
Міжнародна діяльність УНДІАСД у 2012 р. 
 
Міжнародна діяльність інституту у 2012 р. здійснювалась на підставі 

угод, укладених із зарубіжними архівними установами, в рамках співпраці 
державних архівних служб. 

17–18 травня директор інституту О. Гаранін та завідувач відділом 
фізико-хімічних та біологічних досліджень Н. Христова взяли участь у 
конференції «Історична спадщина Білорусі: виявлення, збереження та 
вивчення», присвяченій 90-річчю Державної архівної служби Республіки 
Білорусь; 85-річчю Національного архіву Республіки Білорусь; 20-річчю 
кафедри джерелознавства), яка проходила у м. Мінськ (Республіка Білорусь). 

В складі офіційної української делегації директор УНДІАСД 
О. Я. Гаранін взяв участь у черговій тристоронній зустрічі керівників 
державних архівних служб України, Росії та Білорусі, що проходила з 
27 травня по 01 червня у м. Ужгород. 

В жовтні 2012 р. інститут виступив співорганізатором Міжнародної 
науково-практичної конференції «Електронний документ: актуальні завдання 
та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа)», яка 
проходила на виконання Плану спільних заходів Укрдержархіву і 
Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2011–2013 рр. У 
конференції взяли участь провідні вчені, представники архівних служб та 
установ, навчальних і наукових закладів не лише України і Росії, а й Білорусі, 
Естонії, Казахстану, Литви, США. 

У рамках договору про співпрацю між БілНДІДАС, ВНДІДАС та 
УНДІАСД, директор інституту О. Я. Гаранін та завідувач відділом фізико-
хімічних та біологічних досліджень Н. М. Христова взяли участь у 
XIХ Міжнародній науково-практичній конференції «Документація в 
інформаційному суспільстві: проблеми оптимізації документообігу», яка 
проходила на базі Всеросійського науково-дослідного інституту 
документознавства та архівної справи 24–25 жовтня у Москві. 

Крім того, наукові співробітники УНДІАСД приймали участь в 
наступних міжнародних конференціях та круглих столах: 

 ХII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 
і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, 
Національний авіаційний університет, 4 квітня) 

 Міжнародна наукова конференція «Український консерватизм: 
історія, політика, ідеологія та перспективи розвитку (до 130-річчя 
від дня народження В’ячеслава Липинського)» (Київ, Київський 
національний лінгвістичний університет, 17 квітня) 

 Міжнародна науково-практична конференція «Дні 
інформаційного суспільства – 2012» (Київ, Національна академія 
державного управління при Президентові України, 24 квітня) 

 Міжнародна науково-практична конференція «Українська 
революція 1917–1921 рр.: погляд із сьогодення» (Київ, Верховна 
Рада України, Київський національний університет імені Тараса 



Шевченка та Український інститут національної пам’яті, 
25 квітня) 

 Шостий міжнародний науково-теоретичний семінар 
«Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» 
(Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 
18 травня) 

 Міжнародний семінар-тренінг «Електронні бібліотеки: 
формування та каталогізація цифрових ресурсів» (Київ, 
Національна історична бібліотека України, 18–19 вересня) 

 Круглий стіл за міжнародною участю «Підготовка вищих 
керівних кадрів в умовах розвитку інформаційного суспільства та 
електронного урядування: проблеми та шляхи їх вирішення» 
(Київ, Національна академія державного управління при 
Президентові України, 4 жовтня) 

 Міжнародна наукова конференція «Вітчизняна війна 1812 року в 
контексті поступу всесвітньої історії» (Київ, Інститут всесвітньої 
історії НАН України, 17 жовтня) 

 Перший міжнародний форум з електронного урядування – 
«International Ukrainian E-governance Forum» (Київ, Всеукраїнська 
Асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології», 
26–28 листопада) 


