
РЭФЕРАТ 

дыпломнай работы “Эвалюцыя мясцовага кіравання і 

самакіравання Беларусі (на прыкладзе Мінска) у 1990 – 2001 гг.” 

Дыпломная работа складаецца з 50 старонак. Яна мае наступную 

структуру: тытульны ліст, заданне на дыпломную работу, змест, уводзіны, 

глава 1 “Гістарыяграфія, крыніцы і метадалогія”, глава 2 “Фарміраванне 

мясцовага кіравання і самакіравання Беларусі (1990–1994 гг)”, глава 3 

“Рэфармаванне і замацаванне мясцовага кіравання і самакіравання (1994–2001 

гг.)”, заключэнне, спісвыкарыстанай літаратуры і крыніц. Для напісання 

дыпломнай работы было выкарыстана 9 адзінак літаратуры і 42адзінак крыніц.  

Ключавыя словы: мясцовае кіраванне, мясцовае самакіраванне, закон, 

Канстытуцыя, Выснова, указ, адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне.  

Аб’ектам даследавання з’яўляецца праблемы фарміравання сістэмы 

мясцовага кіравання і самакіравання ў Беларусі, а прадметам – эвалюцыя 

мясцовага кіравання і самакіраванне Рэспублікі Беларусь ў 1990 – 2001 гг. на 

прыкладзе Мінска. 

Мэта:прасачыць эвалюцыю мясцовага самакіравання і кіравання 

Рэспублікі Беларусь на прыкладзе Мінска ў 1990 – 2001 гг.  

Задачы:  

Вызначыць ступень вывучанасці праблемы і рэпрэзентатыўнасць крыніц 

па тэме даследавання; 

Выявіць сутнасць савецкай мадэлі мясцовага кіравання і самакіравання, і 

прасачыць яе ўплыў на заканадаўстве суверэнай Беларусі; 

Вызначыць асаблівасці закона ад 20 лютага 1991 г. “Аб мясцовым 

кіраванні і самакіраванні Рэспублікі Беларусь” і прааналізаваць механізм яе 

рэалізацыі;  

Выявіць асаблівасцьрэфармавання мясцовага кіравання і самакіравання 

пасля прыняцця Канстытуцыі Беларусі 1994 г. і рэформ 1994 – 1996 гг. 

Метады даследавання: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнаўчы, 

гісторыка- тыпалагічны і гісторыка-сістэмны. 

Мясцовае кіраванне і самакіраванне ў Беларусі з’яўляецца адной з 

найбольш актуальных тэм сучаснасці, між тым даследаванасць гэтай тэмы 

застаецца на нізкім узроўні. Аснову даследавання складалі вялікая колькасць 

крыніц, пераважна нарматыўна-прававых.  

Дадзеную працу можна выкарыстоўваць пры вывучэнні праблем 

дзейнасці сістэмы мясцовага кіравання і самакіравання Рэспублікі Беларусь у 

асобных гарадах і рэгіёнах. Інфармацыя, прыведзенная ў дыпломнай рабоце, 

з’яўляецца дакладнай, паколькі яна была запазычана непасрэдна з крыніц. 



РЕФЕРАТ 

 

дипломной работы «Эволюция местного управления и 

самоуправления Беларуси (на примере Минска) в 1990 – 2001 гг.» 

Дипломная работа состоит из 50 страниц. Она имеет следующую 

структуру: титульный лист, задание на дипломную работу, содержание, 

введение, глава 1“Историография, источники и методология”, глава 2 

“Формирование местного управления и самоуправления  Беларуси (1990 –1994 

гг)”, глава 3 “Реформирование и закрепление местного управления и 

самоуправления (1994–2001 гг.)”, заключение, список использованной 

литературы и источников. Для написания дипломной работы было 

использовано 9 единиц литературы и 42 единицы источников. 

Ключевые слова: местное управление, местное самоуправление, закон, 

Конституция, Заключение, указ, административно-территориальное деление. 

Объектом исследования является проблемы формирования местного 

управления и самоуправления в Беларуси, а предметом –эволюция 

местногоуправления и самоуправления Республики Беларусь в 1990 – 2001 гг 

на примере Минска. 

Цель:проследить эволюцию местного самоуправления и управления 

Беларуси на примере Минска в 1990 – 2001 гг. 

Задачи: 

Определитьстепень изученности проблемы и репрезентативность 

источников по теме исследования; 

Выявить суть советской модели местного управления и самоуправления, 

и  проследить ее влияние на законодательство суверенной Беларуси; 

Определить особенности закона от 20.02.1991 г. “О местном управлении 

и самоуправлении Республики Беларусь” и проанализировать механизм его 

реализации; 

Выявить особенность реформирования местного управления и 

самоуправления после принятия Конституции Беларуси 1994 г. и реформ 1994 – 

1996 гг.  

Методы исследования: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический и историко-системный. 

 Местное самоуправление вБеларуси является одной из наиболее 

актуальных проблем современности, между тем исследованность вопросов по 

этой теме остаётся на низком уровне. Основу исследования составляет большое 

количество источников, преимущественно нормативно-правовых.  

Данную работу можно использовать для изучения вопросв деятельности 

системы местного управления и самоуправления Республики Беларусь в 

отдельных городах и регионах. Информация, приведённая в дипломной работе, 

является точной, поскольку она позаимствована непосредственно с источников. 

 



 

ABSTRACT 

of diploma project “Evolution of  Local Government of  Belarus (Minsk, 

on the example) in 1990 - 2001” 

Diploma project consists of 50 pages. It has the following structure: a title 

page, a task on the diploma project, content, introduction, chapter 1 “Historiography, 

Sources and Methodology”, Chapter 2 “Formation of Local Government of Belarus 

(1990 – 1994)”, Chapter 3 “Reforming and strengthening local government (1994 – 

2001)”. Finally, a list of references and sources. Literature 9 units and 42 units of 

sources were used to write the diploma project. 

Keywords: local government, local government, law, constitution, conclusion, 

decree, administrative-territorial division. 

The object of research is the problem of the formation of local government 

and self-government in Belarus, and the subject– the evolution of the local 

administration and self-government of the Republic of Belarus in 1990 – 2001 by the 

example of Minsk. 

Objective: To trace the evolution of local government and the management of 

Belarus Minsk example, in 1990 - 2001. 

Tasks: 

Determine the degree of knowledge of the problem and the representativeness 

of the sources on the subject of research; 

To reveal the essence of the Soviet model of local government and self-

government, and to monitor its effects on the legislation of the sovereign Belarus; 

Identify the features of the Act of 20.02.1991, “On local government and self-

government of the Republic of Belarus” and to analyze the mechanism of its 

realization; 

Identify a feature of local government reform and self-government after the 

adoption of the Constitution of Belarus, in 1994 and reform 1994–1996. 

Methods: The historical-genetic, historical and comparative, historical and 

typological, historical and systemic. 

 Local self-government in Belarus is one of the most pressing problems of the 

present, between the research questions on this topic remains at a low level. The basis 

of the study of a large number of sources, primarily regulatory. 

This work can be used to study the issues activity of local governance and self-

government of the Republic of Belarus in some cities and regions. The information 

given in the diploma project is accurate, because it is borrowed directly from the 

sources. 
 


