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РЕФЕРАТ 

Полуян Вероники Викторовны  

Тема: Организация работы архива Щучинского районного 

исполнительного комитета. 

Ключевые слова: архив, дело, обеспечение сохранности, 

документооборот, система межведомственного электронного 

документооборота, электронный архив, Щучинский райисполком. 

Актуальность: В связи с ростом потребности общества в 

документальной информации особое внимание в нашей стране уделяется 

обеспечению сохранности документов Национального архивного фонда, одним 

из источников комплектования которого являются архивы государственных 

органов. Щучинский райисполком как местный орган исполнительной власти 

имеет ряд основных направлений деятельности, в результате которой 

образуется комплекс документов, содержащих информацию, ценную как для 

государства, так и отдельного гражданина. Поэтому актуальным вопросом в 

управленческой деятельности является совершенствование работы с 

документами начиная со стадии ведения их в делопроизводстве и заканчивая 

архивным хранением посредствам модернизации документооборота, 

сокращения его объёмов, внедрения систем электронного документооборота, 

перехода на электронные средства хранения документов и другое. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации работы архива Щучинского райисполкома. 

Объект – ведомственный архив райисполкома, предмет – комплектование, 

обеспечение сохранности и использование документов, хранящихся в архиве. В 

работе используются общенаучные и специальные исторические методы: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, историко-системный, историко-

структурный, историко-сравнительный и историко-генетический методы. 

Основные результаты работы. В ходе изучения работы архива 

Щучинского райисполкома были выявлены некоторые недостатки (отсутствие 

локальных нормативных правовых документов, сосредоточение архивных 

документов в одном фонде, несовершенство научно-справочного аппарата 

архива, низкие показатели по переходу на безбумажный документооборот и 

другие). В результате проделанной работы были даны рекомендации по 

совершенствованию работы архива, которые поспособствуют оптимизации 

работы с документами и созданию электронного архива. 

Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из: 

введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объём работы – 61 страница. Из них: список 

использованных источников и литературы – 6 (50 наименований), реферат на 

русском, белорусском и английском языках – 3, приложения – 2. 
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РЭФЕРАТ 

Палуян Веранікі Віктараўны 

Тэма: Арганізацыя работы архіва Шчучынскага раённага выканаўчага 

камітэта. 

Вызначальныя словы: архіў, справа, забеспячэнне захаванасці, 

дакументазварот, сістэма міжведамаснага электроннага дакументазвароту, 

электронны архіў, Шчучынскі райвыканкам. 

Актуальнасць: У сувязі з ростам патрэбы грамадства ў дакументальнай 

інфармацыі асаблівая ўвага ў нашай краіне надаецца забеспячэнню захаванасці 

дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду, адной з крыніц камплектавання 

якога з’яўляюцца архівы дзяржаўных органаў. Шчучынскі райвыканкам як 

мясцовы орган выканаўчай улады мае шэраг асноўных напрамкаў дзейнасці, у 

выніку якой утвараецца комплекс дакументаў, якія змяшчаюць інфармацыю, 

каштоўную як для дзяржавы, так і асобнага грамадзяніна. Таму актуальным 

пытаннем у кіраўніцкай дзейнасці з’яўляецца ўдасканаленне работы з 

дакументамі пачынаючы са стадыі вядзення іх у справаводстве і заканчваючы 

архіўных захоўваннем пасродкам мадэрнізацыі дакументазвароту, скарачэння 

яго аб’ёмаў, ўкаранення сістэм электроннага дакументазвароту, пераходу на 

электронныя сродкі захоўвання дакументаў і іншае. 

Мэта дыпломнай працы – распрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні 

арганізацыі работы архіва Шчучынскага райвыканкама. Аб’ект – ведамасны 

архіў райвыканкама, прадмет – камплектаванне, забеспячэнне захаванасці і 

выкарыстанне дакументаў, якія захоўваюцца ў архіве. У працы 

выкарыстоўваюцца агульнанавуковыя і спецыяльныя гістарычныя метады: 

аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, гісторыка-сістэмны, гісторыка-структурны, 

гісторыка-параўнальны і гісторыка-генетычны метады. 

Асноўныя вынікі працы. У ходзе вывучэння арганізацыі працы архіва 

Шчучынскага райвыканкама былі выяўлены некаторыя недахопы (адсутнасць 

лакальных нарматыўных прававых дакументаў, засяроджванне архіўных 

дакументаў у адным фондзе, недасканальнасць навукова-даведачнага апарата 

архіва, нізкія паказчыкі па пераходзе на беспапяровы дакументазварот і іншыя). 

У выніку праведзенай работы былі дадзены рэкамендацыі па ўдасканаленні 

работы архіва, якія паспрыяюць аптымізацыі працы з дакументамі і стварэнню 

электроннага архіва.  

Структура і аб’ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з: 

ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб’ём працы – 61 старонка. З іх – спіс выкарыстаных крыніц і 

літаратуры – 6 (50 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай 

мовах – 3, дадаткі – 2.  
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ABSTRACT 

Veronika Viktorovna Poluyan 

Theme: Organization of the Shсhuchyn Executive Committee Archive work. 

Keywords: archive, business, security, document management, 

interdepartmental electronic document management system, electronic archive, 

Shchuchyn Regional Executive Committee. 

Relevance: The growing need to the society for documentary information in 

our country is reflected in special attention paid to ensure the document preservation 

of the National Archival Fund and archives of state bodies as one of the sources of it. 

Shchuchyn Executive Committee is a local executive body with a number of main 

activities, as a result of which a set of documents containing valuable information for 

the state as well as an individual citizen is formed. Therefore, the topical issue in 

management is the improvement of documental work from the stage of collecting and 

keeping materials to ending with archival storage through the modernization of 

document circulation, reduction of its volume, the introduction of electronic 

document management systems, the transition to electronic means of document 

storage, and so on. 

The purpose of the thesis is to develop recommendations for improving the 

archive organization of the Shchuchyn Executive Committee. The object is a 

departmental archive of the local executive committee, the subject is acquisition, 

security and use of documents stored in the archive. The work uses general scientific 

and special historical methods: analysis, synthesis, induction, deduction, historical-

system, historical-structural, historical-comparative and historical-genetic methods. 

Main results of the work. During the study of the organization of the archive 

work of the Shchuchyn Executive Committee, some shortcomings were revealed (the 

absence of local normative legal documents, the concentration of archival documents 

in one fund, the imperfection of the scientific and reference apparatus of the archive, 

and low indicators of the transition to paperless workflow). As a result 

recommendations were given to improve the work of the archive: to optimize the 

documental work and create an electronic archive. 

Structure and scope of the thesis. The thesis consists of: introduction, three 

chapters, conclusion, a list of sources used. The total volume of work is 61 pages. 

They are: the list of sources – 6 (50 positions), an abstract in the Russian, Belarusian 

and English languages – 3, applications – 2. 


