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РЕФЕРАТ 
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Тема: Народные комиссары в системе органов управления БССР       

(1920-1930 гг.). 

Ключевые слова: НАРОДНЫЕ КОМИССАРЫ, БССР, КОНСТИТУЦИЯ, 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, ДОКУМЕНТООБОРОТ, ДЕКРЕТ, ПРИКАЗ, 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Актуальность темы связана с наличием целого ряда «белых пятен» в 

истории БССР, несмотря на тот факт, что отечественная историография 

накопила богатый и систематизированный материал, в котором освещались 

главные аспекты партийно-государственной политики в сфере управления в 

советское время, а также различные проблемы развития и функционирования 

народных комиссаров. Данная тема является предметом рассмотрения 

нескольких наук, среди которых юриспруденция, история, делопроизводство, 

архивное дело, здравоохранение, культура и многие другие.  

Объект исследования - институт народных комиссаров БССР.  

Предмет – деятельность института народных комиссаров БССР                      

в 1920-1930 гг. 

Цель дипломной работы: изучить значения и конкретной деятельности 

института народных комиссаров БССР в 1920-1930 гг. XX столетия. 

Методы исследования - системный метод, метод историзма, 

диалектический метод, метод сравнительного анализа (при сравнении периодов 

1920 и 1930 гг.) и метод дедукции.  

Практическая значимость дипломной работы: материалы могут 

послужить источником для последующих научных исследований, как по 

отечественной истории, так и по истории системы управления всего СССР. 

Результаты дипломной работы могут использоваться для разработки 

лекционных курсов, спецкурсов, практических занятий, а так же включены в 

учебно-методические пособия для вузов, курсов повышения квалификации 

работников образования. 

Структура и объем дипломной работы: работа состоит из введения; 

трех глав, заключения; списка использованных источников и литературы; 

объем дипломной работы – 86 страниц, включает 62 позиций в списке 

источников и литературы, рефераты на русском, белорусском и английском 

языках - 3, приложение - 14 страниц. 

Работа выполнена автором самостоятельно. Другие авторы в проведении 

исследования участия не принимали. Все заимствованные из источников и 

литературы идеи и подходы сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

Мармузевіч Наталлі Васільеўны 

Тэма: Народныя камісары ў сістэме органаў кіравання БССР             

(1920-1930 гг.). 

Ключавыя словы: НАРОДНЫЯ КАМІСАРЫ, БССР, КАНСТЫТУЦЫЯ, 

ЗАКАНАТВОРЧАСЦЬ, ДАКУМЕНТААБАРОТ, ДЭКРЭТ, ЗАГАД, 

РАСПАРАДЖЭННЕ. 

Актуальнасць тэмы звязана з наяўнасцю цэлага шэрагу «белых плям» у 

гісторыі БССР, нягледзячы на той факт, што айчынная гістарыяграфія 

назапасіла багаты і сістэматызаваны матэрыял, у якім асвятляліся галоўныя 

аспекты партыйна-дзяржаўнай палітыкі ў сферы кіравання ў савецкі час, а 

таксама розныя праблемы развіцця і функцыянавання народных камісараў. 

Дадзеная тэма з'яўляецца прадметам разгляду некалькіх навук, сярод якіх 

юрыспрудэнцыя, гісторыя, справаводства, архіўная справа, ахова здароўя, 

культура і многія іншыя. 

Аб'ект даследавання - інстытут народных камісараў БССР. 

Прадмет - дзейнасць інстытута народных камісараў БССР у 1920-1930 гг. 

Мэта дыпломнай працы: вывучыць значэнне і канкрэтную дзейнасць 

інстытута народных камісараў БССР у 1920-1930 гг. XX стагоддзя. 

Метады даследавання - сістэмны метад, метад гістарызму, дыялектычны 

метад, метад параўнальнага аналізу (пры параўнанні перыядаў 1920 і 1930 гг.) і 

метад дэдукцыі. 

Практычная значнасць дыпломнай працы: матэрыялы могуць 

паслужыць крыніцай для далейшых навуковых даследаванняў, як па айчыннай 

гісторыі, так і па гісторыі сістэмы кіравання ўсяго СССР. 

У выніку, дыпломная праца можа выкарыстоўвацца для распрацоўкі 

лекцыйных курсаў, спецкурсаў, практычных заняткаў, а таксама ўключаныя ў 

вучэбна-метадычныя дапаможнік для ВНУ, курсы павышэння кваліфікацыі 

работнікаў адукацыі. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы: праца складаецца з уводзін; трох 

раздзелаў, заключэння; спісу крыніц і літаратуры; аб'ём дыпломнай працы - 86 

старонак, з  іх, спіс крыніц і літаратуры 3 (62 наймення), рэфераты на рускай, 

беларускай і англійскай мовах- 3, дадатак - 14 старонак. 

Праца выканана аўтарам самастойна. Іншыя аўтары ў правядзенні 

даследавання ўдзелу не прымалі. Усе запазычаныя з крыніц і літаратуры ідэі і 

падыходы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

by Natalia Marmuzevich 

Topic: People’s Commissars in the System of Government Bodies of BSSR 

(1920-1930) 

Key words: PEOPLE’S COMMISSARS, BSSR, CONSTITUTION, 

LAWMAKING, WORKFLOW, DECREE, ORDER, DIRECTIVE 

The relevance of the topic is connected with the fact that there are too many 

gaps in the history of BSSR, despite the fact that Belarusian historiography has got 

rich and systematized material about the main aspects of party and state policy in the 

government in Soviet times, and about different problems of development and 

functioning of people’s commissars. This topic is the subject for research for several 

sciences, among them are: jurisprudence, history, paperwork management, archive 

work, healthcare, culture and many others. 

The object of the research – the institute of people’s commissars of BSSR. 

The subject – the activity of the institute of people’s commissars of BSSR in 

1920-1930. 

The aim of the degree work: to study the meaning and the concrete activity of 

the institute of people’s commissars of BSSR in 1920-1930 of XX century. 

The methods of the research: the system method, historical method, dialectic 

method, the method of comparative analysis (the comparison of the periods 1920-

1930) and the method of deduction. 

The practical significance of the degree work: this material can be the source 

for the future scientific research both on Belarusian history and on the history of the 

system of government of the USSR. 

The results of the degree work can be used for the development of lecture 

courses, special courses, practical lessons, and can be included in teaching manuals 

for universities, the courses of advanced qualification for education workers. 

The structure and volume of the degree work: the work consists of 

introduction, three chapters, conclusion, the list of used sources and literature; 

abstracts in Russian, Belarusian and English -3 pages, appendix – 14 pages. 

The work is done independently by the author. Other authors didn’t take part in 

the research. All the borrowed ideas and approaches are followed by the references to 

their authors. 

 

 

 

 


