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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Беганович Станислав Сергеевич 

 

СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ В БССР В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Дипломная работа состоит из 58 страниц и 4 глав, включает в себя 57 

наименований в списке использованных источников и литературы. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ, БССР, МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД, 

СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, СТАТИСТИКА 

Объектом исследования являются результаты деятельности 

государственных учреждений, занимающихся сбором и анализом 

статистических данных в межвоенный период. 

Целью дипломной работы является выявление основных направлений в 

развитии статистики промышленности в БССР в межвоенный период. 

Работа опирается на общие и специальные научные методы. Были 

использованы такие общие методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, а 

также хронологический метод. 

В дипломной работе приведена характеристика историографии по данной 

тематике, исследованы этапы становления и развития статистического учета в 

БССР в межвоенный период, статистика промышленности и закономерности ее 

развития. 

В результате исследования были выявлены основные направления в 

становлении и развитии статистического учета в промышленности в БССР в 

межвоенный период. В 1920-е гг. статистике промышленности уделялось 

большое внимание, это было обусловлено потребностью советского 

правительства получить более точные данные о состоянии производства. Для 

получения более точных сведений, правительству необходимо было 

разработать широкую программу учета данных о каждом предприятии – это и 

привело к совершенствованию статистического учета по промышленным 

предприятиям. Что же касается развития статистики промышленности в 

1930-е годы, необходимо отметить с одной стороны сокращение учета в 

промышленности, которое было связанно с подчинением статистических 

органов Госплану СССР, а с другой стороны жесткое упорядочение учета, 

приведение его к единообразию с целью получения качественных и 

количественных показателей о состояние промышленности в период 

индустриализации. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 

Бегановіч Станислаў Сяргеевіч 

 

СТАТЫСТЫКА ПРАМЫСЛОВАСЦІ Ў БССР У МІЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД 

 

Дыпломная праца складаецца з 58 старонак і 4 раздзелаў, уключае ў сябе 

57 найменняў ў спісе выкарастаных крыніц і літаратуры. 

СТАТЫСТЫЧНЫ ЎЛІК, БССР, МІЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД, 

СТАТЫСТЫКА ПРАМЫСЛОВАСЦІ, ОРГАНЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ 

СТАТЫСТЫКІ, СТАТЫСТЫЧНЫЯ АБСЛЕДВАННІ, СТАТЫСТЫКА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца вынікі дзейнасці дзяржаўных устаноў, 

якія займаюцца зборам і аналізам статыстычных дадзеных у міжваенны перыяд. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне асноўных напрамкаў у 

развіцці статыстыкі прамысловасці ў БССР у міжваенны перыяд. 

Праца абапіраецца на агульныя і спецыяльныя навуковыя метады. Былі 

выкарыстаны такія агульныя метады як аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, а 

таксама храналагічны метад. 

У дыпломнай працы прыведзена характарыстыка гістарыяграфіі па 

дадзенай тэматыцы, даследаваны этапы станаўлення і развіцця статыстычнага 

ўліку ў БССР у міжваенны перыяд, статыстыка прамысловасці і заканамернасці 

яе развіцця. 

У выніку даследавання былі выяўлены асноўныя напрамкі ў станаўленні і 

развіцці статыстычнага ўліку ў прамысловасці ў БССР у міжваенны перыяд. У 

1920-я гг. статыстыке прамысловасці надавалася вялікая ўвага, гэта было 

абумоўлена патрэбай савецкага ўрада атрымаць больш дакладныя дадзеныя аб 

стане вытворчасці. Для атрымання больш дакладных звестак, ураду неабходна 

было распрацаваць шырокую праграму ўліку дадзеных аб кожным 

прадпрыемстве - гэта і прывяло да ўдасканалення статыстычнага ўліку па 

прамысловых прадпрыемствах. Што ж тычыцца развіцця статыстыкі 

прамысловасці ў 1930-я гады, неабходна адзначыць з аднаго боку скарачэнне 

ўліку ў прамысловасці, якое было звязана з падначаленнем статыстычных 

органаў Дзяржплану СССР, а з другога боку жорсткае ўпарадкаванне ўліку, 

прывядзенне яго да аднастайнасці з мэтай атрымання якасных і колькасных 

паказчыкаў аб стан прамысловасці ў перыяд індустрыялізацыі. 
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SUMMARY OF THE THESIS 

 

Behanovich Stanislav Sergeyevich 

 

INDUSTRY STATISTICS IN BSSR DURING THE INTERWAR PERIOD  

 

The graduate work consists of 58 pages and 4 heads, includes 57 names in the 

list of sources and literatures.  

STATISTICAL ACCOUNTING, BSSR, INTERWAR PERIOD, INDUSTRY 

STATISTICS, BODIES OF THE STATE STATISTICS, STATISTICAL 

INSPECTIONS, STATISTICS  

Object of the research are results of activity of the public institutions which are 

collecting and analyze statistical data during the interwar period.  

The purpose of this work is identification of the main directions in 

development of statistics of the industry in BSSR during the interwar period.  

Work leans on the general and special scientific methods. Such general 

methods as the analysis, synthesis, induction, deduction, and also a chronological 

method have been used.  

The characteristic of a historiography on this subject is provided in the 

graduate work, stages of formation and development of the statistical account in 

BSSR during the interwar period, statistics of the industry and regularity of it 

development are investigated.  

As a result of the research have been revealed the main direction in formation 

and development of the statistical account in the industry in BSSR during the 

interwar period. In the 1920s, much attention was paid to industrial statistics, this was 

due to the need for the Soviet government to obtain more accurate data on the state of 

production. In order to obtain more accurate information, the government needed to 

develop a broad program for recording data on each enterprise - this led to the 

improvement of statistical accounting for industrial enterprises. As for the 

development of industrial statistics in the 1930s, it is necessary to note, on the one 

hand, the reduction in industrial accounting, which was connected with the 

subordination of statistical bodies to the State Planning Committee of the USSR, and 

on the other hand strict regulation of accounting, bringing it to uniformity in order to 

obtain qualitative and quantitative Indicators on the state of industry in the period of 

industrialization. 

 

 

 

 

 


