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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «АРХИВЫ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ АРХИВНОГО ДЕЛА 

И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

 Дипломная работа содержит 99 страниц, список использованных 

источников и литературы включает 107 источников. В работе имеются 3 

приложения.  

Ключевые слова: АВТОР, ПУБЛИКАЦИЯ, ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ИЗДАНИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, АРХИВНОЕ ДЕЛО, 

ОПЫТ, НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ, КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Объект исследования – периодическое издание «Архивы и 

делопроизводство» за 1999-2017 г.г.  

Предмет исследования – публикации данного периодического издания 

за 1999-2017 г.г. 

Цель дипломной работы - определить роль периодического издания 

«Архивы и делопроизводства» в развитии архивного дела и 

делопроизводства Республики Беларусь.  

Методологическую основу дипломной работы составляют методы 

научного исследования, такие как  анализ, эмпирические методы 

исследования (сравнение, описание), обобщение, классификация.  

Публикации журнала могут использовать специалисты 

делопроизводственной и архивной сферы деятельности в целях повышения 

своего профессионального уровня. Постоянное повышение квалификации 

сотрудников оказывает влияние на профессиональный уровень каждого 

конкретного сотрудника, соответственно это сказывается на качестве ведения 

делопроизводства и архивного дела в организации. Таким образом, 

правильное и эффективное ведение делопроизводства и архивного дела в 

организациях влияет на общий уровень ведения делопроизводства и 

архивного дела в Республике Беларусь. Соответственно, одним из 

источников, который влияет на развитие архивного дела и делопроизводства 

в Республике Беларусь, является периодическое издание «Архивы и 

делопроизводство». Проведенное исследование позволяет сделать вывод, о 

том, что периодическое издание «Архивы и делопроизводство» играет 

значимую роль в развитии архивного дела и делопроизводства в Республике 

Беларусь.   
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АBSTRACT 
 

Hashchanka Aksana Alexandrovna 
 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL EDITION "ARCHIVES AND RECORDS 

MANAGEMENT" AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ARCHIVAL 

BUSINESS AND RECORDS MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

 

 

The thesis contains 99 pages, a list of sources and literature includes 107 

sources. There are 3 applications in the work. 

Key words: AUTHOR, PUBLISHING, PERIODICAL EDITION, 

ELECTRONIC DOCUMENT TURNOVER, ARCHIVAL CASE, EXPERIENCE, 

NORMATIVE LEGAL DOCUMENT, STAFFING, NORMATIVE ACTIVITY. 

 The object of research is the periodical "Archives and records management" 

for 1999-2017. 

The subject of the study is the publication of this periodical in 1999-2017. 

The purpose of the thesis is to determine the role of the periodical "Archives 

and records management" in the development of the archive business and records 

management of the Republic of Belarus. 

The methodological basis of the thesis work consists of methods of scientific 

research, such as analysis, empirical research methods (comparison, description), 

generalization, classification. 

Publications of the journal can be used by experts in the field of work and 

archives in order to improve their professional level. Continuous professional 

development of employees has an impact on the professional level of each 

individual employee, accordingly, it affects the quality of records management and 

archival business at the enterprise. Accordingly, the proper and effective 

management of records management and archival business at enterprises affects 

the overall level of records management and archival business in the Republic of 

Belarus. From which follows the conclusion that one of the sources that influences 

the development of archival business and records management in the Republic of 

Belarus is the periodical "Archives and records management". The conducted 

research allows to draw a conclusion that the periodical "Archives and records 

management" plays an essential role in the development of archival business and 

record keeping in the Republic of Belarus. 
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НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ ЧАСОПIС «АРХІВЫ І 

СПРАВАВОДСТВА» І ЯГО РОЛЯ Ў РАЗВІЦЦІ АРХIЎНАЙ 
СПРАВЫ I СПРАВАВОДСТВА Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ. 

 
Дыпломная праца ўтрымлівае 99 старонак, спіс выкарыстаных крыніц і 

літаратуры ўключае 107 крыніц. У працы маюцца 3 дадатку. 

Ключавыя словы: АЎТАР, ПУБЛІКАЦЫІ, ПЕРАЯДЫЧНЫЯ 

ВЫДАННI, ЭЛЕКТРОННЫ ДАКУМЕНТАЗВАРОТ, АРХIЎНАЯ СПРАВА, 

ДОСВЕД, НАРМАТЫНЫЯ ПРАВАВЫЯ ДОКУМЕНТЫ, КАДРАВАЕ 

СПРАВАВОДСТВА, НАРМАТВОРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання - перыядычнае выданне «Архівы і справаводства» 

за 1999-2017 г.г. 

Прадмет даследавання - публікацыі дадзенага перыядычнага выдання 

за 1999-2017 г.г. 

Мэта дыпломнай працы - вызначыць ролю перыядычнага выдання 

«Архівы і справаводства» у развіцці архіўнай справы і справаводства 

Рэспублікі Беларусь. 

Метадалагічную аснову дыпломнай працы складаюць метады 

навуковага даследавання, такія як аналіз, эмпірычныя метады даследавання 

(параўнанне, апісанне), абагульненне, класіфікацыя. 

Публікацыі часопіса могуць выкарыстоўваць спецыялісты 

делопроизводственной і архіўнай сферы дзейнасці ў мэтах павышэння свайго 

прафесійнага ўзроўню. Пастаяннае павышэнне кваліфікацыі супрацоўнікаў 

аказвае ўплыў на прафесійны ўзровень кожнага канкрэтнага супрацоўніка, 

адпаведна гэта адбіваецца на якасці вядзення справаводства і архіўнай 

справы на прадпрыемстве. Адпаведна, правільнае і эфектыўнае вядзенне 

справаводства і архіўнай справы на прадпрыемствах ўплывае на агульны 

ўзровень вядзення справаводства і архіўнай справы ў Рэспубліцы Беларусь. З 

чаго вынікае выснова, што адным з крыніц, які ўплывае на развіццё архіўнай 

справы і справаводства ў Рэспубліцы Беларусь, з'яўляецца перыядычнае 

выданне «Архівы і справаводства». Праведзенае даследаванне дазваляе 

зрабіць выснову, аб тым, што перыядычнае выданне «Архівы і 

справаводства» адыгрывае істотную ролю ў развіцці архіўнай справы і 

справаводства ў Рэспубліцы Беларусь. 


