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Людмила Дідух
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ УСТАНОВАМИ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Державна архівна служба України (далі – Укрдержархів) своєю
діяльністю реалізує такі повноваження, делеговані їй головним
розпорядником бюджетних коштів – Міністерством юстиції України (далі –
Мін’юст України): забезпечення реалізації державної політики у сфері
архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної
системи страхового фонду документації (далі – СФД), зокрема, шляхом
організації і координації науково-дослідної та методичної роботи в галузі
архівознавства, документознавства, археографії, створення і довгострокового
зберігання СФД, поширення науково-технічної інформації та забезпечення
впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи з цих
питань.Таким чином Укрдержархів здійснює в тому числі організацію
планування та контроль за виконанням наукових досліджень і науковотехнічних розробок у сфері архівної справи, діловодства та страхового фонду
документації.
У сфері управління Укрдержархіву дві науково-дослідні установи –
Український
науково-дослідний
інститут
архівної
справи
та
документознавства (далі – УНДІАСД) та Науково-дослідний, проектноконструкторський та технологічний інститут мікрографії (далі –
НДІ мікрографії) – виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські
(технологічні) роботи.
Наразі нормативно-правове забезпечення проведення наукових
досліджень в Україні регулюються основними нормативно-правових актами
України, що регламентують різні етапи та процедури проведення наукових
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досліджень науковцями, науковими та іншими установами всіх галузей
науки, зокрема: Законом України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII (зі змінами); постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку формування і виконання
замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень,
прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету» від
25 серпня 2004 р. № 1084; ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науководослідних робіт. Загальні положення», ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у
сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
УНДІАСД розробляє науково-теоретичні та нормативно-методичні
проблеми розвитку архівної справи та документознавства та працює над
виконання прикладних науково-дослідних робіт, керуючись, зокрема,
власним Статутом.
Наукова та науково-технічна діяльність НДІ мікрографії спрямована на
виконання державної політики щодо створення та зберігання СФД. Вона
реалізується через виконання прикладних наукових досліджень: науководослідних та дослідно-конструкторських робіт.
Порядок організації наукової і науково-технічної діяльності
НДІ мікрографії визначається Положенням про організацію наукової і
науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері
страхового фонду документації України, затвердженим Наказом Мін’юсту
України від 2 квітня 2013 р. № 618/5, зареєстрованим в Мін’юсті України від
4 квітня 2013 р. за № 549/23081, та стандартом організації (далі – СОУ) 75.200010103-011:2009 «Страховий фонд документації. Порядок проведення та
фінансування наукових робіт», затвердженим наказом Укрдержархіву від
28 квітня 2012 р. № 82.
На сьогодні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який
регулював би провадження науково-дослідних робіт у сфері архівної справи,
документознавства тощо, що вимагає постійного узгодження таких робіт із
чинною нормативно-правовою базою з питань організації наукового процесу
загалом, котра, як правило, не враховує галузевих особливостей, не сприяє
раціональній організації наукових досліджень цього напрямку.
Серед галузевих нормативно-правових документів такого типу можна
назвати розроблений Укрдержархівом Порядок планування, фінансування та
контролю виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
у сфері архівної справи та страхового фонду документації (наразі документ в
установленому порядку проходить погодження та затвердження у
Мін’юсті України), який призначений врегулювати відносини, пов’язані з
організацією фінансування і виконання прикладних наукових досліджень та
науково-технічних (експериментальних) розробок, які проводяться у сфері
архівної справи та страхового фонду документації, а також створити умови
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для забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету на
проведення цих робіт та реалізацію їх результатів.
Потреба у розробленні подібного галузевого нормативно-правового
акта (як СОУ) зумовлює виконання в УНДІАСД протягом 2015 р. прикладної
науково-дослідної роботи «Дослідження стану організації науково-дослідних
та методичних робіт, що виконуються на замовлення Державної архівної
служби України, з метою розроблення теоретико-методологічних засад та
нормативних вимог до організації та проведення наукових досліджень та
методичних робіт архівними установами галузі». Основним її завданнями є
розробка стандарту Укрдержархіву «Організація науково-дослідних та
методичних робіт, що виконуються на замовлення Державної архівної служби
України».
Метою розроблення CОУ є встановлення вимог щодо організації та
проведення прикладних наукових досліджень і методичних робіт, що
виконуються на замовлення Укрдержархіву, УНДІАСД та архівними
установами галузі. Розроблення СОУ забезпечить регулювання проведення та
реалізації науково-дослідних і методичних робіт у сфері архівної справи,
документознавства науково-дослідними та архівними установами України на
замовлення Державної архівної служби України, що сприятиме
оптимальному використанню коштів Державного бюджету України та
забезпечить ефективну організацію цього процесу на отримання вагомих
наукових результатів.
У проекті СОУ передбачено окремий розділ «Проведення прикладних
науково-дослідних робіт в Українському науково-дослідному інституті
архівної справи та документознавства», що міститиме вимоги щодо
проведення прикладних науково-дослідних робіт в УНДІАСД, а саме:
організація планування науково-дослідної роботи, формування річного
тематичного плану, календарного плану виконання науково-дослідної роботи,
що виконується за кошти Державного бюджету; основні принципи роботи над
темою та етапи виконання науково-дослідної роботи, зокрема, розроблення та
оформлення технічного завдання, формулювання та оформлення очікуваних
результатів кожного етапу, а також інформацію про спектр звітної
документації, вимоги до складання звітів; основні вимоги, опис процедури
організації та порядку впровадження результатів науково-дослідної роботи;
регламент дій УНДІАСД із питань державної реєстрації та державного обліку
науково-дослідних робіт.
Розроблення, погодження та затвердження зазначених нормативноправових актів сприятиме створенню достатньої нормативної бази для
регулювання процесу організації та проведення галузевих наукових
досліджень науково-дослідними установами в системі Укрдержархіву.
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