
 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від __________________ Київ № ___________________

Про затвердження тематики 
наукових досліджень, що плануються 
до виконання за рахунок коштів 
державного бюджету на                        
2022–2024 роки науково-дослідними 
інститутами, що належать до сфери 
управління Державної архівної 
служби України

Відповідно до пунктів 4, 5, 6, 9 та 12 Порядку формування тематики 
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що 
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13, пунктів            
1–4 розділу ІІ Положення про організацію наукової та науково-технічної  
діяльності Державної архівної служби України у сфері архівної справи та 
страхового фонду документації, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 14 червня 2019 року № 1770/5, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 19 червня 2019 року за № 638/33609, з метою забезпечення 
виконання завдань Державної архівної служби України щодо розроблення 
наукових засад державної політики у сфері архівної справи та страхового фонду 
документації України 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити тематику наукових досліджень (далі – тематика), що 
плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету                               
на 2022–2024 роки науково-дослідними інститутами, що належать до сфери 
управління Державної архівної служби України, що додається.

2. Державній архівній службі України (Хромов А.) забезпечити:
1) затвердження щорічного тематичного плану замовлення на виконання 

наукових робіт у сфері архівної справи та страхового фонду документації, 
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розробленого відповідно до тематики;
2) подання Міністерству юстиції України щороку до 01 березня року, що 

настає за звітним, узагальненої інформації про стан формування та реалізації 
тематики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Горовця Є.

Міністр     Денис МАЛЮСЬКА

https://minjust.gov.ua/people/horovets%CA%B9-yevheniy
https://minjust.gov.ua/people/horovets%CA%B9-yevheniy


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
_____________№_________________

Тематика 
наукових досліджень, що плануються до виконання за рахунок коштів 

державного бюджету на 2022–2024 роки 
науково-дослідними інститутами, що належать до сфери управління 

Державної архівної служби України

І. Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства

1. Цифровізація процесів архівної справи та діловодства.
2. Формування, облік та зберігання документів Національного архівного 

фонду.
3. Доступ до документів Національного архівного фонду.
4. Організація, економіка та науково-методичне забезпечення архівної 

справи.

ІІ. Науково-дослідний, проектно-конструкторський 
та технологічний інститут мікрографії

1. Технологічне забезпечення страхового фонду документації України.
2. Розроблення автоматизованої інформаційної системи страхового фонду 

документації України.
3. Нормативне забезпечення страхового фонду документації України.

Начальник Відділу
архівної справи                                                                             Віталій РУДЬ


