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РЕФЕРАТ 

Мешич Ирина Леонидовна 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР  

В 1920-Е ГОДЫ 

 

Дипломная работа содержит 88 страниц, 3 таблицы, 5 приложений. 

Список использованных источников и литературы состоит из 150 позиций.  

Ключевые слова: НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. 

Объектом настоящего исследования явилась деятельность структурных 

подразделений в составе НКВД, участвующих в процессе создания, 

функционирования и управления государством. Предметом исследования 

является административная функция в деятельности НКВД, направленная на 

решение вопросов создания, развития, функционирования и регулирования 

государственного механизма.  

Цель работы – выявить административную функцию в деятельности 

НКВД, которая способствовала построению, функционированию и развитию 

государственности на территории Беларуси в 1920-е гг. 

Методологическую основу исследования такие методы познания, как 

анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия. 

В дипломной работе предпринята попытка описать историю создания, 

формирования и эволюции НКВД, определить функции, организационную 

структуру и место, занимаемое в системе государственных органов на 

территории Беларуси. Дана характеристика деятельности структурным 

подразделениям в составе НКВД, с помощью чего определена 

административная функция в их деятельности. Предпринята попытка выявить 

влияние реализации административной функции на становление и развитие 

делопроизводства. 
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РЕФЕРАТ 

Мешыч Ірына Леанідаўна 

АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ ФУНКЦЫЯ У ДЗЕЙНАСЦІ НАРОДНАГА 
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Дыпломная праца змяшчае 88 старонак, 3 табліцы, 5 прыкладанняў. Спіс 

выкарыстаных крыніц і літаратуры складаецца з 150 пазіцый. 

Ключавыя словы: НАРОДНЫ КАМІСАРЫЯТ УНУТРАНЫХ СПРАЎ, 

ДЗЯРЖАЎНЫЯ ЎСТАНОВЫ, АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА, 

АРГАНІЗАЦЫЙНА-АДМІНІСТРАЦЫЙНАГА КІРАВАННЯ, 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ФУНКЦЫІ, ДЗЕЙНАСЦЬ ДЗЯРЖАЎНЫХ 

ОРГАНАЎ, СПРАВАВОДСТВА, ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 

КІРАВАННЯ. 

Аб'ектам даследавання з'явілася дзейнасць структурных падраздзяленняў 

у складзе НКУС, якія ўдзельнічалі ў працэсе стварэння, функцыянавання і 

кіравання дзяржавай. Прадметам даследавання з'яўляецца адміністрацыйная 

функцыя ў дзейнасці НКВД, накіраваная на вырашэнне пытанняў стварэння, 

развіцця, функцыянавання і рэгулявання дзяржаўнага механізму. 

Мэта працы, выявіць адміністрацыйную функцыю ў дзейнасці НКУС, 

якая спрыяла пабудове, функцыянаванню і развіццю дзяржаўнасці на 

тэрыторыі Беларусі ў 1920-я гг. 

Метадалагічную аснову даследавання такія метады пазнання, як аналіз і 

сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, абстрагаванне, аналогія. 

У дыпломнай працы зроблена спроба апісаць гісторыю стварэння, 

фарміравання і эвалюцыі НКВД, вызначыць функцыі, арганізацыйную 

структуру і месца займаюць усталяваныя ў сістэме дзяржаўных органаў на 

тэрыторыі Беларусі. Дана характарыстыка дзейнасці структурным 

падраздзяленням у складзе НКУС, з дапамогай чаго вызначана 

адміністрацыйная функцыя ў іх дзейнасці. Зроблена спроба выявіць уплыў 

рэалізацыі адміністрацыйнай функцыі на станаўленне і развіццё справаводства. 
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SUMMARY 

Meshych Iryna L. 

ADMINISTRATIVE FUNCTION IN THE ACTIVITIES OF THE PEOPLE'S 

COMMISSARIAT FOR THE INTERIOR OF THE BSSR 

IN THE 1920'S YEARS 

The thesis contains 88 pages, 3 tables, 5 applications. The list of sources and 

literature used consists of 150 items. 

Keywords: PEOPLE'S COMMISSARIAT OF INTERNAL AFFAIRS, 

STATE INSTITUTIONS, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, 

ORGANIZATIONAL-ADMINISTRATIVE ADMINISTRATION, 

ADMINISTRATIVE FUNCTIONS, ACTIVITY OF STATE BODIES, CUSTOMS 

PRODUCTION, DOCUMENTATION SUPPORT OF MANAGEMENT. 

The object of this study was the activities of structural units within the 

NKVD, participating in the process of creating, operating and managing the state. 

The subject of the study is the administrative function in the activities of the NKVD, 

aimed at solving the problems of the creation, development, functioning and 

regulation of the state machinery. 

The purpose of the work, to identify the administrative function in the 

activities of the NKVD, which contributed to the construction, functioning and 

development of statehood in the territory of Belarus in the 1920s. 

The methodological basis of the research is such methods of cognition as 

analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction, analogy. 

In the thesis, an attempt is made to describe the history of the creation, 

formation and evolution of the NKVD, to determine the functions, organizational 

structure and place occupied in the system of state bodies in the territory of Belarus. 

The characteristics of the activities of the structural units within the NKVD are given, 

with the help of which the administrative function in their activities is defined. An 

attempt has been made to reveal the influence of the realization of the administrative 

function on the formation and development of office work. 


