2

Шифр
теми

1

Найменування теми,
номер державної
реєстрації
2

Термін
виконання
теми (рік
початку і
закінчення)
3

Обсяги фінансування за
рахунок коштів державного
бюджету, тис. грн.
на весь період
виконання
4

у тому числі,
на 2020 рік
5

Наукові
результати

Наукові відділивиконавці за фаховими
напрямами, науковий
керівник теми

6

7

І. Архівознавство
1.1. Загальні методологічні та теоретичні дослідження, історія архівної справи
1.1.1.

Дотримання авторських
прав у діяльності архівних
установ в умовах
цифровізації

2019 – 2020

1053.75

620.60

Звіт про НДР.
Методика
основних процесів
доступу
та
організації
використання
архівних
документів, на які
поширюються
норми
законодавства
України
про
інтелектуальну
власність,
з
урахуванням
застосування
цифрових
технологій.
Методичний
посібник з питань
дотримання
інтелектуальних
прав для архівістів.

Відділ архівознавства
Науковий керівник теми:
к.і.н., с.н.с.
Людмила Приходько

3

1.2. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ
1.2.1.

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

2020

383.51

383.51

1.2.2.

Дослідження теоретичних
та практичних засад обліку
та зберігання електронних
документів

2020

380.59

380.59

Звіт про НДР з
актами обстежень
державних
архівних установ
за переліком,
визначеним
Державною
архівною
службою України
на 2020 р., та
рекомендаціями
щодо проведення
заходів,
спрямованих на
знешкодження
біодеструкторів
та профілактику
біоуражень
архівосховищ і
документів
державних
архівів.
Звіт про НДР.
Методика обліку
та
технології
зберігання
електронних
документів.
Методичні
рекомендації.

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

Відділ документознавства
Науковий керівник теми:
к.і.н. Віта Бойко

4

1.3. Користування документами та їхня публікація, організація наукової інформації
1.3.1.

Інформаційний моніторинг
та наукове опрацювання
літератури з питань
архівної справи та
документознавства з метою
підготовки на їх основі
аналітичної, реферативної,
оглядової, бібліографічної
та іншої інформації у
вигляді Бюлетенів
Галузевого центру
науково-технічної
інформації

2020

509.16

509.16

1.3.2.

Дослідження питань
використання та
забезпечення доступу до
документів державних
архівів, що містять

2020

678.22

678.22

Звіт про НДР та
два
випуски
Бюлетеня
Галузевого
центру науковотехнічної
інформації
з
аналітичним
оглядом
«Дослідження
зарубіжного
досвіду з питань
обліку
та
зберігання
електронних
документів», які
міститимуть
науковоаналітичну,
реферативну,
оглядову,
бібліографічну
інформацію щодо
сучасного стану
розвитку архівної
справи
та
документознавст
ва.
Звіт про НДР.
Методика
організації
доступу та
використання

Відділ науковоінформаційної та
редакційно-видавничої
діяльності
Науковий керівник теми:
к.і.н.
Анжела Майстренко

Відділ
технологічного
забезпечення
архівної
справи
Науковий керівник теми:
к.і.н. Людмила Дідух

5

персональні дані

1.3.3.

Розроблення теоретичних
та методичних засад
підготовки архівними
установами довідкових
видань

2020

382.23

382.23

документів
державних
архівів, що
містять
персональні дані.
Методичні
рекомендації.
Звіт про НДР.
Методика
укладання та
підготовки до
публікації
архівних
довідників.
Методичні
рекомендації.

Відділ науковоінформаційної та
редакційно-видавничої
діяльності,
відділ
технологічного
забезпечення
архівної
справи
Науковий керівник теми:
к.і.н. Людмила Дідух

1.4. Управління, економіка, організація праці в архівних установах
1.4.1.

Дослідження питань
нормування праці науководослідних робіт у сфері
архівної справи

2019 – 2020

878.17

135.87

Звіт про НДР.
Науково
обґрунтовані
норми
трудомісткості
науководослідної
роботи у сфері
архівної справи.
Нормативи
трудомісткості
науководослідних робіт у
сфері
архівної
справи.

Відділ архівознавства,
відділ науковоінформаційної та
редакційно-видавничої
діяльності
Науковий керівник теми:
к.і.н., с.н.с.
Олександр Гаранін

