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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Нашчынца Канстанціна Мікалаевіча 

 

«Сістэма кіравання ў мытных органах  

на тэрыторыі БССР у міжваенны час (1921 – 1939 гг.)» 

Магістэрская дысертацыя: 92 с., 6 мал., 2 табл., 166 крыніц, 6 дад.  

 

Ключавыя словы: МЫТНЫЯ ОРГАНЫ, КІРАВАННЕ, ГАЛОЎНАЕ 

МЫТНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ, БССР, НАРОДНЫ КАМІСАРЫЯТ ЗНЕШНЯГА 

ГАНДЛЮ, ЗАКАНАДАЎСТВА, ІНФРАСТРУКТУРА, АПАРАТ, ШТАТ, 

НЕГАРЭЛАЎСКАЯ МЫТНЯ.  

Аб'ект даследавання: сістэма кіравання мытных органаў БССР у 

перыяд з 1921 па 1939 гг. 

Мэта даследавання: ўсебаковае даследванне сістэмы кіравання ў 

мытных органах БССР, аналіз яе чыннасці і дасканаласці. 

Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 

індукцыі, статыстычны метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена навукова абгрунтаванае 

даследаванне дасканаласці сістэмы кіравання мытных органаў БССР, 

выяўлены асноўныя праблемы тагачаснага апарату кіравання, прааналізавана 

сістэма мытнага кіравання ў яе сацыяльна–эканамічным вымярэнні, 

прапанаваны рэкамендацыі развіцця сістэмы кіравання ў сённяшніх рэаліях. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: праца можа быць 

карысная і цікавая як для студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў і 

выкладчыцкага складу, тых, хто цікавіцца названым напрамкам мытнай 

справы і кіравання, гісторыяй акрэсленага перыяду, так і для службовых асоб 

мытных органаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Нащинца Константина Николаевича 

 

«Система управления в таможенных органах 

на территории БССР в межвоенное время (1921 – 1939 гг.)» 

Магистерская диссертация: 92 стр., 6 рис., 2 табл., 166 источн., 6 прил.  

 

Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, УПРАВЛЕНИЕ, 

ГЛАВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, БССР, НАРОДНЫЙ 

КОМИССАРИАТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

ИНФРАСТРУКТУРА, АППАРАТ, ШТАТ, НЕГОРЕЛОВСКАЯ ТАМОЖНЯ. 

Объект исследования: система управления таможенных органов БССР 

в период с 1921 по 1939 гг.  

Цель исследования: всестороннее исследование системы управления в 

таможенных органах БССР, анализ ее деятельности и уровня совершенности. 

Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 

индукции, статистический методы.   

Полученные результаты и их новизна: проведено научно 

обоснованное исследование совершенства системы управления таможенных 

органов БССР, выявлены основные проблемы аппарата управления, 

проанализирована система таможенного управления в ее социально–

экономическом измерении, предложены рекомендации развития системы 

управления в сегодняшних реалиях.  

Область возможного практического применения: работа может быть 

полезна как для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавательского 

состава, интересующихся указанным направлением таможенного дела и 

управления, историей очерченного периода, так и для должностных лиц 

таможенных органов. 



GENERAL DESCRIPTION OF THE WORK 

Kanstantsin Nashchynets 

 

«The system of management of the customs bodies on the territory of the 

BSSR during the interwar period (1921 – 1939 years)» 
 

Degree paper: 92 p., 6 draw., 2 tabl., 166 sources, 6 app.  

 

Key words: CUSTOMS AUTHORITIES, ADMINISTRATION, GENERAL 

ADMINISTRATION OF CUSTOMS, THE BSSR, PEOPLE'S COMMISSARIAT 

OF FOREIGN TRADE, LEGISLATION, INFRASTRUCTURE,  STATE, 

NEGORELOVSKAYA CUSTOMS. 

Object of research: the system of management of the customs bodies on the 

territory of the BSSR during the period from 1921 to 1939 years. 

Purpose of research: comprehensive study of the system of management of 

the customs bodies on the territory of the BSSR, the analysis of its operations and 

the level of perfection. 

Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 

induction, statistical methods. 

Obtained results and their novelty: conducted science–based research of 

the significance and perfection of the system of management of the customs bodies 

on the territory of the BSSR during the period from 1921 to 1939 years, the main 

problems of management personnel are revealed, the analysis the system of 

customs control in its socio–economic dimension is made, recommendations for 

the system of management in today's reality are proposed. 

Area of possible practical application: the work can be useful for students, 

undergraduates, graduate students and faculty members who are interested in the 

specified direction of the customs and administration, outlined historical period, 

and for customs officials. 

 

 
 

 
 

 

 


