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РЕФЕРАТ

    У магістерській роботі проведено історичну ретроспективу розвитку архівної 

справи в Україні в радянський період, також розглянуто тенденції та 

перспективи розвитку архівних установ у період незалежності.   

Проаналізовано правові засади формування та збереження архівного фонду.

Охарактеризовано процес обліку архівних документів як чиннику їх 

збереження. Представлена роль архівної установи як об’єкта захисту 

документів. Виокремлено засоби захисту від втрати і розкрадання 

архівнихдокументів. Розроблено модель системи захисту архівних документів у

сфері організаційно-технічного забезпечення.

     Ключові слова: архів, установа, держава, збереження, знищення,

розкрадання, фонд, документ, система.

        The master's thesis the historical retrospective of the development of archival

affairs in Ukraine during the Soviet period was conducted. The tendencies and

prospects of the development of archival institutions during the independence

period are also considered. The legal principles of the formation and preservation

of the archival fund are analyzed. The process of accounting archival documents as

a factor of their preservation is characterized. The role of the archival institution asan 

object of document protection is presented. Means of protection against loss and

theft of archival documents were separated. The model of system of protection of

archival documents in the field of organizational and technical support is

developed.

         Keywords: archive, institution, state, preservation, destruction, theft, fund,

document, system.

       


