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Методичні рекомендації розроблена відповідно до: 

- Закону України «Про музеї та музейну справу» від 

29/06.1995 р. №249/95-ВР (про внесення змін до Закону 

України від 05.11.2009 р. №1709-VІ); 

-  Постанови колегії Міністерства культури Української РСР 

“ Про хід виконання постанов директивних органів щодо 

поліпшення обліку і зберігання експонатів у музеях 

республіки та заходи щодо вдосконалення цієї роботи” від 

24.04.1991 р. № 4/2; 

- Постанови Кабінету міністрів України від 20 липня 2000 р. 

N 1147 «Про Музейний фонд України»;  

- Інструкції з організації обліку музейних предметів 

затверджена наказом Міністерства культури України № 580 

від 21.07. 2016;  

- Наказу Міністерства культури мистецтв України “Про 

проведення повного звірення наявності пам’яток державної 

частини Музейного фонду України з фондово-обліковою 

документацією” від 29.10.2003 р. № 681; 

- Інструкції «З музейного обліку, зберігання та використання 

пам‘яток державної частини Музейного фонду України». 
 

Методичні рекомендації призначені для працівників музеїв. 
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ВСТУП 
 

Музей займає особливе місце серед інших закладів культури. Він 

не тільки збирає, вивчає, здійснює культурно-освітню діяльність, він 
перед усім зберігає предмети, які є унікальними та автентичними, 

предмети матеріальної, мистецької, духовної культури, для яких важливі 

не тільки умови зберігання, але і чітка облікова робота, яка має 
відповідати встановленим нормам. У зв’язку з цим, однією з умов 

збереження музейних предметів є регулярне звірення з фондово-

обліковою документацією – актами, книгами надходжень, інвентарними, 

спеціальними інвентарними книгами та ін. Під час звірення вирішуються 
важливі завдання обліково-фондової роботи, а саме: 

– встановлюється фактична наявність музейних предметів; 

– визначається надійність системи обліку предметів; 
– визначається ступінь збереження предметів. 

Звірення музейного зібрання здійснюється у відповідності до 

затвердженого керівником плану, яким передбачаються черговість, 
терміни звірення кожної групи зберігання музейних предметів і 

колекцій. Основною вимогою до працівників музею стає постійний 

контроль стану та руху фондів – і з цією метою доцільно планувати та 

здійснювати звірення в терміни, зазначені у чинній Інструкції з 
організації обліку музейних предметів (Затверджено Наказом 

Міністерства культури України 21.07.2016  № 580.) 

Звірення починається з наказу директора, затвердження складу 
комісії, встановлюється термін проведення звірення та термін 

підготовки і затвердження відповідної документації. 

Система обліку та зберігання музейних предметів та колекцій 

забезпечує стабільність фондової роботи. 
Дані методичні рекомендації розроблені відділом фондів 

Білоцерківського краєзнавчого музею, для вдосконалення методів 

проведення звірення та отримання точних підсумкових результатів. 
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І. Положення про Музейний фонд України  
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. 

N 1147 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України  

від 3 листопада 2010 р. N1007 (1007-2010-п) 

 

Загальна частина 
     1. Це Положення визначає порядок формування Музейного 
фонду України, порядок обліку музейних предметів, музейних 
колекцій, музейних зібрань, забезпечення їх охорони, збереження і 
використання.  
     2. Дія цього Положення поширюється на всі види музеїв, 
передбачені статтею 6 Закону України "Про музеї та музейну 
справу" (249/95-ВР), і заповідники (далі - музеї), у яких 
зберігаються музейні предмети та музейні колекції Музейного 
фонду України (далі - музейні предмети).  
     3. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:  
     1) інвентарний номер - порядковий номер обліку музейного 
предмета за інвентарною книгою. Інвентарний номер, що 
проставляється на предметі в процесі наукової інвентаризації, 
становить частину облікового позначення;  
     2) науково-допоміжний фонд - частина музейного  зібрання, що не 
належить до основного фонду та державної частини Музейного 
фонду України, складається з науково-допоміжних матеріалів, 
зібраних або створених музеєм для  постійної  експозиції або виставок 
як допоміжний ілюстративний або інформаційний матеріал (муляжі, 
макети, зліпки, реконструкції, копії, плани, карти, схеми, діаграми, 
креслення та інші наочні матеріали, які спеціально виготовлені або 
відтворені і використовуються для розкриття експозиційно-
виставочної теми);  
     3) облікові позначення - шифр установленого зразка, що 
наноситься на музейний предмет з метою повної його 
ідентифікації відповідно до фондово-облікової документації і 
містить номер музейного предмета за книгою надходжень;  
     4) обмін предметами Музейного фонду України - одна з форм 
комплектування музейного зібрання, що здійснюється музеями 
шляхом обміну матеріалів дублетного фонду і непрофільних 
матеріалів на предмети, що відповідають профілю музейного зібрання;  
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     5) основний фонд - музейні предмети, відомості про які 
занесені до  фондово-облікової документації. Зазначені предмети 
підлягають науковій інвентаризації і належать до державної 
частини Музейного фонду України;  
     6) первинна  реєстрація - фіксація основних відмінних ознак 
предметів музейного значення в книзі надходжень основного або 
науково-допоміжного фонду на підставі результатів їх вивчення;  
     7) постійне (тимчасове) зберігання - один з основних видів 
діяльності музею, що передбачає створення матеріальних і 
правових умов, за яких забезпечується додержання спеціального 
науково обґрунтованого режиму зберігання музейних  предметів, 
переданих музею на постійне (тимчасове) зберігання;  
     8) фондово-закупівельна комісія - постійно діючий 
консультативно-дорадчий орган музею, який провадить діяльність 
у межах повноважень, визначених цим Положенням, і на який 
покладено функції з проведення експертизи культурних цінностей, 
зокрема на предмет включення їх до музейного зібрання;  
     9) фондово-облікова документація - документи, необхідні для 
ведення музейного обліку, передбачені цим положенням та актами 
МКТ.  
     Інші терміни у цьому Положенні використовуються у 
значеннях, наведених у Законі України "Про музеї та музейну 
справу" (249/95-ВР).  
     4. Музеї забезпечують ведення обліку музейних предметів, їх 
охорону, зберігання і використання. 
     Відповідальність за створення умов, необхідних для забезпечення 
належного стану збереження, охорони і використання музейних 
предметів, покладається на керівника музею.  
Склад Музейного фонду України 
     5. Формування Музейного фонду України здійснюється 
відповідно до Закону України "Про музеї та музейну справу" 
(249/95-ВР ).  
     6. Музейний фонд України складається з державної і 
недержавної частини.  
     До державної частини Музейного фонду України належать 
музейні предмети, музейні зібрання, що є державною 
власністю, зберігаються у державних музеях, у тому числі такі 
предмети і зібрання, що зберігаються в музеях, які належать 
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до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, а також у музеях, 
створених при установах, організаціях, підприємствах і 
навчальних закладах державної та комунальної форми 
власності чи у їх складі. До державної частини Музейного фонду 
України належать також предмети музейного значення, що 
підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду 
України, музейні колекції, музейні зібрання, що зберігаються на 
підприємствах, в установах та організаціях державної і 
комунальної форми власності.  
     До недержавної частини Музейного фонду України належать 
музейні предмети, музейні зібрання, що зберігаються в музеях 
приватної форми власності, музеях підприємств, установ, 
організацій приватної форми власності та не віднесені або не 
підлягають віднесенню до державної частини Музейного 
фонду України, зокрема предмети музейного значення, що 
підлягають внесенню до недержавної частини  Музейного фонду 
України та є власністю релігійних організацій, громадян та 
об'єднань громадян.  
     7. Музейне зібрання поділяється на основний і науково-
допоміжний фонди.  
     У науково-допоміжному фонді можуть бути виділені фонд 
сировинних матеріалів та експериментальний фонд.  
Порядок ведення обліку музейних предметів та предметів 
музейного значення 
     8. Музейні предмети та предмети музейного значення, які 
зберігаються в музеях незалежно від форми власності та 
підпорядкування, а також предмети музейного значення, які 
зберігаються на підприємствах, в установах, організаціях 
державної та комунальної форми власності, підлягають обліку 
згідно з цим Положенням.  
     9. Форми основних фондово-облікових документів 
затверджуються МКТ.  
     10. Фондово-облікова документація складається з основних і 
допоміжних облікових документів.  
     До основних облікових документів належать:  
     акти приймання і передачі музейних предметів на постійне або 
тимчасове зберігання;  
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     книга надходжень основного фонду і колекційні описи до неї;  
     інвентарні книги з шифром, що відповідають структурі 
основного фонду;  
     архівні описи, описи археологічних і природничо-наукових 
колекцій;  
     спеціальні інвентарні книги для обліку музейних предметів, що 
містять дорогоцінні метали і коштовне каміння;  
     книга надходжень науково-допоміжного фонду;  
     науково уніфікований паспорт музейного предмета;  
     реставраційний паспорт музейного предмета.  
     Перелік допоміжних облікових документів визначається 
інструкцією з ведення обліку, зберігання і використання музейних 
предметів, яка затверджується керівником музею.  
     11. Форми допоміжних облікових документів затверджуються 
керівником музею на підставі інструкції, що затверджується МКТ.  
     12. Фондово-облікова документація підлягає довічному 
зберіганню.  
     13. Приймання і передача музейних предметів та предметів 
музейного значення на постійне або тимчасове зберігання до 
музеїв здійснюються за відповідними актами на підставі рішень 
фондово-закупівельної комісії. В акті зазначаються форма 
передачі предметів музейного значення (закупівля, дарування 
(пожертвування), заповіт, рішення суду про передачу культурних 
цінностей у власність держави), відомості про їх історію, 
походження і побутування. До актів додаються копії документів, 
що підтверджують право власності на зазначені в них культурні 
цінності.  
     14. Музейний предмет передається на постійне зберігання та 
включається до основного фонду музею на підставі рішення 
фондово-закупівельної комісії, яке оформлюється відповідним 
протоколом.  
     15. Музейний предмет вважається прийнятим на постійне 
зберігання з моменту його первинної реєстрації та нанесення на 
нього відповідних облікових позначень.  
     Не допускається зберігання музейних предметів без нанесення 
на них облікових позначень.  
     16. Облік музейних предметів, що передаються  на постійне 
зберігання, ведеться трьома етапами.  
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     Перший етап передбачає складення акта і реєстрацію музейного 
предмета у відповідній книзі надходжень (основного фонду, 
науково-допоміжного фонду, сировинних матеріалів, 
експериментального фонду).  
     На другому  етапі проводиться реєстрація музейного предмета в 
інвентарній книзі.  
     Третій етап передбачає реєстрацію музейного предмета у 
спеціальній інвентарній книзі для предметів, що містять 
дорогоцінні метали і коштовне каміння.  
     17. Вилучення музейних предметів, що належать до 
основного фонду, з фондово-облікової документації музею 
здійснюється з дозволу МКТ на підставі рішення музейної ради 
та висновків експертно-фондової комісії.  
     18. Облік музейних предметів, переданих на тимчасове 
зберігання, ведеться на підставі актів приймання-передачі  шляхом 
занесення відомостей про них до книги надходжень музейних 
предметів, прийнятих на тимчасове зберігання.  
     19. Облікові документи оформлюються винятково в 
рукописній формі. Копії книг надходжень можуть за рішенням 
керівника музею зберігатися в електронній формі за умови їх 
ідентичності рукописному варіанту.  
     20. Сторінки рукописних книг надходжень, що належать до 
основних облікових документів, зазначених у пункті 10  цього 
положення, до моменту їх заповнення прошнуровуються і 
нумеруються, книги надходжень завіряються підписами керівника, 
головного зберігача музею, керівника відповідного структурного 
підрозділу, до сфери управління якого належить музей, 
скріплюються печатками музею та органу, у сфері управління 
якого перебуває музей, або його власника.  
     21. До кожного завершеного тому книги надходжень складається 
акт, у якому зазначаються відомості про загальну кількість занесених 
до нього музейних предметів, зміни в їх обсязі та складі, наводиться 
інформація про пропущені інвентарні номери, повторні записи тощо. 
Акт затверджується керівником музею.  
     22. Заміна книг надходжень, що належать до основних 
облікових документів, здійснюється  тільки у виключних випадках 
(внаслідок старіння, значного пошкодження) шляхом їх 
переписування у встановленому МКТ порядку. Під час складання 
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нових книг надходжень забороняється знищення або порушення 
цілісності старих книг, які довічно зберігаються в музеях разом з 
основними  обліковими документами.  
     23. З метою збереження первинної інформації та дотримання 
послідовності облікових позначень музейних предметів під час 
переписування книг надходжень здійснюється перенесення усіх 
раніше вилучених інвентарних  номерів із зазначенням документа,  
що є підставою для вилучення.  
     24. Облік музейних предметів в електронній формі ведеться 
у музеях відповідно до цього Положення та порядку його 
ведення, встановленого МКТ.  
     25. Вимоги щодо затвердження форми книг надходжень у 
музеях, в яких зберігається недержавна частина Музейного фонду 
України, встановлюються власником музейних предметів.  
     26. Ведення інвентарних книг, спеціальних інвентарних 
книг, книг надходження науково-допоміжного фонду може 
здійснюватися в електронному вигляді за умови дотримання 
порядку технічного захисту інформації, що зберігається в 
електронному вигляді.  
     27. Порядок технічного захисту інформації, що зберігається в 
електронному вигляді, визначається Законом України "Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР).  
     28. Вимоги до ведення обліку та зберігання  фондово-облікової 
документації визначаються МКТ.  
     29. Відповідальність за організацію і ведення обліку музейних 
предметів несе головний зберігач музею.  
     Призначення на посаду та звільнення з посади головного 
зберігача музею здійснюється за погодженням з органом, у сфері 
управління якого перебуває музей.  
     30. Контроль за дотриманням порядку обліку та умов 
зберігання музейних предметів здійснює МКТ.  

Особливості обліку окремих категорій музейних предметів  
     31. Музеї ведуть облік, зберігають документи, які належать до 
Національного архівного фонду, та використовують їх згідно із 
Законом України  "Про Національний архівний фонд та архівні 
установи" (3814-12).  
Фондово-облікова документація музею не передається на 
зберігання в архівні установи. 
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     32. Відомості про обсяг, склад, зміст і стан документів 
Національного архівного фонду заносяться до облікових книг та 
картотеки основного фонду музею.  
     33. Музеї подають щороку державним архівним установам 
відомості про склад і обсяг документів Національного архівного 
фонду за формою, встановленою Держкомархівів.  
     34. Облік музейних предметів, що містять дорогоцінні метали і 
коштовне каміння, ведеться трьома етапами та передбачає 
складення акта, реєстрацію такого предмета в книзі надходжень, 
інвентарній книзі і спеціальній інвентарній книзі.  
     35. Предмети, що містять дорогоцінні метали і коштовне 
каміння, підлягають апробації в установах, які мають 
сертифіковане обладнання.  
     36. Контроль за веденням обліку та дотриманням умов 
зберігання музейних предметів державної частини  Музейного 
фонду України здійснює МКТ.  
     Вимоги щодо організації обліку, зберігання та використання 
музейних предметів визначаються  інструкцією, яка  
затверджується Міністерством.  
Порядок передачі музейних предметів державної частини 
Музейного фонду України 
     37. Передача музейних предметів державної частини  
Музейного фонду України з музеїв на постійне зберігання іншим 
музеям у межах України здійснюється за згодою музеїв, у яких 
вони  зберігаються, за рішенням МКТ на підставі листа-
клопотання органу виконавчої влади, у сфері управління 
якого перебуває музей, що передає музейні предмети.  
     38. Передача музейних предметів і музейних колекцій 
державної частини Музейного фонду України з музеїв на 
тимчасове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним 
особам у межах України здійснюється за згодою музеїв, в яких 
вони  зберігаються,  за рішенням:  
     центрального органу виконавчої влади, у сфері управління 
якого перебуває музей, - для музеїв, заснованих на державній 
формі власності;  
     структурного підрозділу місцевого органу виконавчої 
влади, у сфері управління якого перебуває музей, - для музеїв, 
заснованих на комунальній формі власності. 
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     39. Рішення про передачу музейних предметів державної 
частини Музейного фонду України на тимчасове зберігання за 
межами України з метою їх експонування на виставках, 
проведення реставрації або наукової експертизи приймає МКТ.  
     40. Підставою для прийняття МКТ рішення про передачу 
музейних предметів на тимчасове  зберігання за межами України з 
метою їх експонування на виставках або наукової експертизи є:  
     лист-клопотання органу, у сфері управління якого перебуває 
музей, в якому вони зберігаються;  
     гарантійний лист від сторони, яка приймає музейні предмети на 
тимчасове зберігання;  
     договір страхування музейних предметів на період  
перебування їх за межами музею, в якому вони зберігаються; 
     контракт (угода) між музеєм, який передає музейні предмети і 
музейні колекції на тимчасове зберігання, і стороною, яка  їх 
приймає,  з необхідними додатками,  що містять, зокрема, вимоги 
до зберігання таких предметів, графік проведення виставки 
(виставок), інформацію про транспортну компанію, яка здійснює 
їх перевезення;  
     стандартний звіт про системи безпеки (facility report) сторони, 
яка приймає музейні предмети і музейні колекції на тимчасове 
зберігання.  
     41. Підставою для прийняття МКТ рішення про тимчасове 
зберігання музейних предметів за межами України з метою 
реставрації є:  
     лист-клопотання органу, у сфері управління якого перебуває 
музей, в якому вони зберігаються;  
     рішення реставраційної ради музею чи  висновок  
Національного науково-дослідного реставраційного центру;  
     гарантійний лист від сторони, яка приймає музейні предмети на 
тимчасове зберігання з метою реставрації;  
     договір страхування музейних предметів на період їх 
перебування за межами музею, в якому вони зберігаються;  
     контракт (угода) між музеєм, який передає музейні предмети на 
тимчасове зберігання, і стороною, яка їх приймає з метою 
проведення реставрації, з необхідними додатками;  
     стандартний звіт про системи безпеки (facility report) сторони, 
яка приймає музейні предмети на тимчасове зберігання.  
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Охорона, зберігання і використання музейних предметів  
     42. Охорона музейних предметів здійснюється у порядку, що 
визначається МКТ разом з іншими органами виконавчої влади 
відповідно до їх повноважень.  
     43. Музейні предмети використовуються для розвитку освіти, 
науки та культури, поширення інформації про національне 
культурне надбання та світову історико-культурну спадщину 
шляхом:  
     створення експозицій, виставок та проведення на їх основі 
науково-дослідницької і культурно-освітньої роботи;  
     підготовки та идання каталогів, збірок наукових праць, 
монографій, буклетів, путівників тощо;  
     надання юридичним та фізичним особам наукових 
консультацій щодо  складу і змісту музейних колекцій, з питань 
створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем 
обліку музейних зібрань, приєднання до міжнародних 
інформаційних систем та забезпечення доступу до них широких 
верств населення.  
     44. Музеї можуть встановлювати обмеження стосовно 
доступу дослідників до музейних предметів у зв'язку з 
незадовільним станом їх збереження, проведенням 
реставраційних та консерваційних робіт, перебуванням у 
постійно діючій експозиції чи на виставці.  
     45. Порядок доступу до музейних предметів і музейних 
колекцій, які зберігаються у фондосховищах, визначається 
інструкцією, що затверджується музеєм на основі нормативно-
правових актів МКТ.  
     46. Виготовлення образотворчої, друкованої, сувенірної 
продукції з використанням зображень музейних предметів 
здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері 
авторського права та з письмового дозволу музеїв, у яких вони 
зберігаються.  
{Положення  в  редакції  Постанови КМ N 1007 (1007-2010-п ) від 
03.11.2010}  
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ІІ. Порядок проведення звірення наявності пам'яток 
державної частини Музейного фонду України з фондово-
обліковою документацією  (музеї та заповідники системи 

Мінкультури та складання підсумкового акта і додатків до нього) 
Додаток 1 до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 

29.10.2003 № 681 

 

Звірення наявності проводиться в музеях і заповідниках 

системи Міністерства культури і мистецтв по усіх групах 

зберігання. Першочерговому звіренню підлягають музейні 

предмети, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. 

У випадках, коли музеї районного підпорядкування (за 
відсутності відповідних умовзберігання) передали ці пам'ятки 
до обласних музеїв, звіти про них подають як музеї-власники, 
так і музеї, у яких зберігаються музейні предмети, що містять 
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння: акт тимчасового 
передавання, список музейних предметів*. 

Звірення фондів здійснюється комісією у складі не менше 

3-х осіб, згідно з наказом і планом, затвердженими директором 

музею. У плані мають бути передбачені черговість та терміни 

проведення звірення кожної групи збереження. 

У невеликих музеях, де працює один зберігач фондів, 

повне звірення наявності музейних предметів фіксується 

безпосередньо в підсумковому акті і додатках до нього. 

За наявності у музеї кількох зберігачів звірення проводиться по 

кожній фондовій групі, яку веде кожна матеріально відповідальна 

особа. Підсумки фіксуються в окремих актах, які підписуються 

усіма членами комісії, затверджуються директором музею. 

На підставі цих актів складається підсумковий акт 
повного звірення наявності всієї музейної збірки. 

Комісія звіряє відповідність опису кожного предмета в 
інвентарній книзі, одночасно інвентарний номер закреслюється в 

аркуші звіряння (в «шахматці») та відмічається в топографічних 

описах. 

Одночасно зі звіренням наявності необхідно скласти акти 
передачі музейних колекцій на відповідальне збереження 
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науковим співробітникам (зберігачам) в музеях, де ця робота досі 

не проведена. 

Останнім етапом повного звірення наявності музейних 
предметів має бути співставлення звірених інвентарних номерів 

предметів, перелічених у рукописних матеріалах додатків до 

підсумкового акт з обліковими номерами тих самих предметів за 

книгою надходжень, пояснення усіх розбіжностей, якщо вони 

мають місце. Здійснюючи цю роботу, необхідно провести аналіз 

стану фондово-облікової документації: книг надходжень та 

інвентарних книг. 

Основним завданням звірення наявності має бути 
встановлення фактичної наявності музейних предметів та 
перевірка надійності системи їх обліку і зберігання 
шляхом: 

- звірення наявності музейних предметів, яке здійснюється 

номер за номером з фондовою обліковою документацією 

(актами приймання, книгами надходжень основного фонду, 

інвентарними книгами, книгами спеціального обліку музейних 

предметів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, 

актами тимчасової видачі, наказами на списання та іншою 

обліковою документацією); 

- порівняння даних про внутрішньомузейний рух експонатів 
(видача з фондів в експозицію, на реставрацію, на виставки, 

тощо); 

У підсумковому акті звірення наявності музейних 

предметів з фондово-обліковою документацією музейного фонду 

та в актах звірення наявності музейних предметів за групою 

зберігання має бути відображено: 

- кількість предметів, які значаться за фондово-обліковою 

документацією; 
- кількість предметів фактично виявлених при звіренні; 

- кількість предметів, відсутність яких у фондах 

підтверджується внутрішньомузейними актами видачі за межі 

музею; 

- кількість предметів не виявлених під час звірення наявності, 

відсутність яких документально не підтверджена; 
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- кількість непрофільних музейних предметів. 

До підсумкового акта обов'язково додаються відомість 

наявності звірених музейних предметів за книгами надходжень та 

відомість про наявність звірених музейних предметів за 

інвентарною книгою, та у разі необхідності - список музейних 

предметів, облікованих двічі, список музейних предметів, що не 

відповідають профілю музею. 

Повне звірення наявності основного фонду музею дає 
можливість виявити реальний стан ведений фондово-облікової 
документації та упорядкувати основний фонд 
шляхом звільнення від: 

- непрофільних музейних предметів; 

- музейних предметів, що не мають музейного значення або 

втратили його через незадовільний стан збереження; 

- музейних предметів, що підлягають обліку у науково-

допоміжному фонді; 

- номерів помилково наданих двом різним предметам, або 

навпаки, двох облікових номерів - одному предмету і т. ін.; 

- музейних предметів, які не знайдені, викрадені, втрачені під 

час аварій. 

Пам'ятки державної частини Музейного фонду України 
вилучаються з фондово-облікової документації лише згідно з 

наказом Міністерства культури і мистецтв України, про 

що робиться відповідний запис червоною пастою у книгах обліку. 

Запис завіряється підписом головного зберігача та 
скріплюється печаткою музею. 

* * * 

Основні причини вилучення музейних предметів 

з фондово-облікової документації та порядок їх списання 

Вилучення музейних предметів і музейних колекцій з 

фондово-облікової документації та списання здійснюється на 

підставі клопотань Міністерства культури АР Крим, управлінь 

культури обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, Національних музеїв і заповідників з 

обов'язковим додатком всієї необхідної документації в залежності 

від конкретних випадків. 
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У випадку крадіжки додаються: 

- акт, складений в день виявлення крадіжки, з зазначенням 

місця, часу, обставин; 

- список предметів з зазначенням їх облікових номерів і 

страхової вартості; 

- пояснювальна __________записка дирекції про причини 

викрадення, заходи щодо запобігання подібних випадків, 

покарання винних та про результати розшуку викрадених 

музейних предметів; 

- копія довідки органів МВС України. 

У випадку пожежі, аварії: 

- акт про пошкодження музейних предметів; 

- список знищених та пошкоджених предметів із зазначенням 

пошкоджень кожного з них; 

- пояснювальна записка директора про місце, час, причини 

пожежі (аварії), розміри збитку, заходи щодо запобігання 

подібних випадків, встановлення і покарання винних осіб; 

- копія довідки державної служби пожежної безпеки про 

причини пожежі та її наслідки. 

У випадку втрати пам'яткою музейного значення: 

- протокол фондово-закупівельної комісії про втрату пам'яткою 

музейного значення, исновки реставраторів, мистецтвознавців, 

архівістів т.ін. про неможливість або недоцільність реставрації; 

- список предметів, де необхідно вказати: № за порядком, № за 

книгою надходжень; 

інвентарний номер; назву (за книгою обліку), причину 

списання (для кожного предмета); 
- пояснювальна записка дирекції про причини, що призвели до 

втрати пам'яткою музейного значення, встановлення і 

покарання винних, заходи щодо запобігання подібних випадків. 

У випадку переведення з основного до науково-допоміжного 

фонду музейних предметів, помилково занесених до книги 

надходжень (копії, муляжі, репродукції): 

- протокол фондово-закупівельної комісії, де підтверджена 

необхідність переведення до науково-допоміжного фонду; 

- список музейних предметів. 
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У випадку передавання установі (власнику) предмета основного 

фонду без офіційного оформлення (заява власника, виписка з 

протоколу фондово-закупівельної комісії музею, акт 

передавання, дозвіл Мінкультури): 

- пояснювальна записка дирекції про обставини і причини 

передавання з посиланням на документи, про заходи, прийняті 

щодо припинення подібних випадків; 

- список музейних предметів; 

- довідка від установи, де зберігаються предмети, з зазначенням 

часу передавання, кількості переданих предметів або розписки 

власника, який отримав свої речі за списком. 

У випадку відсутності музейних предметів при звіренні 

наявності: 

- список предметів, не виявлених під час звірення наявності  

пояснювальна записка дирекції. 

* * * 

Основні вимоги щодо оформлення документації: 

Уся підсумкова документація зі звірення подається в 
оригіналах разом із клопотаннями музеїв і управлінь 
культури. У музеях зберігаються завірені копії протоколів, 

довідок (крім довідок органів МВС), другі примірники 

підсумкових актів і списків. 

Акти звірення, протоколи фондово-закупівельної комісії, 

списки мають бути затверджені директором музею (підпис і 
печатка). 

Список музейних предметів, що підлягають вилученню 
та списанню з основного фонду та список музейних предметів, 
які підлягають переведенню з основного до науково-
допоміжного фонду подаються на розгляд у 5 примірниках 
разом з підсумковим актом. 

Документи повинні містити дату складання і дату 
затвердження, підписи з зазначенням прізвища, ім'я та по 
батькові, найменування посади. 

* * * 
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Порядок проходження документації після проведення  

звірення наявності 

Національні музеї подають документацію за підсумками 

повного звірення наявності музейних предметів з обліково-

фондовою документацією безпосередньо до Міністерства 

культури і мистецтв. 

Районні, міські та інші музеї місцевого підпорядкування 

попередньо подають зазначену документацію в обласні музеї. 

Обласні музеї розглядають її, доопрацьовують разом з 

представниками музеїв (за необхідності) та з письмовими 

висновками подають до управлінь культури обласних, Головного 

управління культури та мистецтв Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій. 

Міністерство культури АР Крим, управління культури 

обласних, Головне управління культури та мистецтв Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій розглядають та 

затверджують документацію за підсумками звірення наявності і 

списання музейних предметів основного фонду всіх підвідомчих 

музеїв на колегіях та надсилають їх разом з відповідним 

клопотанням до Міністерства культури і мистецтв України. 

Затверджені підсумкові документи подаються на розгляд 

експертно-фондової комісії Міністерства культури і мистецтв України. 

На засідання експертно-фондової комісії з питань розгляду 

підсумків повного звірення наявності можуть запрошуватися 

керівники управлінь культури, директори музеїв і заповідників 

державного підпорядкування. 
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ІІІ. Інструкція “З музейного обліку, зберігання та 
використання пам‘яток державної частини Музейного фонду 

України”  Розділ 8. 
 

* * * 

8. Звірення музейних предметів і колекцій з фондово-
обліковою документацією музею 
8.1. З метою контролю за станом ведення фондово-облікової 
документації та фактичної наявності музейних предметів музеї 
щорічно зобов'язані проводити перевірку наявності і стану 
збереженості музейних предметів і колекцій, звірення їх з актами, 
книгами надходжень, інвентарними, спеціальними інвентарними 
книгами та іншою фондово-обліковою документацією. 
8.2. Звірення музейного зібрання здійснюється у відповідності до 
затвердженого керівником плану, яким передбачаються 
черговість, терміни звірення кожної групи зберігання музейних 
предметів і колекцій. 
8.3. Музеї з невеликим (до 3000 предметів) зібранням щорічно 
проводять повне звірення їх наявності. Музеї з великим зібранням 
щорічно проводять перевірку з окремих груп зберігання предметів 
згідно з планом. 
8.4. Звірення музейних предметів і колекцій з фондово-обліковою 
документацією проводиться комісією у складі не менше трьох 
осіб, призначеної наказом, і з обов’язковою участю зберігача 
фондів (матеріально відповідальна особа) даної групи музейних 
предметів і колекцій. 
8.5. Підсумки звірення фіксуються в окремих актах, що 
підписуються головним зберігачем фондів (матеріально 
відповідальна особа) та членами комісії, і затверджуються 
керівником музею. На підставі актів звірення за групами 
зберігання складається підсумковий акт про повне звірення 
наявності всього музейного зібрання, який підписується 
керівником і головним зберігачем фондів (матеріально 
відповідальна особа). 
8.6. Завершення звірення музейного зібрання обговорюється на 
засіданні фондово-закупівельної комісії музею. Підсумковий акт, 
протокол фондово-закупівельної комісії, пояснювальна записка 
керівника музею в разі втрати предмета і вжиті заходи, висновки 
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реставраторів та інша необхідна документація надсилаються 
органу виконавчої влади, якому підпорядкований музей для 
розгляду та затвердження. 
8.7. Повне звірення наявності основного фонду музею дає 
можливість упорядкувати основний фонд шляхом звільнення від 
музейних предметів, які є непрофільними, втратили музейне 
значення через незадовільний стан збереження, підлягають обліку 
у науково-допоміжному фонді, номерів помилково наданих двом 
різним предметам, або навпаки, двох облікових номерів - одному 
предмету, музейних предметів, які не знайдені, викрадені, втрачені 
під час аварій. 
8.8. Розмір збитків від розкрадання , нестачі, знищення (псування) 
музейних предметів і колекцій, в тому числі занесених до 
Державного реєстру національного культурного надбання, 
визначається фондово-закупівельними комісіями музеїв 
(заповідників) на підставі їх оціночної вартості, зафіксованої в 
актах про приймання на постійне зберігання. 
8.9. Вилучення зареєстрованих музейних предметів у інвентарній 
книзі здійснюється лише у разі крадіжки (після закриття справи), 
невиявлення музейного предмета під час звірення, втрати ним 
музейного значення на підставі наказу Міністерство культури і 
туризму України або іншого центрального органу виконавчої 
влади, до сфери управління якого належить музей, за погодженням 
з Міністерства культури і туризму України. 
8.10. Для одержання дозволу на вилучення музейних предметів до 
Міністерства культури і туризму України або іншого центрального 
органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
музей, подаються такі документи (в залежності від конкретного 
випадку): 
а) клопотання та витяг з протоколу колегії відповідного 
структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, – для 
музеїв, заснованих на комунальній формі власності 
б) витяг з протоколу фондово-закупівельної комісії музею 
в) підсумковий акт про звірення наявності музейних предметів з 
фондово-обліковою документацією 
г) висновок реставратора про стан предмета і неможливість його 
реставрації 
ґ) акт, у якому зафіксовано обставини крадіжки 
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д) документи про вжиття заходів дирекцією музею до розшуку 
викрадених предметів, притягнення винних до відповідальності у 
відповідності до законодавства України 
е) документи органів Міністерства внутрішніх справ України про 
розшук або припинення розшуку викраденого музейного предмета 
є) акт про значні пошкодження музейного предмета. 
8.9. При вилученні музейного предмета із зібрання музею у полі 
“Примітка” в книзі надходжень, інвентарній та спеціальній 
інвентарній книзі робиться спеціальна позначка із посиланням на 
назву, номер і дату документа, що дозволяє вилучення предмета. 
Позначка про вилучення предмета з книги надходжень, інвентарної 
та спеціальної інвентарної книги завіряється підписами керівника 
музею, головного зберігача фондів (матеріально відповідальної 
особи) та скріплюється печаткою музею. 
8.11. Категорично забороняється використання номерів, які 
звільнилися після вилучення музейних предметів, для записів 
інших музейних предметів. 
8.12. Переведення музейного предмета з однієї інвентарної книги 
до іншої (наприклад, з інвентарної книги “графіка” до інвентарної 
книги “акварелі”) і відповідно до зміни його інвентарного номера 
та шифру проводиться за рішенням фондово-закупівельної комісії 
музею та за наказом керівника музею за умови, якщо предмет 
залишається в основному фонді музею. 
8.13. Книги надходжень, інвентарні книги та спеціальні інвентарні 
книги заповнені до видання цієї Інструкції залишаються дійсними, 
за умови, якщо вони містять усі необхідні відомості про предмет 
та належним чином оформлені. 
8.14. Заміна книг надходжень, інвентарних та спеціальних 
інвентарних книг на нові відбувається у виняткових випадках з 
обов'язкового дозволу Міністерства культури і туризму України 
або іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 
управління якого належить музей. Після завершення роботи з 
переписування старих фондових книг і оформлення порівняльної 
відомості складається акт про погашення старих книг обліку.Цей 
акт і порівняльна відомість розглядаються на засіданні фондово-
закупівельної комісії музею. 
Музеї, засновані на державній формі власності, акти про 
погашення старих книг обліку, порівняльні відомості разом з 
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випискою з протоколу фондово-закупівельної комісії надсилають 
до Міністерства культури і туризму України або іншого 
центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого 
належить музей, на розгляд та затвердження. 
Музеї, засновані на комунальній формі власності, вищезгадані 
документи надсилають на розгляд колегії відповідного 
структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, до 
сфери управління якого належить музей, та разом з рішенням 
колегії – до Міністерства культури і туризму України або іншого 
центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого 
належить музей, на розгляд та затвердження. 
8.15. До затвердження акта заміни старих книг обліку фондів на 
нові чинними вважаються старі книги. 
8.16. В акті заміни старих книг з обліку фондів зазначаються: дата, 
за чиїм розпорядженням здійснено заміну, причина заміни, а 
також кількість номерів та предметів, що перенесені до нових 
книг, кількість номерів та предметів, які були раніше вилучені, 
кількість номерів, що не зазначені. 
8.17. У разі заміни книг обліку – до них переносяться усі музейні 
предмети із старих книг, крім тих, які вилучені на підставі 
відповідних документів. У нових фондових книгах проти кожного 
музейного предмета робляться посилання на шифр і номер за 
старою книгою, так само як і в старій книзі проставляються новий 
шифр і номер. 
8.18. При складанні нових книг обліку категорично забороняється 
знищення або порушення цілості старих книг. Старі книги 
надходжень, інвентарні та спеціальні інвентарні книги постійно 
зберігаються в музеях поряд з іншою фондово-обліковою 
документацією. 
8.19. Акт на погашення старих книг обліку складається у чотирьох 
примірниках: перший – залишається у діловодстві музею, другий – 
закладається у погашену фондову книгу, третій – передається до 
структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, до 
сфери управління якого належить музей, що затвердив цей акт, 
четвертий – надсилається до Міністерства культури і туризму 
України або іншого центрального органу виконавчої влади, до 
сфери управління якого належить музей. 
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ІV. Проведення звірення музейних предметів і колекцій 
з фондово-обліковою документацією на прикладі 

Білоцерківського краєзнавчого музею 
З питань організації фондової роботи, звірення та обліку 

музейних предметів музеї України керуються важливим 

документом – Інструкцією Міністерства культури «З музейного 

обліку, зберігання та використання пам‘яток державної частини 

Музейного фонду України».  Саме ця інструкція регламентує 

правила та порядок проведення звірення у кожному музеї України.  

8-ий розділ «Інструкції» містить основні рекомендації щодо 

проведення звірення музейних предметів, музейних колекцій з 

фондовою обліковою документацією музею. Інструкція припускає 

два варіанти звірення: повне звірення всієї музейної збірки у 

відповідні терміни за спеціально складеним планом або поетапне 

проведення звірення музейної колекції по фондових групах, яке 

продовжується  протягом тривалого часу.  

  Кожна звірення обов’язково завершується підведенням 

підсумків та оформленням підсумкових документів.  

 Взагалі, звірення  проводиться з метою контролю за станом 

ведення фондової облікової документації та фактичної наявності 

музейних предметів. Важливим завданням звірення є перевірка 

наявності музейних предметів та виведення цифрових показників. 

Не менш важливо правильно згідно з вимогами Міністерства, 

оформити пакет документів.  

Важливе значення має звірення для контролю за 

збереженістю музейних предметів, виявлення можливих фізичних 

чи інших пошкоджень. Потрібно з’ясувати, що призвело до 

пошкодження і, по можливості, вжити необхідних заходів щодо їх 

усунення. У випадку, коли предмет з певних причин виявився 

зіпсованим, потрібно оформити відповідні документи.  

  Під час звірення важливим моментом є визначення умов 

зберігання музейних предметів в фондових приміщеннях та 

експонатів у експозиції.    Робота із фондовою обліковою 

документацію не тільки важлива, а й необхідна: виявлення 

помилок в облікових записах, помилкової атрибуції технічних 
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збоїв в нумерації, в оформленні списання або переводу.  Всі 

помилки та недоопрацювання мають бути виявлені і оформлені 

відповідним чином згідно з інструкцією, про яку згадувалося 

вище.  

   У ході звірення важливо тримати на контролі питання щодо 

виявлення тих музейних предметів, які необхідно списати із 

музейного фонду або перевести із основного до науково-

допоміжного фонду, як такі, що втратили музейне значення.  

Повне звірення наявності передбачає роботу із предметами 

науково-допоміжного фонду, а саме: формування цифрових 

показників, визначення предметів на списання і, що особливо 

важливо, виявлення предметів на переведення до основного 

фонду.  

1. З чого і як починати звірення 
 Роботу потрібно починати із ознайомлення з установчими 

документами Міністерства культури з цього питання. Важливо 

пам’ятати, що по завершенні звірення потрібно вивести  дві 

основні цифри: кількість номерів та предметів на обліку та їх 

фактична наявність. Ці цифри виводяться послідовно,  слід 

рахувати паралельно цифри по обліку та по факту.  

 З досвіду власної роботи дозволимо собі декілька порад:  

1.1 Насамперед це оформлення цифрової інформації у 

додаткові відомості та таблиці, яких не вимагає Міністерство, але 

вони дають нам візуальну наочність, можливість зафіксувати 

одержану інформацію, порівнювати та шукати помилки, 

аналізувати підсумкові цифри.  

1.2 Надійним помічником у проведенні звірення є 

створення так званої «шахматки», з якою зручно працювати у 

фондосховищах, яка дає змогу робити контрольні замітки тощо.  

1.3 Важливим, але дуже трудомістким процесом є 

формування списків, особливо списків за фондовими групами. 

Інформація такого плану дуже знадобиться  не лише під час 

звірення, а і при проведенні іншої фондової облікової роботи,  

наприклад при звіренні – передачі, тощо. Дуже важливо скласти 

списки без помилок, адже вони дають нам першу контрольну 

цифру. Як показує наш досвід, найбільш прийнятне виконання цієї 
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роботи на комп’ютері в програмі Microsoft Excel, що дає змогу 

вести автоматичні підрахунки по книгах обліку. 

Бажано підготувати два варіанти списків:  

1-ий список – за обліком (внести абсолютно всі предмети) ;  

2-ий список – по факту, тобто вилучаються «невиявлені, 

списані попередньо, двічі обліковані». Другий список доречно 

скласти на базі  основного після фактично проведеного звірення.  

 Така система підрахунку дає нам змогу провести певний 

аналіз.  

1.4 Потрібно наголосити, що підрахунки проводять за 

двома основними показниками – кількість номерів та кількість 

предметів. Ці цифри дуже сильно різняться, тому що часто під 

одним номером можуть бути обліковані і 10, і 100 одиниць. Це 

значно ускладнює підрахунки.  

 

1.5 Дуже важливим контролюючим моментом тих етапів 

звірення, які пов’язані із підрахунками по книгах, є суто технічний 

підрахунок номерів за книгами по системі: останній номер мінус 

перший та плюс один. Одержана цифра є цифрою кількості 

номерів у даній книзі: 200 – 100 + 1 = 101 номер. Таку технічну 

цифру обов’язково потрібно виводити по кожній книзі і 

порівнювати із аналогічними цифрами за відомостями. За 

необхідності вести аналіз перудусім пропущених та повторених 

номерів.  

2. Облікові книги: книги надходжень (КН) 
 Наступний крок – проведення підрахунків по облікових 

книгах: книги надходжень (КН) та інвентарні книги (ІК). Робота 

дуже копітка, потребує часу та уважності. Важливо, наскільки ми 

правильно виконаємо цей етап роботи.  Колектив нашого відділу 

має додаткові напрацювання для проведення цифрових 

підрахунків (номерів та предметів по кожній книзі) – це додаткові 

таблиці та відомості, які дають змогу максимально наблизитися до 

правильних підрахунків. 

  По кожній книзі складаються додаткові відомості, що 

мають деякі відмінності по книзі надходжень та інвентарній книзі. 
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У відомість вноситься виключно посторінкова 
інформація по кількості номерів, кількості предметів, тощо. 

Додаток № 1 – Відомість. Посторінкові підрахунки по книзі 

надходжень (КН) 
У відомість по книзі надходжень включена інформація по тих 

фондових групах, які в ній обліковані, кількість номерів та предметів. 

Водночас ця відомість дає змогу виявити кількість предметів та 

номерів, які обліковані тільки по КН.  

Ми фіксуємо також кількість списаних та переведених одиниць за 

наказами Міністерства культури.  

 Отже,  за цією відомістю ми бачимо доволі розгорнуту картину по 

кожній книзі: кількість одиниць на обліку, кількість облікованих 

тільки по КН, кількість одиниць по фондових групах, кількість 

списаних та переведених.  В останні графах подаємо інформацію 

про  фактичні показники по  кожній сторінці,  підсумовуємо  

кількість одиниць,  які фактично обліковані в книзі.  

Наприклад.  КН -10: обліковано – 100 од. , з них по фондових групах 

– ПД – 10 од, ФН –  20 од., Е –20 од., О – 5 од., А – 20 од., М – 5 од., Н 

– 10 од., на КН – 5 од. Списані – 3 од., Переведені 2 од.  

Висновок: облік 100 од, по фондових групах – 90 од.,  на 

КН –  5 од., списані та переведені 5 од. Факт – 90 од.  

  Аналогічна робота проводиться по всіх книгах 

надходження. У випадку, коли облік ускладнений і вести 

підрахунки дуже важко, може допомогти наступна відомість – 

(Додаток 2). Посторінкова зведена таблиця книги надходжень 

по окремій фондовій групі  
Облік ведеться посторінково. За таким зразком одержуємо 

посторінкову цифрову інформацію по кожній фондовій групі у цій 

книзі. Заповнюємо аналогічні відомості по всіх групах. Це дає 

змогу чітко знати, скільки предметів кожної фондової групи 

обліковані у книзі надходжень (Додаток 3). Відомість. Книга 

надходжень. Зведена інформація по фондових групах 

облікованих у книзі. 

Підсумкову інформацію цієї відомості ми використовуємо 

не лише під час звірення, а і тоді, коли закінчується книга 

надходжень і потрібно оформити необхідні документи.  
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Завершальним моментом цього етапу є занесення 

інформації у Зведену таблицю за книгами надходжень по 

фондових групах (облік) – Додаток 4.  
За цією відомістю одержуємо наступну інформацію: 

загальна кількість музейних предметів, облікованих по КН 

(номера та предмети), кількість фондових груп, які обліковані за 

КН, кількість облікованих по КН. Ця підсумкова інформація дуже 

важлива, вона дає можливість проведення перехресного контролю.  

3. Облікові книги: інвентарні книги (ІК) 
Наступний етап – обробка інвентарних книг по фондових 

групах із посторінковими  підрахунками. Спочатку опрацьовуємо  

кожну книгу окремо. Відомість, яку ми використовуємо,  

застерігає від технічних помилок, тому що фіксує кожну сторінку 

за кількістю номерів та предметів. У кінці таблиці дається 

узагальнена цифрова інформація по книзі (Додаток 5). 

Цю цифру по книзі контролюємо математичною 

перевіркою номерів. Коли цифри збігаються, це свідчить про 

правильність підрахунків. При розбіжності слід виявити та 

усунути причину, якою можуть бути .  

В цей же момент вишукуються технічні помилки при 

веденні обліку – пропущені чи повторені номери.  

Завершальний момент – складання підсумкової відомості 

по кожній фондовій групі та єдиної по всіх групах, виводимо 

контрольну цифру по всіх інвентарних книгах. У результаті 

проведеної роботи ми маємо підсумкову контрольну цифру по 

кожній фондовій групі та зведену цифру по всіх фондових групах. 

– (Додаток 6) Відомість зведена по фондовій групі (Додаток 7). 

Відомість зведена по фондових групах. 
У безпомилковому варіанті у фондовій обліковій 

документації  цифрові показники при підрахунках по КН та 
інвентарних книгах мають збігтися.  

Одержавши підсумкову інформацію по книгах надходження 

та підсумкові цифри по фондових групах, проводимо аналіз і робимо 

висновок наскільки об’єктивні цифри ми одержали.  

Діє формула: облік КН – обліковані в КН = облік ФГ (ПД, 

ФН,Е, Н,М, О, А.)  
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Це певною мірою фінальна і основна цифра нашого 

звірення. На жаль, такий повний збіг буває дуже рідко, як правило, 

виявляються розбіжності, які примушують нас працювати і 

працювати.   

Розбіжності дають привід припустити наявність технічних 

помилок або помилок при веденні облікової роботи.   

Варіанти розбіжностей між цифрами:  
1. Основну розбіжність можуть давати цифри одиниць, 

облікованих тільки по КН.  

Приклад: КН – 150 од., фондові групи – 100 од., виявляємо, 
що всього в музейній збірці 50 од., облікованих тільки по КН. 

 По відомостях встановлюємо, в якій книзі, скільки і які 

саме обліковані у КН. На ФЗК приймаємо рішення щодо їх 

подальшого обліку.   

2. Технічна помилка.  

3. Пропущені номери. 

4. Двічі повторений номер 

5. Невідповідність записів обліку в КН та в ІК. Приклад: 
під одним номером у книзі надходжень обліковано 50 од., по 
інвентарній книзі – 45 од. Ці одиниці можуть бути зареєстровані 

за іншим інвентарним номером, можуть бути пропущені і 

перебувати тільки на обліку в КН. 

Декілька слів потрібно сказати про систему обліку, яка 

існує в багатьох музеях і є стримувальним та ускладнюючим 

фактором під час проведення звірення та інших підрахунків. 

Мається на увазі облік під одним номером від декількох до сотень 

і навіть тисяч предметів. Така практика характерна для більш 

ранніх періодів обліку та зберігання – 1940-х – 1980-х років. Ця 

ситуація може легко заплутати всі підрахунки, тому вимагає 

потроєної уважності.  

Сьогодні при проведенні звурення в нашому музеї така 

система обліку не практикується. Найбільш надійний облік один 
номер – один предмет. Такий облік  значно полегшує різноманітні 

цифрові підрахунки.  

На жаль, нам доводиться вести цифрові підрахунки, 

зважаючи на попередні записи по кількості номерів та предметів.  
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4. Фактичний облік 
Одержавши інформацію щодо обліку музейних предметів, 

продовжуємо працювати над виведенням фактичних цифр (факт).  
Для цього потрібно:  

1) уважно перевірити  уже проведені по відомостях  

підрахунки предметів списаних Міністерством  за попередній 

період; 

2) уважно перевірити уже проведені по відомостях 

підрахунки предметів, переведених Міністерством за попередній 

період;  

3) облікувати невиявлені музейні предмети за попередній 

період по кожній фондовій групі. 

Стабілізує ситуацію чіткий облік списаних і переведених 

музейних предметів. Бажано цю роботу проводити під час 

оформлення відомостей  по книгах надходжень та по інвентарних 

книгах. По відомостях ми вивели цифри списаних і переведених 

одиниць по кожній книзі та в цілому. Цифри мають збігатися, у 

випадку розбіжностей потрібно робити перевірку. 

 Треба враховувати, що записи у книгах мають відповідати 

спискам списаних і переведених, музейних предметів, які надані 

Міністерством відповідно до наказів. У нашому музеї таких 

наказів декілька, для зручності користування ми їх переоформили 

у комп’ютерний варіант. На їх основі вивели списки списання та 

переведення по роках, по фондових групах, по наказах 

Міністерства та загальний список (Додаток 8).Аналогічна робота 

була проведена і з переведеними музейними предметами із 

основного до науково-допоміжного матеріалу.  

Таким чином, ми маємо чіткий облік списаних та 

переведених предметів. При звіренні є можливість порівняти 

інформацію за списками і за книгами обліку, що дає змогу 

уникнути помилок при підрахунках.  

Списки обов’язково зберігаються у фондах музею, вони 

підтверджують інформацію із книг обліку. Слід зауважити, що в 

радянський час списання та переведення предметів проводилися 

великими групами, готувалися на друкарській машинці, тому в 

текстах є непродруковані місця або такі, що погано читаються. 



 33 

Робота потребує великої уважності. 

При безпомилкових підрахунках цифри кількості списаних 

та переведених  мають збігатися і по відомостях, і по списках.  

Потрібно звернути увагу, що часто серед списаних та 

переведених предметів виявляються такі, що обліковані тільки за 

книгами надходжень. При підрахунках слід враховувати цей факт.  

Така робота корисна для проведення звірення, крім того 

завжди можна дати всебічну інформацію з цих питань в інших 

випадках фондової облікової роботи. Проте, в цій роботі можуть 

виникати проблемні ситуації, зокрема такі:  

 - по факту не виконано списання по обох книгах обліку або в 

одній із книг;  

 - згідно з наказом предмет списаний, а по факту є в наявності;  

 - в наказ внесені помилки в облікових номерах тощо. 

Можливі й інші помилки чи розбіжності, які потрібно узгодити 

або виправити під час звірення.  

Узгодження цифрових показників проводиться шляхом 

порівняння із аналогічними цифрами. Підсумком цього етапу є 

виведення цифрових показників по списанню та веденню. 

Ми маємо вивести цифри невиявлених предметів по всіх 

фондових групах із поясненням причин втрати цих предметів. 

Інформація ретельно перевіряється, обґрунтовується та 

підтверджується відповідною документацією. За інформацією 

готуємо додаток до звірення, який направляється в Міністерство.  

Тепер наше завдання полягає у виведенні цифр по 

фактичному обліку. Використовуємо формули:  

облік КН – списані – переведені – невиявлені – обліковані 

двічі =  КН,  факт (фактичний облік);  

облік ФГ – списані – переведені – обліковані двічі – 

невиявлені = ФГ (ПД, ФН, Е, О, А, Н, М), факт (фактичний 

облік).  

КН фактичний облік – облік КН = ФГ, фактичний облік.  

Таким чином маємо виведені основні контрольні цифри. 

Після цього приступаємо до підготовки згідно з вимогами 

основних документів для Міністерства культури, зокрема:  

-узагальнена відомість по книгах надходжень; 
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-узагальнена відомість по кожній фондовій групі; 

-узагальнена відомість по всіх фондових групах; 

-додатки.  

(Див. документ «Порядок проведення звірення наявності 
пам'яток державної частини Музейного фонду України з 
фондово-обліковою документацією» С. 16.)  

Особлива ситуація складається, коли у музеї наявний так 

званий «старий облік»: відсутні інвентарні книги по фондових 

групах і всі музейні предмети проходять реєстрацію в одній 

інвентарній книзі незалежно від фондової групи.  

5. Особливості обліку 
При виведенні показників «старого обліку» робота 

ускладнюється, стає ще відповідальнішою. Допомогти у виведенні 

правильних цифрових показників знову ж таки допоможуть 

додаткові відомості, які напрацював наш колектив – відомості 

обліку книг надходжень та інвентарних книг.  

Відомість обліку за книгами надходжень. «Старий облік» 

фактично розділений на дві частини: 1а – облік по фондових 

групах (кількість номерів та предметів), також кількість по КН. 

Ми маємо посторінкові та загальні цифри обліку по кожній 

фондовій групі, загальну цифру по всіх фондових групах та 

інформацію по кількості предметів. Цифри перевіряються 

перехресно.  

Частина таблиці 2а дає інформацію про кількість списаних 

та переведених предметів.  

Останні три графи фіксують фактичні показники по КН, по 

ФГ (фондові групи) та по кількості предметів. Таким чином, ми 

маємо основні важливі цифрові показники по обліку та по факту 

(фактичний облік) у даній книзі. Обробляємо всі КН. – Додаток 9. 

Відомість. Посторінкові підрахунки. Старий облік. Книги 

надходжень.  

Наступним кроком є обробка інвентарних книг «старого зразка». 

Заповнюємо таку само таблицю, в якій лише відсутня 

інформація про предмети, обліковані за книгами надходжень. – 

Додаток 10. Відомість. Посторінкові підрахунки. Старий 

облік. Інвентарні книги. 
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Окремою є ситуація із обліком предметів  на КН та в книгах 

науково-допоміжного фонду – НДМ та ДФ. Таблиця обліку по КН 

дає змогу прослідкувати і такі ситуації.  

На основі відомостей за окремими книгами готуємо 
підсумкову відомість по книгах надходжень та по інвентарних 
книгах «старого обліку», з урахуванням кожної фондової 
групи. (Подібні до додатку 4). 

У книгах «старого обліку» паралельно ведеться 

посторінковий облік списаних та переведених предметів.  

Завершальний етап підрахунків полягає в порівнянні 

отриманої інформації із книг «старого обліку». За цими цифрами 

ми маємо вийти на остаточні показники по «старому обліку».  

Використовуємо ті самі формули, що і в попередніх 

підрахунках.   

облік КН – списані – переведені – невиявлені – обліковані 

двічі =  КН,  факт (фактичний облік);  

облік ФГ – списані – переведені – обліковані двічі – 

невиявлені = ФГ (ПД, ФН, Е, О, А, Н, М), факт (фактичний 

облік);  

КН фактичний облік – облік КН = ФГ, фактичний облік.  

В нашому музеї є ще одна особливість підрахунків. Вона 

полягає в тому, що у фондах наявні предмети, які обліковані у 

книгах надходжень «старого обліку», а на інвентарний облік вони 

оформлені пізніше, і кожен предмет  записаний в інвентарній 

книзі відповідної фондової групи. Це призводить до складнощів у 

підрахунках, які ми умовно називаємо  «старий – новий облік». 
Потрібно виявити кількість таких предметів у цілому та по кожній 

групі. Це означає, що при підрахунках підсумкові  цифри обліку 

по книгах надходжень та по фондових групах будуть різнитися.   

Новий облік по КН буде менше на стільки одиниць, на 
скільки одиниць «старого – нового» обліку ми нарахували, а 
по ФГ на стільки ж більше. 

Приклад:  «Старий – новий» облік – 20 од.   
Результат КН «новий облік» – 500 од. Фондові групи – 520 од. 

На завершення хочу поділитися досвідом використання ще 

однієї таблиці, яку складаємо тоді, коли не можна «звести кінці з 
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кінцями» – це паралельний підрахунок по книгах надходжень та 

по інвентарних книгах кожної фондової групи. Суть таблиці 

полягає в тому, що ведеться паралельний підрахунок номерів та 

предметів по двох книгах.  

Книга ПД-1 – фіксується кількість номерів та предметів у 

книзі. 

Книги надходжень: записуємо у скількох книгах та на яких 

сторінках обліковані номери книги ПД-1, з якого номера ПД 

починається та на яких сторінках обліковані ці предмети – 

кількість номерів та предметів. Ми маємо одержати ті самі цифри,  

що і по книзі ПД–1. 

Підсумок. З’ясовуємо скільки у цій інвентарній книзі 
номерів і предметів та скільки їх обліковано у книгах 
надходжень,  посторінково.    

Приклад. Підрахунки по фондовій групі ПД. – Додаток 11. 

ФГ Письмові джерела. Новий облік. Цифрові підрахунки 

порівнювання . 

Оформлення підсумкових документів є дуже важливим 

моментом на завершальному етапі звірення. Перелік підсумкових 

документів та правила їх оформлення містяться у нормативних 

документах. 

Підсумкові документи потрібно підготувати для подачі до 

органів виконавчої влади.  Про цю роботу інформує 8-ий розділ 

«Інструкції…» 

По завершенні звірення адміністрація музею разом із 

відділом фондової роботи має проаналізувати проведення 

звірення, зробити висновки та розробити заходи щодо 

вдосконалення фондової облікової роботи. 
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КЗ КОР "Білоцерківський краєзнавчий музей» 

Адреса: 

09117, Київська обл., м. Біла Церква, площа Соборна, 4 
тел./факс (04563) 5-31-82, тел. (04563) 5-55-52. 

 
Сайт:  http://bkm.in.ua 

Email:  bts-museum@ukr.net 


