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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Толстик Евгений Николаевич 

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И  

УПРАВЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 1989-1991 гг. 

Дипломная работа состоит из 67 страниц и 4 глав, включает в себя 60 

наименований в списке источников и литературы. 

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, 

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ, СССР, БССР, 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ. 

Объектом исследования является институт народных депутатов. 

Целью данной работы является характеристика народных депутатов, как 

института представительной демократии. 

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, дана оценка месту народных депутатов в системе органов власти и 

управления, охарактеризована деятельность народных депутатов в высших 

законодательных органах СССР и БССР.  

В результате исследования было выявлено понятие народных депутатов. 

Народные депутаты – полномочные и ответственные представители народа, 

призванные на основе его доверия выражать и защищать в Советах 

общественные интересы, руководить делами государства, социально-

экономическим развитием, направлять и контролировать работу 

государственного аппарата. Народные депутаты СССР и БССР являлись 

представителями народа, а именно представителями тех избирательных 

округов, интересы которых они отстаивали на заседаниях Съезда народных 

депутатов, и были им подотчетны. Народные депутаты принимали участие в 

руководстве государством, так как принимали участие в работе высших 

государственных органов, как общесоюзного масштаба, так и БССР, по 

вопросам социально-экономического развития, и дальнейшего реформирования 

системы государственного управления и выводу страны из сложившегося 

кризиса. В ходе работы определено место народных депутатов в системе 

органов власти и управления Беларуси и их влияние на принятие важнейших 

политических решений. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Тоўсцік Яўгеній Мікалаевіч 

НАРОДНЫЯ ДЭПУТАТЫ Ў СІСТЭМЕ ОРГАНАЎ УЛАДЫ І КІРАВАННЯ 

БЕЛАРУСІ 1989-1991 гг. 

Дыпломная работа складаецца з 67 старонак і 4 раздзелаў, уключае ў сябе 

60 найменняў ў спісе крыніц і літаратуры. 

НАРОДНЫ ДЭПУТАТ, ІНСТЫТУТ НАРОДНЫХ ДЭПУТАТАЎ, З'ЕЗД 

НАРОДНЫХ ДЭПУТАТАЎ, ВЯРХОЎНЫ САВЕТ, СССР, БССР, ОРГАНЫ 

ЎЛАДЫ І КІРАВАННЯ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца інстытут народных дэпутатаў. 

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца характарыстыка народных дэпутатаў, 

як інстытута прадстаўнічай дэмакратыі. 

Праца абапіраецца на агульныя і спецыяльныя навуковыя метады. Былі 

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

таксама храналагічны метад. 

У дыпломнай рабоце прыведзена характарыстыка гістарыяграфіі па 

дадзенай тэматыцы, дадзена ацэнка месца народных дэпутатаў у сістэме 

органаў улады і кіравання, ахарактарызавана дзейнасць народных дэпутатаў у 

вышэйшых заканадаўчых органах СССР і БССР. 

У выніку даследавання было выяўлена паняцце народных дэпутатаў. 

Народныя дэпутаты – паўнамоцныя і адказныя прадстаўнікі народа, прызваныя 

на аснове яго даверу выказваць і абараняць у Саветах грамадскія інтарэсы, 

кіраваць справамі дзяржавы, сацыяльна-эканамічным развіццём, накіроўваць і 

кантраляваць працу дзяржаўнага апарату. Народныя дэпутаты СССР і БССР 

з'яўляліся прадстаўнікамі народа, а менавіта прадстаўнікамі тых выбарчых 

акругаў, інтарэсы якіх яны адстойвалі на пасяджэннях Зьезду народных 

дэпутатаў, і былі ім падсправаздачныя. Народныя дэпутаты прымалі ўдзел у 

кіраўніцтве дзяржавай, так як прымалі ўдзел у працы вышэйшых дзяржаўных 

органаў, як агульнасаюзнага маштабу, так і БССР, па пытаннях сацыяльна-

эканамічнага развіцця, і далейшага рэфармавання сістэмы дзяржаўнага 

кіравання і вываду краіны з існуючага крызісу. У ходзе работы вызначана 

месца народных дэпутатаў у сістэме органаў улады і кіравання Беларусі і іх 

уплыў на прыняцце важнейшых палітычных рашэнняў. 
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ABSTRACT OF DIPLOMA PAPER 

Tolstik Evgeniy Nikolaevich  

PEOPLE'S DEPUTIES IN THE SYSTEM OF AUTHORITIES AND GOV-

ERNING OF BELARUS IN 1989-1991 

Diploma paper consists of 67 pages and 4 chapters including 60 names in the 

bibliography.  

PEOPLE'S DEPUTY, INSTITUTE OF PEOPLE'S DEPUTY, CONGRESS OF 

PEOPLE'S DEPUTIES, THE SUPREME COUNCIL, USSR, BSSR, GOVERNING 

AUTHORITY.  

The object of study is Institute of People's Deputy.  

The objective of the study is the characteristics of People’s Deputies as an institute of 

preventative democracy.  

The work is based on common and special scientific methods. The following 

methods were used in this work: analysis, synthesis, induction, deduction and the 

chronological method.  

In the diploma work is demonstrated the historiographical characteristics of 

this theme, the place of People’s Deputies in the system of Governing Authority was 

evaluated, activity of People’s Deputies in highest legislative organs of the USSR and 

BSSR was characterized.  

As a result of the research, the concept of people's deputies was revealed. Peo-

ple's deputies are authorized and responsible representatives of the people, called on 

the basis of his trust to express and protect in the Soviets public interests, to direct the 

affairs of the state, to socio-economic development, to direct and control the work of 

the state apparatus. People's deputies of the USSR and the BSSR were representatives 

of the people, namely representatives of those constituencies whose interests they de-

fended at the sessions of the Congress of People's Deputies and were accountable to 

them. People's deputies took part in the leadership of the state, as they took part in the 

work of the highest state bodies, both the all-Union scale and the BSSR, on issues of 

socio-economic development, and further reforming the system of public administra-

tion and bringing the country out of the current crisis. In the course of the work, the 

place of people's deputies in the system of Belarusian government bodies and their in-

fluence on the adoption of the most important political decisions was determined. 

 

 

 

 


