Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та
документознавства за рахунок коштів Державного бюджету України,
на 2017 рік
Шифр
теми

Найменування теми,
номер держреєстрації

1

2

1.1.1

1.1.2

Термін виконання
теми (рік початку
і закінчення)

Наукові

Наукові відділи- виконавці
за фаховими напрямами,
науковий керівник теми

результати

3

4
5
6
І. Архівознавство
1.1. Загальні методологічні та теоретичні дослідження, історія архівної справи

7

Проведення наукового аналізу 2016-2017
термінології діловодства та
архівної справи з метою
уточнення складу і змісту
базових термінів, з урахуванням
змін, що відбулися у
нормативно-правовій базі галузі

Звіт
про
(заключний)

2017-2019
Дослідження процесів
історичного документотворення
в контексті функціонування
державних інституцій як
фондоутворювачів, в процесі
діяльності яких були створені
документи

2017 р. - Звіт про Відділ архівознавства Відділ
НДР (проміжний)
науково- інформаційної та
редакційно-видавничої
2018 р. - Звіт про
діяльності
НДР (проміжний).
Науковий керівник теми: к.і.н.,
2019 р. - Звіт про НДР
с.н.с.Л.В. Приходько
(заключний).

НДР Відділ архівознавства Відділ
документознавства

Проект
ДСТУ Науковий керівник теми: к.і.н.,
"Діловодство
й
с.н.с.Н.М.Христова
архівна
справа.
Терміни та визначення
понять"
(нова
редакція).

Національного архівного фонду
(XV -поч.ХХ ст.)

Проект довідника з
історії
фондоутворювачів

1.2 Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ
1.2.1

Дослідження правових підстав
та визначення науково
обґрунтованих критеріїв
зупинення діяльності архівних
установ, що не забезпечують
збереженість документів
Національного архівного фонду

2017

Відділ
технологічного
Звіт про НДР.
забезпечення архівної справи
НауковоНауковий керівник теми: к.і.н.
обгрунтовані
Л.В.Дідух
критерії зупинення
діяльності архівних
установ, що не
забезпечують
збереженість
документів
Національного
архівного фонду.
Порядок зупинення
діяльності архівних
установ

1.2.2

Дослідження мікробіологічного
та ентомологічного стану
архівосховищ та документів
державних архівів з метою
проведення моніторингу стану
збереженості документів
Національного архівного фонду

2017

Звіт про НДР з
рекомендаціями
щодо проведення
заходів,
спрямованих на
знешкодження
біодеструкторів
та профілактику
біоуражень
архівосховищ та
документів

Відділ
технологічного
забезпечення архівної справи
Науковий керівник теми:
к.і.н.,с.н.с.О.Я.Г аранін

державних
архівів,
обстежених у
2016 році за
списком,
визначеним
Державною
архівною
службою України

1.3.1

Наукове
обґрунтування
та
розроблення
технологій
комплектування
архівних
установ
документами
в
електронній формі

1.3 Формування НАФ, експертиза цінності документів
2017
Звіт про НДР.
Технології
підготовки
документів в
електронній
формі до
передавання, їх
ідентифікації,
перевіряння
технічного стану
та створення
метаданих.
Методичні
рекомендації

Відділ
технологічного
забезпечення архівної справи
Науковий керівник теми: к.і.н.,
с.н.с.О.Я.Гаранін

1.4. Користування документами та їхня публікація, організація наукової інформації
1.4.1

Інформаційний моніторинг та
наукове опрацювання
літератури з питань архівної
справи та

2017

Звіт про НДР 2
випуски Бюлетеня Г
алузевої служби

Відділ науково- інформаційної
та редакційно-видавничої
діяльності

науково-технічної
інформації

документознавства з метою
підготовки на їх основі
аналітичної, реферативної,
оглядової, бібліографічної та
іншої інформації у вигляді
Бюлетенів Галузевої служби
науково- технічної інформації

Науковий керівник теми: к.і.н.
А.А.Майстренко

1.5 Управління, економіка, організація праці в архівних установах
1.5.1

Вивчення та науковий аналіз
основних напрямів роботи
архівних установ України з
метою визначення оптимальних
планово-звітних показників їх
виробничої діяльності

2017

Звіт про НДР.
Методика
визначення
основних
планово-звітних
показників
виробничої
діяльності
архівних установ
України.
Рекомендації
щодо складання
та оформлення
планово-звітної
документації
архівних установ
України

1.5.2

Розроблення теоретичних та
методичних засад
функціонування архівних
установ, заснованих

2017

Відділ
технологічного
Звіт про НДР.
забезпечення
архівної
справи
Методика організації
Науковий керівник теми:
роботи архівних
установ,

Відділ
документознавства
Науковий керівник теми: к.і.н.
В.Ф.Бойко

фізичними та /або юридичними
особами приватного права

заснованих
фізичними та /або
юридичними
особами
приватного права.
Методичні
рекомендації

к.і.н. Л.В.Дідух

Звіт про НДР.
Методика
підготовки
інструкції 3
діловодства
юридичними
особами
приватного права.
Методичні
рекомендації

Відділ
документознавства
Науковий
керівник
теми:
к.і.н.,с.н.с. О.М.Загорецька

II. Документознавство
2.1.

Дослідження основних
технологічних процесів
документування управлінської
інформації юридичними
особами приватного права та
розроблення методики
підготовки ними локальних
нормативних актів з питань
діловодства

2017

Список скорочень
ДСТУ

—

Державний стандарт України

НДР

—

Науково-дослідна робота

у

