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ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АРХІВНОГО ПРАВА  
ТА АРХІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ТЕХНОТРОННУ ЕПОХУ

У статті досліджується міжгалузевий характер архівного права, його взаємозв’язки з інформаційним правом 
як інтегрованою категорією та проблеми формування доктринальних підходів на зламі фаз інформаційної епохи. 
Увага акцентувалася на юридичних аспектах, пов’язаних з особливостями формування архівної справи в новітніх 
умовах цифровізації. Визначено, що принципи діяльності національної архівної служби встановлює архівне зако-
нодавство. Предметом законодавчого регулювання у сфері архівної справи є відносини, які виникають в процесі 
діяльності з організації зберігання, комплектування, обліку та використання архівних документів, що здійсню-
ється в інтересах суспільства, держави і громадянина. Доведено, що архівна галузь виконує в державі адміні-
стративну функцію, тому вона не може обходитися без відповідного нормативного забезпечення, а відносини, що 
виникають з приводу доступу до архівної інформації, потребують вдосконалення регулювання. 

Простежено, що підвалини становлення архівного права формується у площині інформаційного права, охо-
плюючи цілий спектр проблем – права особистості, власності, адміністративного та міжнародного права, пра-
ва на інформацію або її обмеження. З’ясовано, що однією з основних функцій архівного права є розроблення 
методики правового забезпечення комплектування, реєстрації, зберігання ретроспективних документів, у тому 
рахунку – цифрового формату, та інформування про них. Показано «родинні» взаємозв’язки архівного права 
з інформаційним правом й обґрунтовано, що наука архівного права набуває все більш міжгалузевий інтеграль-
ний характер.

У висновках сформульовано основну функцію архівного права як підгалузі права та інституту інформаційного 
права, яка випливає з предмета та пріоритетів об’єктів правового регулювання – розроблення методики правового 
забезпечення комплектування, реєстрації, зберігання ретроспективних репозиторних документів та інформуван-
ня про них.

Ключові слова: архівне законодавство, правова регламентація зберігання документів, правове регулювання 
організації архівної діяльності, ретроспективна інформація, цифровізація архівних фондів.

Horishnia M. L. PROBLEMS OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF ARCHIVAL LAW AND ARCHIVAL 
LEGISLATION IN THE TECHNOTRONIC AGE SUMMARY

The article examines the intersectoral nature of archival law, its relationship with information law as an integrated 
category and the problems of forming doctrinal approaches at the turn of the phases of the information age. Attention 
was focused on the legal aspects related to the peculiarities of the formation of archival affairs in the latest conditions 
of digitalization. It is determined that the principles of activity of the national archival service are established by 
the archival legislation. The subject of legislative regulation in the field of archival affairs are the relations that arise 
in the process of organizing the storage, acquisition, accounting and use of archival documents, which is carried out 
in the interests of society, the state and the citizen. It is proved that the archival industry performs an administrative 
function in the state, so it can not do without the appropriate regulatory support, and the relations arising from access 
to archival information need to improve regulation.

It is observed that the foundations of the formation of archival law are formed in the plane of information law, 
covering a range of issues – the rights of the individual, property, administrative and international law, the right to 
information or its restrictions. It was found that one of the main functions of archival law is to develop a methodology for 
legal support of acquisition, registration, storage of retrospective documents, including digital format, and informing 
about them. The “family” relationships of archival law with information law are shown and it is substantiated that 
the science of archival law is becoming more and more interdisciplinary.

The conclusions formulate the main function of archival law as a sub-branch of law and the institution of information 
law, which follows from the subject and priorities of objects of legal regulation – development of methods of legal 
support of acquisition, registration, storage of retrospective repository documents and informing about them.

Key words: archival legislation, legal regulation of document storage, legal regulation of organization of archival 
activity, retrospective information, digitization of archival funds.

Актуальність проблеми. Документ на протязі 
багатьох століть виступає у якості оперативного 
регулятора всіх сфер життєдіяльності людини, 
суспільства і держави. У цьому процесі архівам 
відводиться не тільки акумулююча функція для 
збору відпрацьованих документів, а ціла сукуп-
ність важливих для суспільства дій. До них 
перш за все відноситься діяльність спрямована 
на комплектування, облік, організацію зберіган-

ня, доступ та контроль за використанням архів-
них фондів. 

Регулює всі ці процеси саме архівне законо-
давство. Причому існують норми, що регламенту-
ють і організацію поточного діловодства, почина-
ючи з дня створення документа до моменту його 
остаточного списання. Тому як би не намагалися 
збільшити обсяг положень та розширити змістову 
форму архівного законодавства, воно є основним 
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регулятором заключного етапу актуальної дії 
документу. Нормами цього закону визначається, 
у який термін носій інформації переходить у ста-
дію відпрацьованого і за яких умов отримує статус 
культурної, історичної та іншої ретроспективної 
спадщини. 

Норми архівного законодавства встановлюють 
права і обов’язки всіх учасників зазначених пра-
вовідносин, та наділяють державу контролюючою 
функцією, що забезпечує умови для їх виконання. 
До речі в архівних законах присутні норми, які 
прямо чи опосередковано відносяться до багатьох 
галузей права – адміністративного, конституцій-
ного, кримінального, цивільного, міжнародно-
го тощо. Тому архівне право, хоч і має ґрунтов-
но виражений міжгалузевий характер, але його 
головна особливість полягає в регулюванні відно-
сини, що виникають саме в архівній галузі.

Поки що єдиних нормативних правил, які 
передусім гармонізовані з міжнародними вимога-
ми, щодо правових механізмів регламентування 
організації архівів у цифрових умовах в Україні 
немає. Тим більше, сучасної моделі адміністра-
тивно-правового забезпечення безпеки архівної 
діяльності не створено. Попри наявну актуаль-
ність вибраної теми, ступінь наукових доробок 
з цієї проблематики в інформаційно-правовій 
доктрині залишається незадовільним. Системні 
дослідження юридичного спрямування з приводу 
організації архівної справи, зокрема у цифрових 
умовах сьогодення, на національному дослідниць-
кому полі не виконуються, в зарубіжних науко-
вих школах також з приводу вироблення окремої 
архівно-правової концепції суттєвого руху не вба-
чається. Існуючі наукові праці таких дослідників, 
як В. Антоненко, І. Асфандіярова, Л. Батченко, 
А. Безруков, О. Букрєєва, Т. Волкова, К. Гевель, 
О. Гиляк, І. Голубець, І. Грицяк, В. Дем’ян, 
А. Дорожкин, Т. Ємельянова, Є. Захаров, О. Інди-
кова, Ш. Кечкеметі, Л. Кисельова, Т. Клименко, 
А. Крячко, Н. Кудерська, Ю. Лісовська, С. Лисен-
ко, А. Марущак, М. Масленніков, В. Мещеряков, 
Н. Московченко, І. Мохар, А. Нашинець-Наумо-
ва, О. Олексійова, Н. Платонова, Л. Приходько, 
Л. Прокопенко, О. Рибачок, Р. Романовський, 
І. Секей, К. Селіверстова, Н. Скидан, А. Чайков-
ський, В. Шибаєв, Ю. Юринець та інших, так чи 
інакше присвячені організації архівної діяльності 
та її правовим особливостям, лише фрагментарно 
заповнюють визначену наукову прогалину, зводя-
чись здебільшого до досліджень історичних, куль-
турологічних, бібліотекознавчих і технологічних 
аспектів, при цьому здебільше багато питань щодо 
правового регулювання архівної діяльності не 
деталізуються.

Предмет публікації – концептуальні засади 
механізмів правового регулювання функціону-
вання архівної діяльності у контексті розвитку 

архівного права в глобальних умовах цифровіза-
ції інформаційно-комунікаційного простору.

Метою статті є предметно визначити законо-
давче регулювання в архівній справі зі з’ясуван-
ням змісту, міжгалузевого характеру, функцій 
архівного права та його взаємозв’язків з інформа-
ційним правом та іншими галузями.

Методологічною основою є застосування між-
дисциплінарного підходу, що базується на комп-
лексі загальнонаукових та спеціальних методів, 
зумовлених метою і завданнями дослідження 
і базується на принципах об’єктивності, систем-
ності, міждисциплінарності. Потреба застосуван-
ня принципу міждисциплінарності визначається 
завданням комплексного аналізу правового регу-
лювання організації архівної діяльності як куль-
турно-інформаційного явища.

Формування законодавства про архіви 
та архівну справу, яке відбувалося протягом три-
валого історичного періоду, привело до станов-
лення архівного права в об’єктивному юридич-
ному сенсі. Знання про архівне право зародилося 
дуже давно, але наукового характеру воно набуло 
лише на початку XXI ст.

Перш ніж визначити поняття «архівне право» 
і з’ясувати його місце та взаємозв’язки з інформа-
ційним правом як інтегрованою категорією, необ-
хідно відповісти на запитання: чи існує «архівне 
право»? Чи існує специфічний предмет і методи 
правового регулювання, що дозволяють виділи-
ти архівне право в окрему галузь? Або, можли-
во, йдеться лише про існування низки норматив-
них актів, які регулюють роботу архівної галузі, 
визначаючи на законодавчому рівні проблеми, 
що входять до сфери архівознавства – тобто про 
законодавство архівної справи. Ступінь розвит-
ку і зрілості архівної справи даної країни, рівень 
його демократичності і законності певною мірою 
відображає архівне законодавство. В архівному 
законодавстві відбивається рівень законодавства 
всієї країни в цілому, з усіма притаманними йому 
впливами і обмеженнями. 

Найбільш важким завданням в теорії права 
є завдання встановлення предмета законодавчого 
регулювання. Система права України складаєть-
ся з галузей права. Кожна галузь регулює певний 
комплекс однорідних суспільних відносин, які 
і складають її предмет. З предмета правового регу-
лювання зазвичай починають вивчення будь-якої 
галузі права. 

Під предметом правового регулювання розумі-
ється якісно однорідний вид суспільних відносин, 
на який впливають норми певної галузі права. 
Всі ці обставини дають підстави для постановки 
питання про визнання «архівного права» само-
стійною галуззю права. Архівне право як відносно 
окремий напрям знань формувалося в рамках нау-
ки інформаційного права. 
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Архівне право містить яскраво виражену 
міжгалузеву специфіку, включаючи норми, що 
стосуються різних галузей права – цивільного, 
адміністративного, кримінального, трудового 
та ін. Отже, всі сильні і слабкі сторони цих галу-
зей права впливають на архівне право. 

Термін «архівне право» увібрав у себе два ком-
поненти: архіви та право, які мають дуже тісний 
та давній зв’язок, який обумовлений власне при-
родою документа. Виникнення феномену «доку-
мента» в культурі було викликано прагненням 
людини закріпити, довести та надати юридичну 
силу тим чи іншим відносинам. Адже дефініція 
постає способом відтворення знання та власне 
інструментарієм дослідження. У деяких країнах 
для позначення як документів, так і архівів вико-
ристовується загальний термін «Records», при 
цьому поняття «архів» може вживатися стосов-
но документів із позначенням – «поточний доку-
мент» або «історичний документ довгострокового 
зберігання» [4, с. 57–72]. 

Отже, архівний документ – це не поточний 
документ, а історичний документ довгостроково-
го зберігання з огляду на державну, суспільну або 
особистісну вагомість зафіксованої інформації. 
Такі документи з ретроспективною інформацією 
зберігаються на носіях, при цьому усі вони мають 
відповідні реквізити, що забезпечує його іденти-
фікування. 

Архівне право і архівне законодавство є дво-
ма системами, які залишаються хоча й категорі-
ально взаємопов’язаними, але водночас віднос-
но самостійними порядками. За об’єктивними 
причинами, необхідно зазначити, що сьогодні 
архівне законодавство не є самостійною галуззю 
правової системи України, а комплексна систе-
ма законів як сукупність джерел права включає 
норми різних галузей права і в архівній сфері 
лише формується. 

Інформаційне право є інтегрованою категорією 
і як галузева юридична наука вийшла на новий 
етап свого динамічного розвитку у межах концеп-
ції цифровізації інформаційно-комунікаційного 
простору [1]. 

Інформаційне право предметно охоплює 
питання правової регуляції масивного спектру 
інформаційно-комунікаційних відносин, серед 
яких – саме правові засади бібліотечної та архів-
ної діяльності. Структурна побудова інформацій-
ного права, особливості правомочностей і обов’яз-
ків суб’єктів, принципи й методи регулювання, 
структура та склад визначаються, в першу чергу, 
властивостями інформації – основного об’єкта 
цього права – й особливостями суспільних відно-
син, пов’язаних з нею. Окреме місце у структурі 
інформаційного права займає архівне право [11]. 

Службовий характер архівного права не при-
меншує важливість цієї науки і не суперечить 

самостійності останньої як науки, навпаки – 
робить її суспільно цінною та необхідною. Само-
стійність її випливає передусім з того факту, що 
архівне право має власний предмет дослідження, 
власні засоби та спосіб обґрунтування своїх тез 
незалежно від інших галузей знання. 

Визначимо об’єкт архівного права як сукуп-
ність законодавчої і нормативно-методичної бази 
в галузі архівної справи. Предмет – це суспільні 
відносини, пов’язані з діяльністю зі створення 
та комплектування архівів, організації нако-
пичення, зберігання, обліку та використання 
архівних документів. Таким образом, предметом 
виступає правове регулювання організації і вико-
ристання документів НАФ. 

Джерелами архівного права є Конституція 
України, Закони України та нормативно-правові 
акти й окремі ненормативні тексти, міжнарод-
ні договори та угоди, а також інші джерела, де 
йдеться про архіви, архівну справу, архівні доку-
менти, питання правового регулювання архівних 
відносин тощо [9]. 

У сфері архівної справи існують відносини, які 
регулюються тими ж методами, коли відносини 
між суб’єктами носять владний характер. Є відно-
сини, які потребують адміністративно-правового 
методу регламентації. 

Наприклад, органи управління архівною спра-
вою і архівні установи при здійсненні своїх повно-
важень реалізують методи владних приписів. 

Методи архівної роботи стосуються, чи при-
наймні мають стосуватися, як практичної, так 
і теоретичної сторін архівної діяльності. У пер-
шому випадку йдеться про методологію практич-
ної діяльності, так звану праксеологію. У дру-
гому випадку йдеться про методи теоретичних 
досліджень. 

У методологічній основні архівно-правово-
го дослідження лежать загальні теорії права 
та пізнання. Архівне право опирається як на 
загальнонаукові (науковий аналіз і синтез), так 
і на специфічні наукові методи (конкретно-соціо-
логічних досліджень, статистично-математичної 
обробки матеріалів тощо) і основоположні прин-
ципи (історизму, об’єктивності та всебічності). 

Оскільки до першочергових завдань архівного 
права належить вивчення документів, воно най-
частіше звертається до методів джерелознавства: 
наукової евристики, критики джерел, їх ідентифі-
кації та ін. 

З принципом об’єктивності дуже тісно пов’яза-
ний принцип всебічності.

Принцип науковості застерігає від описово-
го викладення вже відомих даних, фактології, 
кон’юнктури та непотрібної надмірної ідеоло-
гізації.

В архівній діяльності використовуються такі 
терміни, як «архівне законодавство», «архів-
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не право», «архівна сфера», «архівна галузь», 
«система архівних установ», «мережа архівних 
установ» та інші професійні терміни, що є фахо-
вими для архівістів, але правовий контекст 
дефініції є суперечливим. Тож спробуємо найва-
гоміші здобутки з цих сфер об’єднати концепту-
альним чином. 

У системі зберігання та споживання ретроспек-
тивної документної інформації архівні інституції 
виконують комунікативні функції, і фактично як 
посередники вступають у відповідні відносини 
з певним колом суб’єктів. 

Отже, структуру правового відносини в галузі 
архівної справи завжди утворює зв’язок суб’єк-
тивних прав і обов’язків.

Оскільки право є універсальним соціальним 
регулятором, предметом регулювання комплек-
сних галузей законодавства є сфера суспільних 
відносин з поєднанням різних їхніх видів (у цьому 
різниця з галузями права). Такі суспільні відноси-
ни в архівній сфері мають складний, комплексний 
характер і можуть поділятися на групи, які регу-
люються нормами різних галузей права, напри-
клад: нормами конституційного права (найбільш 
суттєві суспільні відносини, що характеризують 
українську державність, які в архівному законо-
давстві повинні визначати предмет і метод право-
вого регулювання в сфері архівної справи, зміст 
конституційних понять і термінів); нормами адмі-
ністративного права (визначають правовий статус 
спеціально уповноважених органів виконавчої 
влади в галузі архівної справи, архівних установ 
і наукових організацій, що входять до архівної 
системи, права і обов’язки їх працівників, поря-
док прийому, зберігання, обліку та використання 
архівних документів, відносини архівних установ 
та громадян і т.ін.); нормами цивільного права 
(положення архівних установ як юридичних осіб, 
правовий статус документів, правове оформлення 
договірних відносин, які регулюють виконання 
робіт або послуг архівних установ і т.д.), а також 
трудового права (регламентують відносини, між 
працівниками і уповноваженими органами вико-
навчої влади в галузі архівної справи, архівними 
установами та іншими організаціями); нормами 
фінансового права (регулюють відносини з питань 
розподілу коштів з бюджетів; кримінального пра-
ва, права інтелектуальної власності тощо). 

Зважаючи на це, відносини, що складають-
ся в сфері архівної справи, можна визначити як 
управлінські, трудові, майнові, фінансові, соці-
альні, міжнародні та ін. Характер урегульованих 
відносин і типи правових проблем, які підлягають 
розв’язанню, повинні визначати форму норма-
тивного правового акта (закон, указ, постанова, 
рішення, наказ і т.п.). 

Від правильної форми регулювання суспільних 
відносин в архівній сфері залежить ефективність 

використання засобів правового впливу. Щодо 
цього важливо чітко розмежувати закони з інши-
ми нормативними актами. 

Оскільки відносини притаманні будь-якій сфе-
рі суспільного життя, то архівне законодавство 
створено для регулювання відносин в одній із важ-
ливих суспільних сфер – сфері архівної справи. 

Потрібно наголосити, що в архівній сфері 
виникають найрізноманітніші правовідносини: 
культурні, соціально-правові, ідеологічні тощо. 
І всі ці відносини регламентуються нормами пра-
ва, а норма права є однією з передумов виникнен-
ня, зміни або припинення правовідносин. Так, 
наприклад, в архівній справі суб’єктивне право 
користувача кореспондує з обов’язком архіву 
і навпаки: право користувача архівними доку-
ментами вільно шукати і отримувати для вивчен-
ня архівних документів визначається обов’язком 
державних або муніципальних архівів надавати 
оригінали та (або) копії архівних документів, 
а також довідково-пошукові засоби і інформа-
цію про ці засоби. Отже, предмет законодавчо-
го регулювання у сфері архівної справи можна 
визначити як відносини, які виникають в про-
цесі діяльності з організації зберігання, обліку 
та використання архівних документів, що здійс-
нюється в інтересах суспільства, держави і гро-
мадянина, і на який впливають норми галузей 
публічного та приватного права [2, с. 23–24].

Архівне законодавство – це системоутворю-
вальні засади, що дозволяють виконувати роботу, 
ґрунтуючись на принципах однаковості. 

І дійсно, адже жодна державна структура не 
може обмежувати доступ споживачів до архівної 
інформації, а усі обмеження мають вводитися 
виключно відповідним законом. За порушення 
вимог і приписів архівно-правових норм невідво-
ротне настає відповідальність. 

Зміни в архівній галузі завжди супроводжу-
валися не тільки прийняттям нормативних доку-
ментів, а й осмисленням цих змін і вивченням 
текстів національного законодавства. 

Закони, положення, інструкції, що регулюють 
питання організації архівної галузі, зберігання 
і використання документів в архівах, є одними 
з ключових джерел архівознавства. Вони дозво-
ляють не тільки вивчати особливості формування 
системи архівних установ, а й принципи відбору, 
зберігання, використання документів на різних 
етапах розвитку держави і суспільства. Відносини 
у сфері архівної справи пов’язані як з матеріаль-
ними, так і духовними цінностями. 

Отже, архівне законодавство встановлює прин-
ципи діяльності національної архівної служби, 
а архівне право включає сукупність норм і пра-
вил, що регламентують діяльність як державних, 
так і недержавних архівів та інших документо-
сховищ.
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Архівне право як наукова система опирається 
на широку джерельну базу. Його джерельна база 
включає як загальноісторичні, так і спеціальні, 
суто архівознавчі нормативні джерела.

Подібно інформаційно-правовим, архівно-пра-
вові норми розгалужуються на імперативні і дис-
позитивні. Цей розподіл залежить від багатьох 
обставин (видів і форм документів, суб’єктного 
складу, особливостей поведінки тощо).

Зовнішні форми вираження відповідних право-
вих норм переважно у вигляді нормативних актів 
архівного законодавства складають джерельний 
базис архівного права. 

Класифікація джерел, пов’язаних із засну-
ванням і комплектуванням архівів, визначенням 
профілю, структурної побудови, функцій, кадро-
вого забезпечення, технологічного розвитку і т.п., 
здійснюється відповідно до критеріїв, що прийня-
ті в сучасному правознавстві. 

Необхідність державно-владного регулювання 
організації і діяльності архівних органів та уста-
нов обумовлена специфікою діяльності держави 
у сфері архівної справи. В архівній установі існу-
ють правовідносини субординації у відносинах 
керівника і працівника. 

Владні відносини характерні і в сфері цивіль-
ного права, наприклад, в частині відшкодування 
шкоди, заподіяної, по-перше, громадянину або 
юридичній особі дією чи бездіяльністю посадової 
особи архівної установи, і, по-друге, громадяни-
ном архівній установі [41]. 

Водночас поняття і види органів управління 
архівною справою і архівних установ, їх компетен-
ція, юридичні режими, які визначаються в сфері 
публічного права, повинні строго використовувати-
ся в приватному праві. Також у сфері архівної спра-
ви є велика частина публічно-правових відносин, 
основою розвитку яких є цивільний оборот, цивільні 
права, наприклад, на документи і угоди (договори) 
з ними. Розширення обсягу договірного регулюван-
ня поєднуються з державним регулюванням в даній 
сфері, встановленням як державних стандартів 
в області організації прийому, обліку, зберігання 
і використання архівних документів, так і певних 
гарантій за участю державних органів (зокрема, 
у вирішенні конфліктних ситуацій) [7, с. 13].

Певна еклектичність спостерігається і під час 
регламентації структури аудіовізуальних комуні-
кацій. Законодавство допускає та захищає ініціа-
тивність осіб, які формують і розвивають ці кошти 
інформаційного забезпечення, в рамках реаліза-
ції ними своїх можливостей. При затвердженні 
установчих документів власник може самостійно 
організовувати доступ до належної йому інформа-
ції, розділивши її за ступенем таємності відомо-
стей на групи.

Юридична відповідальність є міжгалузевим 
інститутом права, в рівній мірі має відношення 

до конституційного, цивільного, кримінального, 
адміністративного права тощо. В процесі розвит-
ку архівного законодавства і практики його засто-
сування в правовій системі сформувався новий 
інститут – відповідальність за вчинення правопо-
рушень у сфері архівної справи. 

Безумовно, законодавчі норми про архіви 
покликані не створювати нову реальність, а фік-
сувати вже сформовану систему суспільних від-
носин. Жоден закон про архіви не створює нових 
закономірностей і не змінює принципи фондуван-
ня. Утім, потрібно визнати, що правові відносини 
будуються навколо архівного документа. Архівні 
документи розуміються як інформаційні ресурси, 
тому архівне право тісно пов’язане з інформацій-
ним правом. Архівне право відповідає за сектор 
інформаційних відносин, що стосується питань 
організації зберігання, обліку та використання 
архівних документів. Архівно-правовими норма-
ми регулюється окрема група правовідносин, що 
охоплює порядок надходження, зберігання, облі-
ку, комплектування, фондування, використання, 
експертизи документів та інші спеціальні проце-
дури архівування, а також основні комунікаційні 
засади цифровізації архівної галузі.

Сучасне українське законодавство за право-
порушення в архівній галузі передбачає відпо-
відальність відповідного виду. Так, КК України 
містить ст. ст. 176, 193, 201, 298, 329, 357, 366 [5], 
за якими караються правопорушення, розподіле-
ні на три групи – відносно культурних цінностей, 
службові злочини та захист документів як носі-
їв інформації. Утім, на практиці значно частіше 
трапляються адміністративні правопорушення 
(ст. ст. 16, 22, 92 КпАП України) [6]. 

Диференціація архівів на державні та архіви 
організацій в першу чергу визначається життє-
вим циклом документа, який створюється з пев-
ною практичною метою – для обміну інформацією 
між людьми, як засіб передачі її в часі і просторі 
і тому служить, перш за все, конкретним потре-
бам виробництва і управління [3, с. 10]. У процесі 
свого існування документи проходять кілька ста-
дій: оперативну, зберігання в архіві організації, 
постійного зберігання в державному або муніци-
пальному архіві. Діяльність архівних установ за 
незабезпечення збереженості документів НАФ чи 
порушення вимог державної реєстрації зазначе-
них документів може бути зупинено за рішенням 
Держкомархіву [8, с. 40–46].

Виникнення в єдиному комплексі особливої 
однорідної групи суспільних відносин – архів-
них – призвело до формування архівного права. 
Можемо визначити архівні відносини як відо-
кремлену, однорідну групу суспільних відносин, 
що виникають з приводу отримання (поповнен-
ня), зберігання, комплектування, обліку, орга-
нізації всебічного використання та знищення 
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архівних документів (стадії життєвого циклу) 
усіх видів. Беручи до уваги те, що правові від-
носини в архівній галузі регулюються не тільки 
законами про архіви, а й статтями та розділами 
інших законодавчих актів, а також цілим рядом 
нормативно-методичних документів термін 
«архівне законодавство» охоплює тільки частину 
питань, що входять до проблемного поля «архів-
ного права». 

Архівне право формується саме у площині 
інформаційного права, а звідси виникають і набу-
вають додаткового юридичного значення нові 
поняття «технотронний документ», «технотро-
нний архів», «віртуальне сховище», «нанодоку-
менти», «комбінований фонодокумент», «служ-
бовий фонодокумент» [10] і т.п. 

Тож сьогодні досить складно говорити про 
місце «архівного права» як наукової дисциплі-
ни – вона ще не сформувалася, а лише виділя-
ється в окрему галузь на етапі диференціації 
наук. Водночас можна говорити з упевненістю 
про існування «архівного права» як навчаль-
ної дисципліни. Визначення «архівного права» 
у системі навчальних дисциплін викликано фор-
муванням нового міждисциплінарного простору, 
в якому вирішальними стають проблеми інтегра-
ції архівознавства, права, соціальних комуніка-
цій та інформаційних технологій в новій освітній 
концепції вищої освіти. 

Найбільш розумним уявляється те, що «архів-
не право», не є окремою галуззю права, а право-
ві відносини, що пов’язані з архівами, формують 
сферу правового регулювання інформаційного 
права. Водночас не можна погодитися з думкою 
про те, що термін «архівне право» є словосполу-
ченням, яке з’явилося для зручності і є лінгвіс-
тичною надмірністю.

В архівному праві маємо виділити три основних 
частини: 

1) історія архівного права; 
2) наука про архівне право та її взаємо зв’язки 

з інформаційним правом як інтегрованою кате-
горією; 

3) архівно-правова практика (формування сис-
теми архівного законодавства; організація систе-
ми архівних установ; наукові основи управління 
галуззю; правові механізми державної політики 
у сфері архівної справи; особливості правово-
го режиму зберігання документів; організацій-
но-правовий захист електронної ретроспективної 
документної інформації з обмеженим доступом, 
зафіксованої на машинних носіях; зарубіжний 
досвід правового регулювання архівної діяльно-
сті; забезпечення безпеки архівної інформації; 
організаційно-правові недоліки збирання, комп-
лектування, обліку, зберігання та консервація 
документів, формування фондів, регламентація 
доступу до них та інші потреби тощо).

Об’єктом публічно-правових відносин у цій 
предметній галузі буде поведінка суб’єктів право-
відносин, яка спрямована на задоволення закон-
них інтересів суспільства, держави, особистості. 
є ті, з приводу яких у силу закону можуть виник-
нути майнові та особисті немайнові цивільні пра-
ва і обов’язки. 

До основних об’єктів приватноправових відно-
син належать: 

1) речі – нерухомі (земельні ділянки, будівлі, 
споруди, установи та інші майнові комплекси) 
і рухомі (архівні документи); 

2) дії та їх результати (наприклад, діяльність 
архівної установи з надання послуг – обробка 
документів організації на договірних засадах); 

3) результати творчої діяльності (наукові 
видання архівної установи); 

4) особисті немайнові блага (честь, гідність, 
репутація) [39].

На формування архівних правовідносин впли-
вають норми галузей як публічного, так і приват-
ного права.

Об’єкт архівного права – це ретроспективна 
документна інформація, традиційні та електронні 
документи, Національний архівний фонд. 

Суб’єктами архівних правовідносин можуть 
виступати органи державної влади, органи місце-
вого самоврядування, підприємства, організації, 
засоби масової інформації та інші юридичні осо-
би будь-якої форми власності, навчально-виховні 
заклади, наукові установи, громадяни України, 
інших держав та особи без громадянства, а також 
громадські об’єднання.

Для всіх суб’єктів, залучених у суспільні від-
носини, що виникли в процесі організації збері-
гання, комплектування, обліку та використання 
НАФ та інших архівних документів, встановлю-
ється цивільно-правова, адміністративно-правова 
та кримінальна відповідальність за неправомірні 
дії в галузі архівної справи. Так суб’єкти архівної 
справи України здійснюють свою діяльність відпо-
відно до своїх повноважень. Всі суб’єкти архівної 
справи, мають відповідними правовими статуса-
ми, закріпленими в правових нормах і визначають 
їх соціально-правову роль в державі і суспільстві. 

Висновки. Предмет законодавчого регулюван-
ня у сфері архівної справи є відносини, які вини-
кають у процесі діяльності з організації збері-
гання, комплектування, обліку та використання 
архівних документів, що здійснюється в інтере-
сах суспільства, держави і громадянина, і на котрі 
впливають норми галузей публічного та приватно-
го права. Архівне законодавство – це не самостій-
на галузь правової системи України, а комплексна 
система законодавства, як формується у вигля-
ді сукупності джерел права, які представляють 
собою форму вираження правових норм, що вклю-
чають норми різних галузей права. 
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Під терміном «архівне законодавство», який 
є основною формою стандартизації норм правовід-
носин, що виникають в архівній сфері, пропону-
ється розуміти сукупність законів та підзаконних 
нормативних актів, котрі забезпечують правове 
регулювання відносин в архівній сфері на всій 
території держави. Архівне право охоплює спектр 
правових проблем – права особистості, власності, 
адміністративного та міжнародного права, права 
на інформацію або його обмеження. 

Отже, підсумуємо, що архівне право є підга-
луззю права та інститутом інформаційного права 
і визначається як система правових норм, спря-
мованих на регулювання відносин, які виника-
ють в архівній сфері, і як комплексна система 
знань, яка, з одного боку, органічно вплітається 
в науку інформаційного права, а з іншого – інте-
грує спеціальні знання з архівознавства, доку-
ментознавства, діловодства та інформаційної 
діяльності тощо. 

Зауважимо, що законодавець все ж таки роз-
межовує архівну справу і діловодство, розгля-
даючи її як дві складові сфери життєдіяльності 
суспільства, що між собою пов’язані органічно. 
Сучасні тенденції вказують на формування архів-
ного права як наукової дисципліни, що знахо-
диться на стику архівознавства та правознавства. 
Генезис, становлення і розвиток системи знань 
про механізми правового регулювання організації 
архівної діяльності відповідає прийнятої у світо-
вому наукознавстві концепції стадійного розвит-
ку системи наукових знань в процесі освоєння сві-
ту і самопізнання людини.

Архівна адміністративно-правова база регулює 
практично всі аспекти архівної діяльності, почи-
наючи з визначення структури цієї галузі і закін-
чуючи правами й обов’язками архівістів та інших 
фахівців. Архівне законодавство визначає прави-
ла зберігання архівного матеріалу, вирішує кому 
і за яких умов можна видавати документи, наді-
ляє керівників архівів певними службовими пов-
новаженнями, прописує правила роботи, встанов-
лює відповідальність громадян щодо отриманої 
інформації, а також визначає який вид історичної 
спадщини країни необхідно залишити і зберегти 
для майбутніх поколінь.

На часі постають завдання щодо опрацювання 
найбільш точних способів правової оцінки архів-
них матеріалів, особливо – цифрового формату.

Найбільш перспективною стратегією форму-
вання цифрової доктрини правової регуляції орга-
нізації та функціонування архівної діяльності 
є виділення архівного права як підгалузі інформа-

ційного права. Це дасть змогу виробити науково 
обґрунтовані вимоги до побудови архівного зако-
нодавства, як на національному, так і на міжна-
родному рівнях. У цьому випадку створюється 
нова якість інтеграції. Оформлені відповідним 
чином суспільні відносини в нормативному акті 
дозволяють мінімізувати розрив між терміноло-
гічними, теоретичними основами архівознавства 
та практикою архівного законодавства. Реальний 
стан справ в архівній галузі та відображення у нор-
мативному акті не є рівними в повній мірі. Найчас-
тіше нормативні акти «не встигають» зафіксувати 
зміну в суспільних відносинах, або зафіксовані 
в законі норми не реалізуються на практиці. Тому 
дуже важливо, щоб архівне право в обов’язковому 
порядку розглядалося як частина інформаційного 
і законодавчо кореспондувалося з ним.
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