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ім. М.Ф.Семка (2010 рік) електронний архів (е-архів) складено з 10-ти 
розділів: структура інформації і персональна відповідальність за її зміст (1); 
накази і формуляри зі звітності та планування (2); річний звіт НДЧ НТУ 
„ХПІ” (3); супердодатки до річного звіту НДЧ НТУ „ХПІ” з предметним 
роз’ясненням походження наведених у додаваємих до нього таблицях 
числових показників, включно за госпдоговорами із суб’єктами реального 
сектору економіки (4); планово-звітна документація за темами базового 
фінансування із загального фонду держбюджету (5); рішення Наукової ради 
факультету (6); додаткові довідкові матеріали (7); документація за 
держзамовленням із позабазовим фінансуванням із спеціального фонду 
держбюджету (8); документація з науково-технічної співдружності з 
установами академій наук України з державним статусом (9); річний прогноз 
лімітів по праці штатного персоналу з визначенням структури і обсягів 
витрат робочого часу (10). За розділом 7 е-архіву серед іншого міститься 
таблиця основних показників з 2000 року, в якій обсяги фінансування і 
економічного ефекту від впровадження НДДКР наведено в поточному та 
приведеному (з врахуванням індексів інфляції) значеннях на кінець року 
останньої річної (2010) е-архівації, що дозволяє у порівняних цінах 
розглядати досягнення різних років, визначати загальні і тимчасові тенденції 
розвитку. В окреме діловодство аналогів наступного річного періоду з е-
архівацією тіми ж за напрямками відповідальними особами виділено 
проміжну звітну документацію про наукові результати за темами базового 
фінансування що поглинається річною або заключною звітністю; за 
внутрішньорічним рухом фінансових ресурсів і штатів; за внутрішньорічним 
документообігом матеріально-інвентарного обліку у науковій сфері; за 
господарчими договорами у повному обсязі встановленого документообігу; 
поточні архіви наукових форумів з організаційною відповідальністю кафедри 
і з деяких інших питань чітко оговореної номенклатури. 

Основний е-архів 2010 року складено з 251 документу на 1874 сторінках 
в підсумковому електронному обсязі 1,8 Гб. Більшість матеріалів е-архіву 
(крім документації за держзамовленням за його договірними умовами) 
знаходиться у відкритому доступі. 


