.12.6 
Фізіологія рослин
3.2.4.4.13 
Зоологія
3.2.4.4.13.1 
Загальна зоологія
3.2.4.4.13.2 
Екологія тварин
3.2.4.4.13.3
Цитологія тварин
3.2.4.4.13.4 
Систематика тварин
3.2.4.4.13.5 
Генетика тварин
3.2.4.4.13.6 
Фізіологія тварин
3.2.4.4.14 
Сільськогосподарські науки
3.2.4.4.14.1
Агрономія
3.2.4.4.14.2 
Агробіологія (генетика, селекція рослин і тварин тощо)
3.2.4.4.14.3
Агрохімія
3.2.4.4.14.4 
Ґрунтознавство
3.2.4.4.14.5 
Лісознавство
3.2.4.4.14.6 
Тваринництво
3.2.4.4.14.7
Ветеринарія
3.2.4.4.14.8
Меліорація та іригація
3.2.4.4.15 
Антропологія
3.2.4.4.16 
Анатомія і фізіологія людини
3.2.4.4.17 
Медичні науки
3.2.4.4.17.1 
Патологія, діагностика, терапія
3.2.4.4.17.2 
Рентгенологія і радіологія
3.2.4.4.17.3 
Фізіотерапія
3.2.4.4.17.4 
Фармакологія
3.2.4.4.17.5 
Гомеопатія
3.2.4.4.17.6 
Геронтологія
3.2.4.4.17.7 
Хірургія
3.2.4.4.17.8 
Урологія
3.2.4.4.17.9 
Онкологія 
3.2.4.4.17.10 
Стоматологія 
3.2.4.4.17.11 
Оториноларінгологія
3.2.4.4.17.12 
Офтальмологія
3.2.4.4.17.13 
Фтизіологія 
3.2.4.4.17.14 
Венерологія, дерматологія
3.2.4.4.17.15 
Невропатологія і психіатрія
3.2.4.4.17.16
Наркологія
3.2.4.4.17.17 
Гінекологія, акушерство
3.2.4.4.17.18 
Педіатрія
3.2.4.4.17.19 
Епідеміологія
3.2.4.4.17.20 
Судова медицина
3.2.4.4.17.21 
Народна медицина
3.2.4.5 
Суспільні науки
3.2.4.5.1 
Історія
3.2.4.5.1.1 
Всесвітня історія
3.2.4.5.1.2 
Історія України
3.2.4.5.1.3 
Історія СРСР
3.2.4.5.2
Історіографія
3.2.4.5.3 
Джерелознавство
3.2.4.5.4 
Документознавство
3.2.4.5.5 
Архівознавство
3.2.4.5.6 
Археографія
3.2.4.5.7 
Музеєзнавство
3.2.4.5.8 
Спеціальні історичні дисципліни
3.2.4.5.9 
Археологія
3.2.4.5.10 
Етнографія
3.2.4.5.11 
Економічна географія
3.2.4.5.12 
Соціально-економічна статистика
3.2.4.5.13 
Економічна теорія, політична економія
3.2.4.5.14 
Юридичні науки
3.2.4.5.14.1 
Держава і право
3.2.4.5.14.2 
Право і законодавство. Кодекси законів
3.2.4.5.14.3 
Галузі права
3.2.4.5.14.4 
Юридична практика
3.2.4.5.15 
Воєнні науки 
3.2.4.5.16 
Мистецтвознавство
3.2.4.5.17
Літературознавство
3.2.4.5.18 
Мовознавство
3.2.4.5.19 
Педагогічні науки
3.2.4.5.20 
Психологія
3.2.4.6 
Богословські науки
3.2.5 
Міжнародне співробітництво в науці
3.2.5.1
Правові засади наукового співробітництва
3.2.5.2 
Міжнародні наукові центри та організації
3.2.5.3 
Наукові центри та організації ЮНЕСКО
3.2.5.4 
Міжнародне співробітництво в окремих галузях знань з окремими науковими центрами
3.3 
Література
3.3.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про стан і розвиток літератури, літературні течії та напрямки, організацію творчої роботи, творчих диспутів, конкурсів, декад, виставок, днів поезії тощо, виникнення та діяльність творчих спілок, літературних об’єднань; про наявність авторських оригіналів літературних творів
3.3.1 
Художня література
3.3.1.1 
Епічні твори (поеми, балади, байки, епопеї, романи, повісті, оповідання тощо)
3.3.1.2
Драматичні твори (драми, трагедії, комедії, водевілі, кіносценарії, п’єси для радіо та телебачення)
3.3.1.4 
Поезія (вірші, тексти пісень)
3.3.2 
Фольклор

Казки, легенди, билини, думи, народні пісні тощо
3.3.3 
Літописання
3.3.4 
Публіцистична література

Памфлети, нариси, фейлетони, сатира і гумор тощо
3.3.5 
Мемуарна та епістолярна література
3.3.6 
Політична та правова література
3.3.7 
Наукова та науково-популярна література
3.3.8 
Виробнича література
3.3.9 
Навчальна література
3.3.10 
Довідкова література
3.3.11 
Релігійні тексти

Літургійні та молитовні тексти, “Святе письмо”, агіографія, оповіді про святі чудеса, святі місця та культові споруди, історія церкви, теологічні твори
3.3.12 
Інформаційна література
3.4 
Видавнича справа
3.4.0
Загальні питання

Започаткування друкарства в Україні, розвиток друкарської справи створення та діяльність друкарень, видавництв, становлення друкованих видань, види друкованої продукції 
3.4.1 
Періодичні видання
3.4.1.1 
Газети
3.4.1.2 
Журнали
3.4.1.3 
Бюлетені
3.4.1.4 
Таблоїди
3.4.1.5 
Стіннівки
3.4.2 
Продовжувані видання 

Праці, наукові записки, студії, вісті, збірники, доповіді, щорічники, альманахи тощо
3.4.3 
Неперіодичні видання
3.4.3.1
Офіційні видання
3.4.3.2 
Наукові видання
3.4.3.3 
Нормативні видання
3.4.3.4
Виробничо-практичні видання
3.4.3.5 
Навчальні видання
3.4.3.6
Довідкові видання
3.4.3.7
Літературно-художні видання
3.4.3.8 
Нетекстові видання
3.4.3.9 
Нотні видання
3.4.3.10 
Картографічні видання
3.4.3.11 
Образотворчі видання
3.4.3.12 
Рекламні видання
3.4.3.13 
Стародруковані видання
3.4.4 
Видавництва
3.4.4.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.4.0
3.4.4.1
Державні видавництва
3.4.4.2 
Партійні видавництва
3.4.4.4 
Кооперативні видавництва
3.4.4.5 
Видавництва наукових організацій і товариств
3.4.4.6 
Приватні видавництва, видавці
3.4.4.7 
Українські видавництва за кордоном, видавці
3.4.4.8 
Видавництва релігійної літератури
3.4.5 
Друкарні
3.4.5.1
Державні друкарні
3.4.5.2 
Приватні друкарні
3.4.5.3 
Кооперативні друкарні
3.4.5.4 
Нелегальні друкарні
3.4.5.5 
Монастирські, братські, магнатські друкарні
3.5 
Засоби масової інформації
3.5.0 
Загальні питання 

Відомості комплексного характеру про становлення, роль, завдання, стан і перспективи розвитку ЗМІ, діяльність органів управління, творчих спілок, журналістів
3.5.1 
Інформаційні агентства

Заснування, функції, структура і діяльність центральних, зарубіжних та місцевих бюро інформаційних агентств
3.5.2 
Електронні мас-медіа
3.5.2.1
Радіомовлення
3.5.2.1.1 
Передачі для слухачів в межах держави
3.5.2.1.2 
Політичні та публіцистичні передачі
3.5.2.1.3 
Виробничі передачі
3.5.2.1.4 
Науково-пізнавальні передачі
3.5.2.1.5 
Навчальні передачі
3.5.2.1.6 
Музичні та розважальні передачі
3.5.2.1.7 
Літературно-драматичні передачі
3.5.2.1.8 
Спортивні передачі
3.5.2.1.9 
Передачі для дітей та юнацтва
3.5.2.1.10 
Передачі для зарубіжних слухачів
3.5.2.1.11 
Зарубіжні передачі для слухачів України
3.5.2.1.12 
Студії радіопередач, регіональні студії
3.5.2.2 
Телебачення

За аналогією з 3.5.2.1 в т. ч. документальні та художні фільми, телеканали
3.5.2.3 
Звукозапис

Розвиток звукозапису в країні, застосування різних видів звукозапису (механічний, фотографічний, магнітний) в різних галузях науки, техніки, в радіомовленні, кіно, наукових дослідженнях; форми організації і управління звукозаписом. Студії звукозапису
3.5.2.4
Відеозапис

За аналогією з 3.5.2.3
3.5.2.4.1 
Студії відеозапису
3.5.2.5 
Кінематограф

Роль, завдання, перспективи розвитку кінематографа як засобу масової інформації
3.5.2.6
Інтернет-видання 

Газети, інформаційні сторінки, сайти інформаційних агенцій, радіостудій тощо
3.6 
Мистецтво
3.6.0
Загальні питання

Стан і розвиток мистецтва, основні напрямки, течії, стилі, мистецькі школи, товариства аматорів мистецтва, організація консультацій, дискусій, проведення фестивалів, конкурсів, декад, виставок, професійні об’єднання митців (цехи, гуртки, товариства).Творчі спілки тощо
3.6.0.1
Пам’ятки історії та культури (за видами)

Виявлення, охорона, реставрація, популяризація
3.6.0.2 
Придбання та зберігання творів мистецтва

Закупівля, відбір на експорт, оцінювання, дозвіл і заборона експорту і імпорту; комплектування музеїв, виставок, галерей творами образотворчого мистецтва
3.6.1
Види мистецтва
3.6.1.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.6.0
3.6.1.1 
Архітектура

Проектні матеріали (розроблення, розгляд і затвердження архітектурно-будівничих креслень), охорона, руйнація, реставрація, відтворення пам’яток архітектури; архітектурні стилі; видатні архітектори
3.6.1.1.1
Містобудування

Планування і забудова міст; проекти, архітектурні плани, архітектурно-будівельні креслення (розроблення, розгляд, затвердження) 
3.6.1.1.2 
Архітектура житлових і громадських будівель
3.6.1.1.3 
Промислова архітектура
3.6.1.1.4 
Сільськогосподарська архітектура
3.6.1.1.5 
Садово-паркова і ландшафтна архітектура (парки, сквери, бульвари, газони, квітники)
3.6.1.1.6 
Архітектура малих форм (кіоски, павільйони, фонтани тощо)
3.6.1.1.7 
Архітектура культових споруд
3.6.1.2
Графіка
3.6.1.2.1 
Малюнок, гравюра (мідьорит, дереворит, лінорит, офорт тощо), карикатура, акварель, пастель тощо
3.6.1.2.2
Плакат
3.6.1.2.3 
Книжкова графіка
3.6.1.2.4
Прикладна графіка
3.6.1.3 
Живопис
3.6.1.3.1 
Жанри живопису

Історичний, батальний, побутовий, портретний, пейзажний, міфологічний, культовий, анімалістичний тощо
3.6.1.3.2 
Види живопису за призначенням

Монументальний, станковий, декоративний, панорама, діорама
3.6.1.3.3 
Види живопису за матеріалом і технікою виконання (фреска, темпера, олійний живопис, мозаїка, вітраж тощо)
3.6.1.4 
Скульптура
3.6.1.4.1 
Жанри скульптури

Історична, батальна, побутова, портретна, культова, міфологічна, анімаційна тощо

Ескізи, описи варіантів скульптурних ансамблів, обговорення проектів, виготовлення авторських примірників, встановлення скульптур і скульптурних ансамблів
3.6.1.4.2
Види скульптури за призначенням

Монументальна, монументально-декоративна, станкова, ритуальна тощо

За аналогією з 3.6.1.4.1
3.6.1.4.3 
Види скульптури за матеріалом і технікою виконання 

З металу, каменю, дерева, глини, гіпсу тощо

За аналогією з 3.6.1.4.1
3.6.1.4.4 
Види скульптури за формою

Кругла скульптура, барельєф тощо

За аналогією з 3.6.1.4.1
3.6.1.5 
Комп’ютерне мистецтво
3.6.1.5.1 
Комп’ютерна графіка
3.6.1.5.2 
Комп’ютерне художнє оформлення
3.6.1.5.3
Комп’ютерна реставрація
3.6.1.6 
Художня фотографія
3.6.1.6.1 
Жанри фотографії 

(фотопортрет, фотопейзаж, фотонатюрморт)
3.6.1.6.2 
Види фотографії 

(фоторепортаж, художній фотомонтаж)
3.6.1.6.3
Фотовиставки
3.6.1.7 
Декоративно-прикладне мистецтво
3.6.1.7.1 
Види декоративно-вжиткового мистецтва 

(вишивка, гаптування, художнє ткання, килимарство, художня кераміка, різьблення, лозоплетіння, витинання, писанкарство, декоративний розпис, лубки, наївне малярство, художня обробка металу тощо)
3.6.1.7.2 
Орнамент
3.6.1.7.3 
Художні вироби
3.6.1.7.4 
Народні промисли
3.6.1 7.5 
Дизайн
3.6.1.7.6 
Інтер’єр
3.6.1.7.7 
Промислове мистецтво 

(художнє конструювання транспортних засобів, знарядь і засобів виробництва, побутової техніки, оформлення упаковки)
3.6.1.8 
Естрадне мистецтво

Конферанс, інтермедія, художнє читання, драматичні сцени, куплети, концерти співаків
3.6.1.9 
Кіномистецтво та відеомистецтво
3.6.1.9.1 
“Німе” кіно
3.6.1.9.2 
Хронікально-документальне кіно
3.6.1.9.3 
Наукове, науково-популярне кіно
3.6.1.9.4 
Дитяче художнє кіно
3.6.1.9.5 
Анімаційне кіно
3.6.1.9.6 
Художнє кіно
3.6.1.9.7 
Мультиплікація
3.6.1.9.8 
Відеомистецтво
3.6.1.10 
Музичне мистецтво
3.6.1.10.1 
Вокальна музика

Рукописи музичних творів, партитур, клавірів, оркестрових партій, партій голосів, автографи нотних рукописів; творча робота над музичними творами (систематизація за видами, жанрами, формами творів), виконавська майстерність
3.6.1.10.2 
Інструментальна музика

За аналогією з 3.6.1.10.1
3.6.1.10.3
Вокально-симфонічна музика

За аналогією з 3.6.1.10.1
3.6.1.10.4 
Сценічна музика (до спектаклів і кінофільмів)

За аналогією з 3.6.1.10.1
3.6.1.10.5 
Духовна музика

За аналогією з 3.6.1.10.1
3.6.1.10.6 
Інші види музики

Гімни, сигнальна музика, військова, легка, танцювальна. розважальна тощо

За аналогією з 3.6.1.10.1
3.6.1.10.7 
Музика для дітей

За аналогією з 3.6.1.10.1
3.6.1.10.8 
Народна музика. Кобзарське мистецтво

За аналогією з 3.6.1.10.1 
3.6.1.11
Театр
3.6.1.11.1
Драматичний театр

Відомості про виникнення, становлення, розвиток театрального мистецтва, створення перших театральних труп, мандрівні, придворні, кріпосні та ін. театри; репертуар, програми, афіші; підготовка, випуск і проведення спектаклів (режисерсько-постановочна робота, виконавча майстерність, літературна постановка, режисерські, суфлерські екземпляри п’єс, тексти з помітками акторів); гастролі театрів; творчі спілки театральних діячів
3.6.1.11.2 
Музичний театр 

Опера, балет, оперета, музична комедія, водевіль, камерний спів тощо

За аналогією з 3.6.1.11.1
3.6.1.11.3 
Ляльковий театр. Тіньовий театр

За аналогією з 3.6.1.11.1
3.6.1.11.4
Театр пантоміми

За аналогією з 3.6.1.11.1
3.6.1.11.5 
Театр для дітей

За аналогією з 3.6.1.11.1
3.6.1.11.6 
Цирк

За аналогією з 3.6.1.11.1 
3.6.1.11.7
Аматорський театр

За аналогією з 3.6.1.11.1
3.6.1.11.8 
Хореографія 

Народні танці, бальні, сценічні танці

За аналогією з 3.6.1.11.1
3.6.1.11.9 
Концертні зали. Філармонії

За аналогією з 3.6.1.11.1
3.7
Науково- та культурно-просвітницька робота
3.7.0 
Загальні питання 

Відомості комплексного характеру про становлення, розвиток культурно-просвітницької роботи товариств, установ, про мережу культурно-просвітницьких установ, про перевірку роботи, залучення до неї громадськості, організацію і проведення оглядів-конкурсів, методику проведення культурно-просвітницької роботи тощо
3.7.1 
Науково-просвітницькі товариства 

“Просвіта”, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, “Знання” та ін.
3.7.2 
Університети, школи культури, масові навчально-пізнавальні центри, товариства самоосвіти
3.7.3
Лекторії, лекційні бюро, лекторські групи
3.7.4 
Планетарії
3.7.5 
Екскурсійна робота 

Організація туристичних подорожей по Україні, поїздки вихідного дня, сільський зелений туризм; діяльність туристичних та екскурсійних бюро, туристичних фірм, агенцій
3.7.6 
Популяризація та користування книгами
3.7.7 
Бібліотеки
3.7.7.0 
Загальні питання

Відомості про становлення, стан, розвиток бібліотечної системи, книжкові фонди, основні напрямки діяльності, читацький контингент тощо
Наукова діяльність бібліотек – див.3.2.2.2
3.7.7.1 
Публічні і центральні бібліотеки

За аналогією з 3.7.7.0
3.7.7.2 
Наукові та спеціальні бібліотеки

За аналогією з 3.7.7.0
3.7.7.3 
Технічні та галузеві бібліотеки

За аналогією з 3.7.7.0
3.7.7.4 
Масові бібліотеки

За аналогією з 3.7.7.0
3.7.7.5
Дитячі та шкільні бібліотеки

За аналогією з 3.7.7.0
3.7.7.6 
Бібліотеки громадських організацій

За аналогією з 3.7.7.0
3.7.7.7
Бібліотеки для сліпих

За аналогією з 3.7.7.0
3.7.8 
Читальні

Книгоноші, пересувні бібліотеки, товариства шанувальників книги
3.7.9 
Виставки
3.7.9.1 
Експонати. Експозиції
3.7.9.2 
Дипломанти
3.7.9.3 
Павільйони
3.7.9.4 
Учасники
3.7.9.5 
Екскурсії і відвідувачі
3.7.10 
Музеї
3.7.10.0 
Загальні питання

Відомості про становлення, стан, розвиток музейної системи, музейні фонди, музейне обладнання, музейну безпеку, фондову, експозиційно-виставкову, екскурсійну роботу, категорії відвідувачів тощо

Наукова робота музеїв – див.3.2.2.4
3.7.10.1
Національні, державні, комунальні музеї
3.7.10.1.1 
Музеї історичного профілю

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.1.2 
Художні музеї

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.1.3
Меморіальні музеї

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.1.4 
Природничі музеї

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.1.5
Комплексні музеї (краєзнавчі, музеї-заповідники музеї під відкритим небом)

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.2
Народні музеї

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.3 
Галузеві (відомчі) музеї

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.4 
Музеї спеціального призначення (навчальні, виробничі, сільські, шкільні та ін.)

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.10.5 
Приватні музеї

За аналогією з 3.7.10.0
3.7.11 
Колекціонування
3.7.11.0 
Загальні питання

Тематика і напрями збиральницької діяльності, міграція колекцій
3.7.11.1 
Колекції наукових товариств, установ
3.7.11.2 
Приватні колекції. Колекціонери
3.7.11.3 
Виставки колекцій
3.7.12 
Архіви
3.7.12.0 
Загальні питання

Відомості про становлення, стан, розвиток, державне регулювання архівної системи, архівні фонди, документальні фонди ін. установ, створення НАФ тощо
Наукова робота архівів – див. 3.2.2.3
3.7.12.1 
Державні архіви
3.7.12.2
Галузеві архіви
3.7.12.3
Приватні, особисті архіви
3.7.13 
Клубні заклади
3.7.13.0 
Загальні питання

За аналогією з 3.7.0 в т. ч. відомості про анкети народних будинків і клубів
3.7.13.1 
Клуби, народні будинки
3.7.13.2 
Будинки селянина, колгоспника
3.7.13.3 
Будинки і палаци культури
3.7.13.4 
Будинки народної творчості
3.7.13.5 
Будинки науково-технічної пропаганди
3.7.13.6 
Будинки освіти
3.7.13.7 
Пересувні клуби
3.7.13.8 
Організація екскурсій
3.7.13.9 
Гуртки
3.7.13.10 
Концерти, тематичні вечори, театральні видовищні дійства
3.7.13.11 
Художня самодіяльність

Аматорський театр – див.3.6.1.11.7
3.7.14 
Кінотеатри, кінопересувки
3.7.14.1 
Репертуари
3.7.14.2 
Зустрічі акторів з глядачами
3.7.15 
Сади, парки культури та відпочинку, дендро-та гідропарки

Загальні відомості про створення, розвитку, роботу парків. анкети садів і парків
3.7.16 
Зоопарки

Загальні відомості про виникнення, .стан, розвиток, основні напрямки роботи
3.8 
Охорона здоров’я
3.8.0
Загальні питання
3.8.1 
Санітарний попереджувальний та поточний нагляд
3.8.1.1 
Санітарія та гігієна закладів та підприємств

Санітарний нагляд за будівництвом, облаштуванням промислових підприємств, за дотриманням санітарних правил та гігієнічних норм умов праці; санітарно-профілактична робота і контроль за професіями
3.8.1.2 
Харчова санітарія та гігієна

Санітарний нагляд на підприємствах харчових продуктів, в закладах громадського харчування, торгівлі харчовими продуктами; санітарно-профілактична робота з працівниками харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі харчовими продуктами
3.8.1.3 
Шкільна санітарія і гігієна

За аналогією з 3.8.1.1
3.8.1.4 
Дошкільна і позашкільна санітарія і гігієна

Санітарія і гігієна в установах дошкільного і позашкільного виховання дітей, в початкових, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах
3.8.1.5 
Гігієна та санітарія планування, забудови і благоустрою населених пунктів

Санітарне обстеження населених пунктів і окремих об’єктів і розроблення оздоровчих заходів, визначення доцільності розміщення на території або поблизу один від одного промислових, житлових і громадських будівель, зелених насаджень і інших будівель
3.8.1.6 
Санітарна охорона атмосферного повітря

Висновки до проектів будівництва газоочисних споруд; контроль за виконанням санітарних заходів щодо попередження, ліквідації забруднення атмосферного повітря шкідливими промисловими викидами і господарсько-побутовими відходами
3.8.1.7 
Санітарія і гігієна житлових і громадських будівель

Санітарний нагляд за житловими і громадськими будівлями, гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів, теплозахисту, звукоізоляції і орієнтації будівель, до повітря, мікроклімату приміщень, їх освітлення
3.8.1.8 
Гігієна водопостачання і санітарна охорона водоймищ

За аналогією з 3.8.1.6
3.8.1.9 
Санітарна охорона ґрунтів і очищення населених пунктів

За аналогією з 3.8.1.6
3.8.1.10 
Особиста гігієна та санітарія побуту

Вироблення гігієнічних правил і норм поведінки людей на виробництві і в побуті, санітарний нагляд за їх дотриманням; заходи щодо особистої гігієни та профілактики
3.8.1.11 
Боротьба з шумом

Встановлення санітарних норм шуму на виробництві і в побуті; санітарний нагляд за додержанням цих норм; профілактичні заходи щодо зменшення шуму
3.8.1.12 
Радіаційна гігієна

Розроблення санітарних нормативів та ін. заходів, що забезпечують радіаційну безпеку населення і осіб, які працюють з радіоактивними речовинами; санітарний нагляд за їх дотриманням
3.8.1.13 
Військова гігієна

Розроблення санітарно-гігієнічних нормативів щодо боротьби з негативною дією факторів зовнішнього середовища на здоров’я військовослужбовців; санітарний нагляд за їх дотриманням; санітарно-профілактична робота серед військовиків збройних сил
3.8.2 
Лікувально-профілактична допомога населенню
3.8.2.0 
Загальні питання

Становлення, стан і розвиток лікувально-профілактичної допомоги, мережа лікувально-профілактичних установ, контроль за їхньою роботою; винайдення, випробування і впровадження нових лікувальних засобів і методів лікування
3.8.2.1 
Медичне обслуговування населення

Оздоровчі пункти, медичні санітарні частини; консультації; лікарні, клініки, шпиталі; лазарети, пологові будинки; поліклініки, амбулаторії; швидка та невідкладна допомога, пункти, переливання крові, диспансери
3.8.2.1.1
Надання лікувальної допомоги і здійснення необхідних профілактичних заходів, в т. ч. лікувальної фізкультури; історії захворювань, аркуші лікувальних призначень, контрольні карти, книги запису і протоколи патолого-анатомічних розтинів; обмін досвідом лікарської практики
3.8.2.2 
Лікування масових і поширених захворювань 

(туберкульоз, серцево-судинні, онкологічні захворювання)

За аналогією з 3.8.2.1
3.8.2.3 
Лікування професійних захворювань

За аналогією з 3.8.2.1
3.8.3 
Санітарно-просвітницька робота
3.8.3.0
Загальні питання

Становлення, стан і розвиток санітарно-просвітницької роботи, мережа санітарно-просвітницьких установ, контроль за їхньою роботою
3.8.3.1
Епідемії. Боротьба з епідеміями

Попередження і боротьба з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, в т. ч. робота експедицій і загонів в боротьбі з пандеміями; проведення досліджень щодо попередження особливо небезпечних захворювань; виконання заходів щодо ліквідації спалахів інфекційних захворювань
Карантин
Ізоляція і госпіталізація інфекційних хворих; запровадження карантину на підприємствах і в установах, серед окремих груп населення
3.8.3.1.1 
Дезінфекційна справа

Дезінфекція, дезинсекція, дератизація

Проведення дезінфекційних заходів, зоологічних винищувальних та ін. санітарно-профілактичних заходів з метою знищення комах, гризунів та ін., які розносять інфекційні захворювання
3.8.3.1.2 
Профілактичні і превентивні щеплення (в т. ч. робота пастерівських пунктів)

Плани проведення щеплень і хід їх виконання
3.8.4 
Санатарно-курортне лікування
3.8.4.0
Загальні питання

За аналогією з 3.8.3.0
3.8.4.1 
Курорти

Профіль курортів. Діяльність та використання курортів, організаційна діяльність
3.8.4.2 
Санаторії

За аналогією з 3.8.4.1
3.8.4.3 
Будинки відпочинку

За аналогією з 3.8.4.1
3.8.4.4
Грязелікувальні, кліматолікувальні станції

За аналогією з 3.8.4.1
3.8.5
Медикаментозна допомога. Аптечна справа
3.8.5.1 
Загальні питання

Медикаментозне обслуговування населення (аптеки, аптечні установи)

Становлення, розвиток, стан аптечної системи. Відпуск, зберігання, транспортування медикаментів, перев’язувальних матеріалів, спецінструментарію; правила зберігання, обліку і відпуску отруйних, наркотичних засобів і бланків на наркотичні речовини; організація аптечного контролю за якістю ліків
3.8.5.2 
Протезування

Організаційна діяльність протезно-ортопедичних госпіталів і протезних майстерень; лікарський контроль за якістю протезів; обслуговування хворих та інвалідів війни, диспансеризація хворих
3.8.6
Народна (нетрадиційна) медицина
3.9 
Фізкультура і спорт
3.9.0 
Загальні питання

Відомості комплексного характеру про стан і розвиток фізкультури і спорту, про організаційну діяльність керівних органів фізкультури і спорту; контроль роботи низових організацій; організація і проведення спортивних заходів з усіх видів спорту і фізкультурних свят, парадів
3.9.1 
Фізкультурно-масова та оздоровлювальна робота

Організація роботи ДСТ, спортивних клубів, фізкультурних колективів здоров’я, спортивних шкіл; організація оглядів-конкурсів спортивних колективів, оздоровлювально-масової роботи (виробнича гімнастика, групи здоров’я, табори тощо)
3.9.2 
Окремі види спорту

Відомості про становлення стан розвиток. Спортивні команди, тренування, спортивні змагання, видатні спортсмени та тренери, участь у міжнародних змаганнях та олімпійських іграх
3.9.2.1 
Автомобільний спорт
3.9.2.2 
Альпінізм, спортивний туризм (туристичні бази, альпініські табори тощо)
3.9.2.3 
Бокс
3.9.2.4 
Боротьба (вільна, класична, самбо, дзюдо, у-шу, джиу-
джитсу)
3.9.2.5 
Важка атлетика (гиря, штанга)
3.9.2.6 
Велосипедний спорт (гонка по треку і шосе, крос)
3.9.2.7 
Водний спорт (плавання, стрибки, фігурне плавання, підводне, плавання, гребля, буєрний спорт, водомоорний спорт, водний моделізм тощо)
3.9.2.8 
Гімнастика (спортивна, художня, акробатика)
3.9.2.9 
Кінний спорт (біги, скачки, джигітування, вольтижування)
3.9.2.10 
Ковзанярський спорт (швидкісний біг, фігурне ковзання)
3.9.2.11 
Легка атлетика (біг, кроси, стрибки, кидання молота, штовхання ядра, диск, ходьба, багатоборство)
3.9.2.12 
Лижний спорт (швидкісний біг, гірськолижний спорт, стрибки з трампліна, біатлон)
3.9.2.13 
Мотоциклетний спорт (гонки по треку і шосе, крос)
3.9.2.14 
Повітряний спорт (парашутизм, планеризм, авіамоделізм)
3.9.2.15 
Санний спорт, бобслей
3.9.2.16 
Спортивне полювання
3.9.2.17 
Спортивне риболовля
3.9.2.18 
Стрільба (пістолет, гвинтівка, лук)
3.9.2.19 
Фехтування, рукопашний бій (шпаги, рапіри, шаблі, штиковий бій, з короткою зброєю)
3.9.2.20 
Змішані спортивні багатоборства
3.9.2.20.1 
Сучасне п’ятиборство (пентатлон)
3.9.2.20.2 
Двоборство
3.9.2.20.3 
Десятиборство
3.9.2.20.4 
Морське сучасне багатоборство
3.9.2.20.5 
Повітряне сучасне багатоборство
3.9.2.21 
Спортивні ігри
3.9.2.21.1 
Бадмінтон
3.9.2.21.2 
Баскетбол
3.9.2.21.3 
Бейсбол
3.9.2.21.4 
Водне поло
3.9.2.21.5 
Волейбол
3.9.2.21.6 
Гандбол
3.9.2.21.7 
Гольф
3.9.2.21.8 
Крокет
3.9.2.21.9 
Настільний теніс
3.9.2.21.10 
Пушбол
3.9.2.21.11 
Регбі
3.9.2.21.12 
Теніс
3.9.2.21.13 
Футбол
3.9.2.21.14 
Хокей
3.9.2.21.15 
Шахи, шашки
3.9.2.22 
Національні види спорту
3.10 
Побут
3.10.0 
Загальні питання

Суспільний і домашній побут різних станів і верств населення, відомості про житлові умови, надання допомоги населенню, підвищення культурного рівня; постачання, комунальне обслуговування; становище жінки в суспільстві і сім’ї, боротьба з пережитками минулого в побуті тощо
3.10.1
Суспільний побут

Відомості про події, заходи, що характеризують суспільно-побутову сторону життя населення; гуляння, карнавали, ігри, фестивалі, організація святкових церемоній; народні свята, народні звичаї; календарні та інші обряди, релігійні свята; облаштування торгових майданів, дворів, місць для сходок, зборів, процедури оповіщення людей
3.10.2 
Домашній побут

Національні особливості домашнього побуту, сімейний устрій, сімейні відносини; родинні звичаї і обряди (при народженні, одруженні, похованні тощо)
3.11
Релігія
3.11.0
Загальні відомості

Ранні дохристиянські вірування; утвердження християнської церкви, церковні реформи, міжконфесійне протистояння; перехід з однієї віри в іншу; будівництво, реконструкція культових споруд; економічний стан церков, монастирів; служителі культу, чернецтво, духовно-лицарські та чернечі ордени
3.11.1 
Держава і церква. Атеїзм
3.11.1.1 
Політика держави стосовно релігії і церкви
3.11.1.2 
Відокремлення церкви від держави
3.11.1.3 
Відокремлення школи від церкви
3.11.1.4 
Зв’язок державних органів з релігійними установами
3.11.1.5 
Атеїстична пропаганда
3.11.2
Релігійно-адміністративні одиниці
3.11.3 
Релігійно-церковні установи, організації, об’єднання
3.11.4 
Ставлення церкви та філософсько-теологічних шкіл до ідеологічних течій, суспільно-політичних рухів, національних, расових проблем
3.11.5 
Організаційно-практична діяльність церков. З’їзди, конференції, собори
3.11.6 
Релігійне виховання (духовні (церковні) школи, недільні школи)
3.11.7
Релігія та мистецтво
3.11.8 
Релігійні напрямки, течії
3.11.8.1 
Християнство
3.11.8.1.1 
Православ’я
3.11.8.1.2 
Католицизм
3.11.8.1.3 
Протестантизм, уніатство
3.11.8.1.4 
Інші християнські вірування
3.11.8.2 
Іслам
3.11.8.3 
Іудаїзм
3.11.8.4 
Індуїзм
3.11.8.5 
Буддизм
3.11.8.6 
Конфуціанство
3.11.8.7 
Інші релігії та вірування
3.11.9 
Сучасні окультні та містичні течії
3.11.10 
Сектантство. Язичництво. Шаманство
3.11.11 
Місіонерство


