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Дипломная работа: «Аграрная политика Советской власти и её 

осуществление  на Беларуси в 1917-1929 гг.»:  Количество   страниц: 100,   

литература и источники: 39, приложении: 2 

Перечень ключевых слов: аграрная политика, Советская власть, 

большевики, комбеды, кулаки, политика «военного коммунизма», новая 

экономическая политика (НЭП), землепользование, землеустройство, 

аренда, государственное земельное имущество, продразверстка, продналог, 

коммуна, сельскохозяйственная артель, сельскохозяйственная кооперация, 

ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли), колхоз, совхоз. 

Объектом и предметом исследования является аграрная политика Советской 

власти, проводимой на территории Беларуси в 1917-1929 гг. 

Цель работы – более детально и качественно проанализировать аграрную 

политику новой власти на Беларуси. 

Исходя из данной цели были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1)Рассмотреть общее положение аграрного сектора на Беларуси  в 1917-1929 

гг.,  

2)Проанализировать основные тенденции в аграрной политике Советской 

власти, способы и особенности ее осуществления на территории Беларуси. 

3)Выявить причины изменений аграрной политики на разных этапах 

изучаемого периода. 

4) Рассмотреть положение различных групп белорусского крестьянства, 

сложившиеся в результате аграрных преобразований доколхозного периода 

(1917-1929 гг.) 

Основными методами исследования в моей работе были: изучение и анализ 

источников, историко-сравнительный метод, количественный анализ, 

исторический и логический методы. 

Результат: 

В своей работе я показал общее положение сельского хозяйства Беларуси в 

данный период, неизбежные изменения этого положения, вызванные 

определённой политикой новой большевицкой власти. И хотя эта политика 

не всегда была научно обоснованной и частично изменялась под влиянием 

тех или иных внешних факторов, в целом именно проведение целостной и 

целенаправленной аграрной политики со стороны большевицкой власти и 

привело после к печально известных событий периоду раскулачивания 

наиболее трудоспособной и инициативной части крестьянства и сплошной 

коллективизации остальной его части. 

Актуальность: 

Таким образом, аграрный вопрос в политике большевиков показал, каким 

нежизнеспособным и несовершенным оказался политический механизм 

решения таких сложных и острых проблем. Урок, что должны учесть наши 

современники, заключается в том, что масштабные общественные проблемы, 

затрагивающие интересы самых разных слоёв населения, требуют очень 

взвешенных решений. 
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Дыпломная работа:  «Аграрная палітыка Савецкай улады і яе ажыццяўленне 

на Беларусі ў 1917-1929 гг.” Колькасць старонак: 100, літаратура і крыніцы: 

39; дадаткі: 2 
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камітэты беднаты, кулакі, палітыка “ваеннага камунізму”, новая 
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Аб’ектам і прадметам даследвання з’яўляецца аграрная палітыка Савецкай 

улады, якая праводзілася на тэрыторыі Беларусі ў 1917-1929 гг. 

Мэта работы: больш дэталёва і якасна прааналізаваць аграрную палітыку 

Савецкай улады на Беларусі ў дадзены перыяд. 

Зыходзячы з гэтага, былі пастаўлены і выкананы наступныя задачы: 

1) Разгледзіць агульнае становішча   сельскай гаспадаркі на Беларусі ў 1917-

1929 гг. 

2) Прааналізаваць  асноўныя тэндэнцыі    аграрнай палітыкі Савецкай улады,  

спосабы, накірункі і асаблівасці яе ажыццяўлення на тэрыторыі Беларусі. 

3) Выявіць прычыны змяненняў аграрнай палітыкі на розных этапах 

вывучаемага перыяду. 

4) Разгледзіць становішча розных груп беларускага сялянства, якое склалася 

ў выніку аграрных пераўтварэнняў дакалгаснага перыяду (1917-1929 гг.) 

Асноўнымі метадамі даследвання ў маёй рабоце былі: вывучэнне і аналіз 

крыніц, гісторыка-параўнальны метад, колькасны і якасны аналіз, гістарычны 

і лагічны метады. 

Вынікі: 

У сваёй рабоце я паказаў агульнае становішча сельскай гаспадаркі Беларусі ў 

дадзены перыяд, непазбежныя змяненні гэтага становішча, выкліканыя 

пэўнай аграрнай палітыкай новай бальшавіцкай улады. І хоць гэтая палітыка 

не заўсёды была навукова абгрунтаванай і часткова змянялася пад уплываў 

тых ці іншых знешніх фактараў, у цэлым, менавіта правядзенне цэласнай і 

мэтанакіраванай аграрнай палітыкі з боку бальшавіцкай улады і прывяло 

потым да сумна вядомых падзей перыяду раскулачвання найбольш 

працаздольнай і ініцыятыўнай часткі сялянства і суцэльнай калектывізацыі 

астатняй яго часткі. 

Актуальнасць: 

Такім чынам, аграрнае пытанне ў палітыцы бальшавікоў паказала якім 

нежыццяздольным і недасканалым аказаўся палітычны механізм вырашэння 

такіх складаных і вострых праблем. Урок, які павінны засвоіць нашы 

сучаснікі, заключаецца ў тым, што маштабныя грамадскія праблемы, якія 

закранаюць інтарэсы самых розных слаёў насельніцтва, патрабуюць вельмі 

ўзважаных рашэнняў. 
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An object of research is the agrarian policy of the Soviet power which is carried 

out in the territory of Belarus in 1917-1929. 

The work purpose – in more detail and qualitatively to analyse an agrarian policy 

of the new power on Belarus. 

Proceeding from this purpose the following tasks have been set and executed: 

1) To consider the general provision of agrarian sector on Belarus in 1917-1929,  

2) To analyse the main tendencies in an agrarian policy of the Soviet power, ways 

and features of her implementation in the territory of Belarus. 

3) To establish the reasons of changes of an agrarian policy at different stages of 

the studied period. 

4) To consider position of various groups of the Belarusian peasantry, (1917-1929) 

which have developed as a result of agrarian transformations of the period before  

Collectivization.  

The main methods of research in my work were: studying and analysis of sources, 

historical and comparative method, quantitative analysis, historical and logical 

methods. 

Result: 

In the work I have shown the general provision of agriculture of Belarus during 

this period, inevitable changes of this situation caused by a certain policy of the 

new bolshevitsky power. And though this policy not always was evidence-based 

and partially changed under the influence of these or those external factors, in 

general carrying out a complete and purposeful agrarian policy from the 

bolshevitsky power and has brought later to notorious events to the period of 

dispossession of kulaks of the most able-bodied and initiative part of the peasantry 

and continuous collectivization of his other part. 

Relevance: 

Thus, the agrarian question in policy of Bolsheviks has shown what and 

imperfect the political mechanism of the solution of such complex and burning 

issues has turned out impractical. The lesson that our contemporaries have to 

consider, is that the large-scale public problems infringing on interests of the 

most different segments of the population require very weighed solutions. 

 

 


