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РЕФЕРАТ

        У магістерській роботі представлено аналіз розвитку архівної справи в

Україні. Проведено історичну ретроспективу матеріально-правової складової

України в архівній справі. Проаналізовано державну політику у сфері

управління архівною справою. Досліджено правові засади регулювання

діяльності архівних установ.Охарактеризовано механізм управління

правовідносинами в архівній справі. Поданий аналіз структури і компетенцій

архівних підрозділів та їх правове регулювання. Визначені перспективні шляхи 

розбудови нормативного регулювання архівної справи в Україні.Розглянуто

організаційно-правові чинники розвитку архівістики.Запропоновані засади 

реформування архівної справи в новому інформаційному просторі країни.

       Ключові слова: архів, установа, держава, політика, закон, правова

система, реформування.

        Тhe master's thesis presented an analysis of the development of archival

affairs in Ukraine. The historical retrospective of the material and legal component

of Ukraine in the archival case was conducted. The state policy in the sphere of

archival affairs management is analyzed. Legal bases of regulation of activity 

ofarchival institutions are investigated. The mechanism of management of legal

relations in archival case is characterized. The analysis of the structure and

competencies of archival units and their legal regulation is presented. Prospective

ways of developing normative regulation of archival affairs in Ukraine have been

identified. Organizational and legal factors of archivist development are

considered. The principles of reforming the archives in the new information space

of the country are proposed.

      Keywords: archive, institution, state, politics, law, legal system, reform.

  

      



           

      


