
      Реферат 
Цель работы: выявить направления совершенствования органов 

архивного управления Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Предмет исследования: функции, структура и законодательная база 

органов архивного управления Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 

Задачи:  
1. Определить общие и отличные черты нормативно-правовой базы 

архивной отрасли Республики Беларусь и Российской Федерации. 
2. Сопоставить и выявить различия между органами архивного 

управления Республики Беларусь и РоссийскойФедерации. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
ставится цель и задачи исследования.  

В первой главе освещены статьи, монографии, посвященные теме 
исследования, рассмотрены нормативно-правовые базы архивных отраслей 
Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Во второй главе рассмотрена история, структура, основные функции и 
задачи органов архивного управления Республики Беларусь. 

В третьей главе дано описание органов архивного управления 
Российской Федерации, рассмотрено Федеральное архивное агентство как 
ведущий орган в данной области. 

С 3 по 7 октября 2012 г. в г. Ташкент (Республика Узбекистан), 
состоялось очередное заседание Консультативного Совета руководителей 
государственных архивных служб государств-участников СНГ и 13-ой 
Общая конференция Евро-азиатского регионального отделения 
Международного Совета Архивов (ЕВРАЗИКА). Важным направлением 
развития архивного дела в странах СНГ является также совершенствование 
системы органов архивного дела и государственных архивных учреждений. 
В этом контексте мероприятия, осуществляемые системой органов архивного 
дела и делопроизводства Беларуси, соответствуют общим направлениям 
развития архивного дела в странах СНГ.  

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки заседания 
Консультативного совета его участники обсудили ход выполнения Плана 
мероприятий по реализации второго этапа (2012 – 2015 гг.) Стратегии 
экономического развития Содружества Независимых Государств на период 
до 2012 года. Основной акцент в ходе рассмотрения данного вопроса был 
сделан на проблемах создания базы данных на основе автоматизации 
центральных архивных фондовых каталогов государств-участников СНГ и их 
объединения в единую сеть.



 
      Рэферат 
Мэта працы: выявіць напрамкі ўдасканалення органаў архіўнага 

кіравання Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 
Прадмет даследавання: функцыі, структура і заканадаўчая база органаў 

архіўнага кіравання Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 
Задачы: 
1. Вызначыць агульныя і выдатныя рысы нарматыўна-прававой базы 

архіўнай галіны Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 
2. Супаставіць і выявіць адрозненні паміж органамі архіўнага кіравання 

Рэспублікі Беларусь і РоссийскойФедерации. 
Праца складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу 

літаратуры і прыкладанні. Ва ўвядзенні абгрунтоўваецца актуальнасць 
абранай тэмы, ставіцца мэта і задачы даследавання. 
У першай чале асветлены артыкулы, манаграфіі, прысвечаныя тэме 
даследавання, разгледжаны нарматыўна-прававыя базы архіўных галін 
Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

У другой чале разгледжана гісторыя, структура, асноўныя функцыі і 
задачы органаў архіўнага кіравання Рэспублікі Беларусь. 

У трэцяй чале дадзена апісанне органаў архіўнага кіравання Расійскай 
Федэрацыі, разгледжана Федэральнае архіўнае агенцтва як вядучы орган у 
дадзенай галіне. 

З 3 па 7 кастрычніка 2012 г. у г. Ташкент (Рэспубліка Узбекістан), 
адбылося чарговае пасяджэнне Кансультатыўнага Савета кіраўнікоў 
дзяржаўных архіўных службаў дзяржаў-удзельніц СНД і 13. Агульная 
канферэнцыя Еўра-азіяцкага рэгіянальнага аддзялення Міжнароднага Савета 
Архіваў (ЕВРАЗИКА). Важным напрамкам развіцця архіўнай справы ў 
краінах СНД з'яўляецца таксама ўдасканаленне сістэмы органаў архіўнай 
справы і дзяржаўных архіўных устаноў. У гэтым кантэксце мерапрыемствы, 
якія ажыццяўляюцца сістэмай органаў архіўнай справы і справаводства 
Беларусі, адпавядаюць агульным напрамках развіцця архіўнай справы ў 
краінах СНД. 

У рамках разгляду другога пытання парадку пасяджэння 
Кансультатыўнага савета яго ўдзельнікі абмеркавалі ход выканання Плана 
мерапрыемстваў па рэалізацыі другога этапу (2012 - 2015 гг.) Стратэгіі 
эканамічнага развіцця Садружнасці Незалежных Дзяржаў на перыяд да 2012 
года. Асноўны акцэнт у ходзе разгляду гэтага пытання быў зроблены на 
праблемах стварэння базы дадзеных на аснове аўтаматызацыі цэнтральных 
архіўных фондавых каталогаў дзяржаў-удзельніц СНД і іх аб'яднання ў 
адзіную сетку.



 

Summary 
Objective: To identify areas for improvement of Archives Administration of 

the Republic of Belarus and the Russian Federation. 
Subject of research: the function, structure and legal framework of Archives 

Administration of the Republic of Belarus and the Russian Federation. 
Objectives: 
1. Identify common and distinct features of the regulatory framework archival 

branch of Belarus and the Russian Federation. 
2. To compare and identify differences between the Archive Department of 

the Republic of Belarus and the RossiyskoyFederatsii. 
The work consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography 

and appendices. In the introduction the urgency of the chosen theme, the goal is 
and research problems. 

The first chapter includes the articles, monographs, studies on the topic, 
discussed regulatory frameworks archival sectors of Belarus and the Russian 
Federation. 

The second chapter deals with the history, structure, main functions and tasks 
of the Archives Department of the Republic of Belarus. 

The third chapter gives a description of the Archives Department of the 
Russian Federation considered the Federal Archival Agency as the leading 
authority in this field. 

From 3 to 7 October 2012 in Tashkent (Uzbekistan), a regular meeting of the 
Advisory Council of heads of the state archival services of CIS countries and the 
13th General Conference of Euro-Asian Regional Branch of the International 
Council on Archives (EVRAZIKA). An important direction of development of 
archives in the CIS countries is also improving the system of state archives and 
archival institutions. In this context, the activities undertaken by the system of 
archives and records management in Belarus, comply with the general directions of 
the development of archives in the CIS countries. 

As part of the consideration of the second issue of the agenda of the meeting 
of the Consultative Council, the participants discussed the implementation of the 
Action Plan for the implementation of the second phase (2012 - 2015 gg.), The 
Strategy of Economic Development of the Commonwealth of Independent States 
for the period up to 2012. The focus of the review of the issue was placed on the 
problems of creating a database based on the automation of the central archival 
stock catalogs of CIS countries and their integration into a single network 


