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Объектом настоящего исследования являются Великое княжество
Финляндское и Царство Польское как составные части Российской империи.
Предметом исследования являются органы государственной власти
Великого Княжества Финляндского и Царства Польского и порядок их
взаимодействия с имперскими учреждениями.
Цель данной дипломной работы: определить особенности в организации
и функционировании органов государственной власти в Великом княжестве
Финляндском и Царстве Польском в составе Российской империи.
Методологическую основу дипломной работы составили такие методы
познания как анализ, синтез, хронологический, системный, историкосравнительный или компаративный.
В дипломной работе предпринята попытка выделить периоды развития
историографии по истории становления и развития системы государственных
учреждений Великого княжества Финляндского и Царства Польского,
определить структуру, функции и компетенцию органов государственной
власти,
осуществлявших
непосредственное
управление
данными
национальными окраинами, а также выявить порядок и характер
взаимодействия собственно местных органов власти с центральными
учреждениями Российской империи. Это поможет определить специфику в
порядке формирования и деятельности таких органов в зависимости от местных
и общегосударственных условий, установить отличительные черты
государственного управления данными национальными окраинами.
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ІМПЕРЫІ
Аб'ѐм дыпломнай працы: 87 старонак, 3 прыкладання, 85 найменняў ў
спісе выкарыстаных крыніц і літаратуры.
Ключавыя словы: РАСІЙСКАЯ ІМПЕРЫЯ, ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА
ФІНЛЯНДСКАЕ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАЕ, КІРАВАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫМI
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Аб'ектам гэтага даследавання з'яўляюцца Вялікае княства Фінляндскае і
Царства Польскае як складовыя часткі Расійскай імперыі.
Прадметам даследавання з'яўляюцца органы дзяржаўнай улады Вялікага
Княства Фінляндскага і Царства Польскага і парадак іх узаемадзеяння з
імперскімі ўстановамі.
Мэта дадзенай дыпломнай працы: вызначыць асаблівасці ў арганізацыі і
функцыянаванні органаў улады ў Вялікім княстве Фінляндскім і Царстве
Польскім у складзе Расійскай імперыі.
Метадалагічную аснову дыпломнай работы склалі такія метады пазнання
як аналіз, сінтэз, храналагічны, сістэмны, гісторыка-параўнальны ці
кампаратыўны.
У дыпломнай працы зроблена спроба вылучыць перыяды развіцця
гістарыяграфіі па гісторыі станаўлення і развіцця сістэмы дзяржаўных устаноў
Вялікага княства Фінляндскага і Царства Польскага, вызначыць структуру,
функцыі і кампетэнцыю органаў дзяржаўнай улады, якія ажыццяўлялі
непасрэднае кіраванне дадзенымі нацыянальнымі ўскраінамі, а таксама выявіць
парадак і характар узаемадзеяння уласна мясцовых органаў улады з
цэнтральнымі ўстановамі Расійскай імперыі. Гэта дапаможа вызначыць
спецыфіку ў парадку фарміравання і дзейнасці такіх органаў у залежнасці ад
мясцовых і агульнадзяржаўных умоў, усталяваць адметныя рысы дзяржаўнага
кіравання дадзенымі нацыянальнымі ўскраінамі.
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The object of this study is the Grand Duchy of Finland and the Kingdom of
Poland as constituent parts of the Russian Empire.
The subject of the study are the state authorities of the Grand Duchy of Finland
and the Kingdom of Poland and the order of their interaction with the imperial
institutions
The purpose of this thesis: determine the features in the organization and
functioning of public authorities in the Grand Duchy of Finland and the Kingdom of
Poland as part of the Russian Empire.
The methodological basis of the thesis work consisted of such methods of
cognition as analysis, synthesis, chronological, system, historical-comparative or
comparative.
In the thesis, an attempt is made to distinguish the periods of development of
historiography on the history of the formation and development of the system of state
institutions of the Grand Duchy of Finland and the Kingdom of Poland, to determine
the structure, functions and competence of state authorities that directly managed
these national outskirts, and to identify the order and nature of the interaction of the
local authorities with the central institutions of the Russian Empire. This will help to
determine the specific nature of the formation and activities of such bodies,
depending on local and national conditions, to establish the distinctive features of
state management of these national suburbs.
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