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ПРАДМОВА

Станауленне суверэннай Рэспублш Беларусь, яе нацыянальнае ад- 
раджэнне, далучэнне да naniTbiKi шыроюх мае людзей вылучыл1 па- 
лпалопю у шэраг важнейших грамадсюх навук. Палпычныя веды неаб- 
ходныя сёння кожнаму чапавеку, паколью ён непазбежна павтен узае- 
мадзейычаць з iHLUbiMi пюдзьм! i дзяржавай. Палтычная адукацыя спрыяе 
сацыял1зацьм асобы i фарм1раванню яе палпычнай культуры, далучэнню 
да дэмакратычных каштоунасцей. Аваподанне грамадзянам! асновам1 па- 
п1тычнай навую i дэмакратычнай купьтуры -  адна з важнейших умоу по- 
спеху пал1тычных i грамадсюх рэформ у нашай краЫе.

У студэнцюм асяродцз1 узыкла вялжая цкавасць да naniTbiKi i па- 
лпычнай навую. Палпалапчны курс у ВНУ прызначаны даць студэнтам 
неабходныя веды аб палпыцы, навучыць ix разб1рацца у складаных праб- 
лемах пал!тычнага жыцця, рацыянальна ацэньваць палпычныя з’явы, ра- 
бщь усвядомлены пал1тычны выбар.

Вышэйшая школа па-ранейшаму мае вял1кую патрэбу у навучальных 
дапаможыках, яюя б давал! выклад актуальных палпычных праблем. Пра- 
панаваны вучэбна-метадычны дапаможнк "Палпалопя" ул!чвае тое новае, 
чым узбагацтася методыка i практыка выкладання i вывучэння палналогм 
у anom Hi час. У кожнай тэме дапаможнка вылучаюцца асноуныя пытаны i 
даецца ix  кароткая харакгарыстыка, змяшчаюцца тэмы рэфератау, кан- 
трольных прац, праблемныя i дыскуайныя пытанн!, раскрываюцца ас
ноуныя паняцц! пал!тычнйй навук!, анал1зуюцца розныя да ix  падыходы, а 
найбольш прымальныя з ix  аргументуюцца.

"Палпалопя. Вучэбна-метадычны дапаможн!к" забяспечыць студэн
там магчымасць разабрацца у складаных тэарэтычных лраблемах i дапа- 
можа фарм!раванню ix палпычнага мыслення, пашырзнню ix палпычнага 
кругагляду. У дапаможыку шырока выкарыстоуваецца матэрыял з па- 
лпычнага жыцця Рэспублта Беларусь.

Мэта вучэбна-метадычнага дапаможн!ка -  дапамагчы будучым спе- 
цыял!стам сфарм1раваць астэму ведау, неабходных для эфектыунага 
удзелу у пал!тычным жыцц!, узмацн!ць ix прафеайную падрыхтоуку.

Аутары выказваюць шчырую падзяку прафесару М.В.Абабурку за да- 
памогу у падрыхтоуцы KHiri да выдання.

сД ф па^ы
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Раздзел I. ПАЛПЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ ГРАМАДСТВА

Тэма 1. ПАЛПЫ КА ЯК САЦЫЯЛЬНАЯ З ’ЯВА
1. Палпыка, яе сутнасць i роля у грамадстве.
2. Палггалопя як тэорыя палпыю.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i: палпыка, пал1талопя, палпычны 

жтарэс, палпычныя адноаны, палпычнае асяроддзе, палпычнае жыццё.
Палпыка -  важны кампанент чалавечай культуры. Яна непарыуна 

звязаная з самыми глыбойм1 асновам1 чалавечага юнавання, аказвае вя- 
niKi уплыу на функцыянаванне i развщцё ycix сфер грамадскага жыцця.

I. Пал/тыка, яе сутнасць i роля у  грамадстве. Змест паняцця 
"пал!тыка" шматаспектны. Пал1тыку разглядаюць як: а) дзейнасць орга
нау улады па KipaeaHHi людзьм1 i дзяржавай; б) мэтанаюраванае iMKHeH- 
не да заваявання, утрымання i выкарыстання улады; в) канцэнтрава- 
нае адлюстраванне жтарэсау розных сацыяльных груп; г) майстэрства; 
д) працэс прыняцця агульнасацыяльных рашэнняу.

Палпгыка уяуляе сабой сукупнасць вызначальных карэнным1 
iHTap3caMi тых ui Ыышых класау, партый i дзяржау, установак i мэт, 
яюм|' яны юруюцца ва унутраных i м1жнародных справах, а таксама ix 
практычную дзейнасць па ажыццяулены выпрацаванага курсу i дасяг- 
HeHHi намечанага. Гэта дзейнасць асоб. розных аб’яднанняу i арга- 
жзацый, наюраваная на усведамленне i рэал1зацыю iH Tapacay тых Ц! 
iHLUbix супольнасцей у канцэнтраванай i абагульненай форме праз 
ажыццяуленне i выкарыстанне улады. Ядром naniTbmi з’яуляецца 
праблема заваявання, утрымання i скарыстання дзяржаунай улады.

Узнжненне палпыю звязана з паяуленнем класау i дзяржавы. Па- 
лаыка нараджаецца як жструмент рэгулявання, падпарадкавання qi 
прым!рэння класавых гитарэсау. Таму палгтыка -  гэта дзейнасць дзяр
жауных органау, лал1тычных партый, грамадсюх рухау у сферы адноан 
пам!ж вялмм! сацыяльным! rpynaMi, найлерш класам!, нацыямь на
юраваная на Ытэграцыю ix намаганняу з мэтай умацавання палпычнай 
улады ui яе заваяванне.

Палпыка -  гэта сфера узаемадзеяння imrapacay розных сацыяль
ных пластоу. Палпычны штарэс выступав як сукупнасць палпычных 
патрэбнасцей i галоуны матыу палпычнай дзейнасцК Узаемаадноаны 
палпычных Ытарэсау i формы ix праяулення i скарыстання вызнача- 
юцца сацыяльнай структурай грамадства, узроунем эканам|'чнага i па- 
лпычнага уплыву тых ui iH iiibix класау. Палпыка дзяржавы звычайна 
арыентуецца на эканам!чныя i пал1тычныя Ытарэсы сацыяльных груп, 
яюя займаюць становшча лщэра у грамадстве. Але палпыка павжна у
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пэунай меры адпюстроуваць Ытарэсы i Ышых сацыяльных пластоу, 
даб1ваючыся устойл1вага грамадскага кансэнсусу разнапланавых 
штарэсау.

Наяунасць у грамадстве розных груп, яюя маюць несупадаючыя 
эканам1чныя, сацыяльныя i шшыя Ытарэсы, можа параджаць кан-
фл1кты. Паштмчныя канф ткты як адкрытае сутыкненне процтеглых 
Ытарэсау узнжаюць з супярэчнасцей, што аб’ектыуна юнуюць пам1ж 
сацыяльным! супольнасцямк1нтэгральная роля палпыю заключаецца у 
яе здольнасц1, дзякуючы уладарнаму рэгуляванню грамадсюх адноан, 
пераадольваць гэтыя канфл1кты i устанаул1ваць адзЫства грамадства. 
Дзяржауная палпыка забяспечвае з дапамогай улады цэласнасць i 
функцыянальную здольнасць сацыяльнай астэмы, стабтьнасць гра
мадства.

Палпыка выконвае у грамадстве наступныя функцьп': а) рэгуля- 
ванне узаемаадноан пам1ж грамадсюм1 rpynaM i наконт улады; б) ад- 
люстраванне уладна значных Ытарэсау ycix  груп i слаёу грамадства;
в) пераадоленне канфл1ктау i устанауленне адзтства грамадства, яго 
^тэграцыя; г) сацыял!зацыя Ыдывщау, фарм1раванне ix  палпычнай 
свядомасц! i палпычнай культуры; д) аргаызацыя дзейнасц! грамадсюх 
Ыстытугау i структур.

Палпыка як арган!зацыйная i рэгулятыуна-кантрольная сфера гра
мадства з’яуляецца асноунай у сютэме шшых сфер. Яе дыферэнцыя- 
цыя i анал!з ажыццяуляюцца па розных асновах: па галЫах (унутраная, 
знешняя); па сферах жыцця (эканам!чная, сацыяльная, нацыянальная, 
дэмаграфйчная, культурная); па маштабах (м!жнародная, рэпянальная, 
лакалькая); па носьбпах (дзяржауная, партыйная).

Унутраная палпыка ахопл1вае асноуныя напрамю дзейнасц! дзяр
жавы паводле рэгулявання грамадсюх адноан. Яе змест i нзюра- 
ванасць залежаць ад грамадскага ладу, уладкавання дзяржавы, тыпу 
палпычнага рэжыму, ад канкрзтных палпычных лщэрау, што ажыц- 
цяуляюць уладныя функцьп.

Знешняя пал!тыка дзяржавы -  гэта прадаужэнне яе унутранай na
niTbiKi, адпюстраванне характару дзяржаунага i грамадскага уладка
вання. I унутраная, i знешняя пал1тыка падпарадкаваныя адной мэце -  
захаванню юнуючай астэмы грамадсюх адноан.

Узаемадзеянне палпгык! з шшым| сферам! грамадскага жыц
ця. Палпыка абумоулена эканам!чнай прыродай грамадства, дэтэр- 
мшавана эканам!чным! |‘нтарэсам|' сацыяльных груп. Аднак гэта не аз
начае, што палпыка з’яуляецца паауным вын!кам эканомш. Яна вы
ступав не толью адпюстраваннем эканам1чных адноан, ane i
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з’яуляецца важным шструментам ix фарм1равання, умацавання i ахо
вы. Паколью пал1тыка ёсць свядомае выкарыстанне эканам]чных зако
нау, яна актыуна уплывае на эканомжу, паскараючы ц[ запавольваючы 
яе развщцё. Актыуны характар уплыву пал!тыю на эканом1ку праяу
ляецца у першынстве naniTbiKi у адносГнах да эканомМ.

Эканам1чныя жтарэсы грамадсюх груп знаходзяць тэарэтычнае 
адлюстраванне у палпычных щзях, пал!тычнай щэалоги. Пал!тычныя 
адноаны складваюцца у адпаведнасц! з гэтым! Щэям^ што i абу- 
моутвае глыбоюя i шматбаковыя узаемасувяз1 палпыю i щэалогп.

Палпыка цесна узаемазвязана з культурай, якая у мнопм вызначае 
палпычнае абл!чча грамадства. Пад уздзеяннем культуры фар- 
М1руюцца палпычныя адноаны грамадства, пал1тычная свядомасць i 
палпычныя паводзЫы людзей.

Разнастайным! i складаньш з’яуляюцца узаемаадноаны пал!тыю i 
маралк ix аргажчная сувязь вызначаецца тым, што усведамленне ча- 
лавекам csaix пагатычных штарэсау непазбежна звязана з яго мараль- 
ным выбарам. Мараль выступав апанентам палпыю, дае ацэнку погля- 
дам i дзеянням людзей у палпычнай сферы. У цяперашж час агульным 
напрамкам уплыву палпычнай этыю на працэсы заваявання i выкары
стання улады пав|'нна быць умацаванне у свядомасц! лщэрау i мае ifloi 
кансэнсусу, KaMnpaMicy i ix перавап перад yciMi формам! канфрантацьп i 
канфл!кту. Прымяненне сродкау, яюя супярэчаць нормам Mapani, для 
дасягнення пал1тычнай мэты прыводзяць да дэгумажзацьн i дыскрэды- 
тацьй палпыю i яе вынжау. У аснове палпыю пав!нны ляжаць мараль- 
ныя агульначалавечыя каштоунасць прынцыпы i нормы адносж i па- 
водзЫ.

Шматгранныя сувяз! юнуюць таксама пам!ж пал1тыкай i рэлтяй, 
якая уплывае на грамздсюя дзеянн! вернжау i няверуючых. У наш час 
функцыянуе мноства палпычных аб’яднанняу хрьюц!.ян i мусульман, у 
яюя уваходзяць не тольк! BepHiKi. Гэтыя аб’яднанж дамагаюцца удзелу 
у юраванн! грамадсюм1 i дзяржауньш справам!. РэлИя стала асновай 
шматлмх палпычных партый i нацыянальных рухау.

II. nanimanoain як тэорыя пат'тым. Палггалопя -  гэта навука 
аб пал^ыцы, уладзе, палпычных сгстэмах i палпычных працэсах. Сас- 
тауным! часткам1 палп’алоги як Ытэграцыйнай навую з’яуляюцца па
лпычная фтасоф1я, палпычная сацыялопя, палпычная эканом[я, тэо
рыя дзяржавы i права, палпычная псторыя, палпычная пахалопя, па- 
Л1'тычная геаграф1я i iHm.

Фшасоф'т вывучае пал1тыку як феномен сусветнага развщця i 
кампанент чалавечай цыв^зацьн. З’яуляючыся агульнай метадалопяй
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для палпалогН, фтасофт разглядае найбольш агульныя пытаны па- 
л!тыю, дае яе фтасофскае абгрунтаванне.

Палпычная сацыялопя вывучае астэму узаемадзеяння палпыю з 
сацыяльным асяроддзем. Яе цжавщь уздзеянне сацыяльнага асяроддзя 
на палпычную сферу, паводзшы Ыдывщау, сацыяльных супольнасцей, 
палпычных шстытутау адносна улады.

Тэорыя дзяржавы j права вывучае "стыкавую" гал1ну прававых i 
дзяржауных норм i жстытутау, прававыя мехажзмы распрацоую i рэа- 
л1зацьй палпычных рашэнняу.

Палпычная эканокйя дае палполагу матэрыял для анал1зу 
узаемадзеяння эканомм i палпыю, дазваляе бачыць у палпычных пра- 
цэсах барацьбу за рэал1зацыю эканам1чных Ытарэсау вялмх гра
мадсюх груп.

Палпычную псторыю займаюць пытаны паслядоуна-храналапч- 
нага збору i апюання фактау аб развщц1 палпычных Ыстытутау i щэй, 
партый i рухау.

Палпычная псшалопя звяртаецца да пахалапчных мехажзмау i 
стэрэатыпау пал1тычных паводзш- людзей.

Пры вывучэнж палпычных з’яу i працэсау палпалопя выкары- 
стоувае розныя метады даследавання, сярод яюх найбольш рас- 
паусюджаныя:

- метад сёстэмнага анзлЁзу, яю прадугледжвае вывучэнне не 
толью ycix icTOTHbix кампанентау той ui шшай палпычнай з’явы, але i 
выяуленне сувязей памМж iMi;

- метад параунапьнзга анализу, яю дазваляе з дапамогай па- 
раунання, супастаулення выяуляць агульнае i асабл!вае у палпы чны х 
з’явах I працэсах, тлумачыць падабенства палпычных з:яу аднолька- 
BbiMi умовам1 генезюу i развщця;

- шневЁяральныя метады, яюя можна вызначыць як спосабы вы- 
вучэння палпыю праз канкрэтнае даследаванне разнастайных паводз'1н 
асоб i груп i пахалапчных фактарау палпычнай дзейнасцк

- метад апытання, яю дае магчымасць атрымаць патрэбную iH- 
фармацыю, не адлюстраваную у дакументах, недаступную прамому 
наз1ранню.

Да л'1ку дастаткова распаусюджаных метадау, што выкарыстоу- 
ваюцца палпалопяй, адносяцца сацыялапчныя, статыстычныя, экспе- 
рыментальныя i !нш.
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Палпалопя аперыруе ceaiwii катэгорыямй (паняццям1), ключавым1 з 
яюх з’яуляюцца "палаычная улада", "палпычная дзейнасць", "пал!тыч- 
ныя адноаны", "пал1тычны штарэс", "пал1тычны рух", "суб’екты nani- 
тыю", "пал1тычная культура", "палпычная свядомасць" i iHm.

Грамадская роля палп-алогп у мнопм вызначаецца тым1 функцыям1, 
яюя яна выконвае. Найбольш значньш функцыям1 навую пра палпыку 
з’яуляюцца:

- ашсальная, сутнасць якой заключаецца у тлумачэнж на ас
нове прымянення пэунай сютэмы паняццяу (катэгорый) пал1тыч- 
най рэча1снасц1 i рэальных пал1тычных праблем у жыцц1 дадзенага 
грамадства;

- пазнавальная, якая заключаецца у раскрыцц1 сутнасц! аб'екта 
вывучэння;

- прагнастычная, якая дае yciM удзельнкам палпычнага жыцця, 
асабл1ва палпыкам, характарыстыку развщця палпычнага працэсу i 
дазваляе прагназаваць падзе1, прадбачыць ix, уносщь карэктывы у па- 
л1тыку;

- шструментальная, якая заклжана вызначыць сродю, рашэнж i 
дзеянж для дасягнення жаданых мэт, неабходных вынкау;

- щэалапчная, якая фармулюе i абараняе пэуныя палпънныя мэ- 
ты i палпычныя каштоунасц!, садзейычае устойл!васц1 той ц! жшай па- 
л!тычнай астэмы;

- выкаваучая, якая наюравана на фарм1раванне палаычнай куль
туры, грамадскай свядомасц! i пал!тычных паводз!н людзей.

Станауяенне палггалогн як самастойнай навую адносщца да кан- 
ца Х!Х стагоддзя. Яе першыя школы узн!кл! у ЗША.

У 1848 г. ЮНЕСКА рэкамендавала курс нал!талоги для вывучэння у 
вышэйшых навучальных установах. Пераважная большасць KpaiH 
прыслухалася да гэтай рэкамендацьп. У нашай жа KpaiHe толью больш 
чым праз сорак гадоу пасля рэкамендацьп ЮНЕСКА жыццё прымуста 
прызнаць неабходнасць вывучэння палпгалогП.

Важная дата у развод палталоги -  1949 год, кал! па тщыятыве i 
пад эпдай ЮНЕСКА ствараецца М1жнародная асацыяцыя палпычнай 
навую (МАПН), якая працягвае сваю пленную дзейнасць у нашы дн'|. 
Дзейычаюць Еурапейсю кансорцыум пал!тычных навук, жшыя м!ж- 
народныя навукова-даследчыя цэнтры i аргаызацьп.

Палпгалопя як самастойная навуковая, прыкладная i вучэбная 
дысцыплша шырока распаусюджаная у MHorix KpaiHax свету. Паводле 
аб’ёму даследаванняу i колькасц! публкацый яна займае першае мес-
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ца сярод irnubix грамадсюх навук. Гэта тлумачыцца тым, што ёй ад- 
водзщца вельм1 важная роля -  щэалапчнае умацаванне палпычнай 
астэмы.

Афщыйны статус палпалогН як навую i вучэбнай дысцыплЫы на 
Беларуа установлены i замацаваны у канцы 80-х гадоу. У шэрагу вы- 
шэйшых навучальных устаноу 6bmi створаны кафедры палпалогН. ВНУ 
кра1ны npbicTynini не толью да выкладаня гэтай дысцыплЫы, але i да 
падрыхтоую палполагау-прафеаяналау. Плённа дзейычае створаная 
Беларуская асацыяцыя палпычных навук (БАПН).

У цяперашн'| час палпалопя выходзщь на адно з першых месц у 
анал1зе грамадсюх змен, робщь усё больш прыкметны уплыу на рэаль- 
ныя палпычныя працэсы, на будаужцтва беларускай дэмакратычнай 
дзяржаунасцк Вельм1 высокая значнасць палпалогН у першараднай 
poni палпык1 у жыцц1 грамадства.

У сучасных умовах на Беларуа роля палпычнай навую узрастае.
Узрастанне рол! пашталогн, актуал!зацыя пытання аб яе выкладанж 
звязаная з:

1) узмацненнем палпызацьй ycix сфер грамадскага жыцця, яго 
ускладненнем, пашырэннем удзелу мае;

2 )  п а м н а ж э н н е м  кол ька сц ! а б ’е к та у  i с у б ’е кта у  п а л п ы ч н ы х  а д н о а н  у  
с ув я з ! з у с ё  б о л ь ш а й  р а з н а с т а й н а с ц ю  с а ц ы я л ь н ы х  Ы та р эса у , ш т о  
з н а й ш л о  а д л ю с т р а в а н н е  у  п а л п ы ч н ы х  i гр а м а д сю х  руха х , у  э к а н а - 
M i4Hbix i п а л п ы ч н ы х  стр у ктур а х ;

3) прылучэннем грамадства да агульнацыв1л1зацыйных каштоунасцей;
4) працэсам прафеаянал1зацьм пал1тычнай улады, станауленнем 

цывтьнага грамадства;
5) пошукам палпычных форм, яюя адпавядаюць характару дзма- 

кратычных працэсау, што разгаркулюя у рэспублщы;
6) неабходнасцю павышэння узроуню палпычнай культуры на- 

сельыцтва.
Асноуныя ш к о л ы , HanpaMKi i к а н ц э п ц ь и  сучаснай зарубеж най

палггалоги. Зараз палпалопя i як дысцыплЫа, што вывучаецца у ВНУ, i 
як галжа навуковых даследаванняу найбольш моцна развитая у ЗША. 
Прадстаужю а м е р ы к ан ск ай  ш к о л ы  палпалогН (Ч.Мерыам, Г.Ласуэл, 
Д.1стан, Р.Даль i iHm.) асабл1вую увагу звяртаюць на уплыу паха
лапчных матывау паводзЫ асобных людзей i сацыяльных груп на па- 
лпычныя працэсы у грамадстве. Гэта садзейычала фарм'|раванню 
б!хев!яральнага напрамку у палпычнай навуцы, мэта якога -  1мкненне 
вывесц структуру уладных адноан з прыроды чалавека. Таму задача 
палпычнай тэорьй, на думку б!хев1ярыстау, заключаецца у тым, каб вы-
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тлумачыць з’явы лал1тычнага жыцця, зыходзячы з натуральных улас- 
ц1васцей чалавека.

Вучань i паслядоунж Ч.Мерыама Г.Ласуэл удзяляу вялжую увагу 
метадалапчным праблемам даследавання naniTbiKi. Ён сфармуля-
вау тэорыю палггычнага ппкаанашзу, у адпаведнасц1 з якой важ- 
нейшым фактарам, што дэтэрмЫуе адносшы чалавека да пал1тыю, 
абвяшчаецца пахалапчны мехашзм яго асобы. Г.Ласуэл, юруючыся 
крытэрыем схтьнасц! Ыдывща да выбару.той ц! Ышай; рол1, распра- 
цавау тыпалолю пал1тычных асоб, спрабавау вытлумачыць тыпы 
лщэрау, зыходзячы з ix  nc ix iK i. Ён вылучыу тры асноуныя тыпы па- 
лпыкау: адм'мютратар, аптатар i тэарэтык. Перавагу Г.Ласуэл адда- 
вау "змешанаму тыпу", прыкладам якога ён л1чы^ УМ.Ленжа, яю, на 
яго думку, увасабляу рэдкае спалучэнне y c ix  трох "чыстых" тыпау 
палггыкау.

У працах Г.Ласуэла значнае месца займал1 таксама праблемы па- 
лпгычнай улады i яе распаусюджання у грамадстве. Разглядаючы уладу 
як цэнтральную катэгорыю палпычнай навуи, ён л!чыу, што у працэсе 
уладарання ютотную ролю адыгрываюць каштоунасцЬ а таксама харак
тер размеркавання ix у грамадстве. На думку Г.Ласуэла, галоунай 
ф1гурай працэсу размеркавання каштоунасцей у грамадстве выступав 
палпычная асоба, улада, уплыу якой залежаць ад валодання адпавед- 
HbiMi каштоунасцям! i магчымасцям! -  эканам!чным1, щэалапчным1 i
iHLUbiMi.

У пачатку 60-х гадоу у амерыканскай пал!тзлогн сфармулявалася 
канцэпцыя "палпычнай культуры". Г.Алманд, С.Верба на аснове 
параунальнага анал1зу палпычных культур, што склалюя у ЗША, Англ!!, 
(тали, -ФРГ, Мексщы, 'распрацавал! тыпалопю палпычных культур. Яны 
вылучьгл! тры чыстыя тыпы палпычнай культуры (патрыярхальны, 
падцаннщю 1 актыв!сцю}, а з ix спалучэння вывел! яшчэ тры змешаныя 
тыпы, яюя i пераважаюць у грамадстве (патрыярхальна-падцаннщю, 
падданнщка-актыв1сцю i патрыярхальна-актыв1сцю). Вышэйшым зме- 
шаным тылам палпычнай культуры Г.Алманд i С.Верба абвясцм гра- 
мадзянскую культуру, што найбольш характэрная для буржуазна- 
дэмакратычных сютэм.

Стваральнкам канцэпцьи нацыянальнык штарэсау" з’яуляецца 
амерыкансю палтолаг Г.Маргентау (немец па походжаннО - адзж з вя- 
домых тэарэтыкау знешняй пал1тыю. Ён л1чыу, што тэорыя 
м!жнароднай naniTbiKi павжна будавацца вакол паняцця "нацыянальны 
!нтарэс". Паводпе меркавання Г.Маргентау, вышэйшым крытэрыем на- 
цыянальных жтарэсау любой вялкай дзяржавы з’яуляецца дасягненне 
ёю рэпянальнай ц! сусветнай rereMOHii. У цэнтры увап вучонага -  праб-
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лема забеспячэння нацыянальных Ытарэсау ЗША. Гэтыя штарэсы, 
падкрэсл1вау Г.Маргентау, патрабуюць пастаяннага улжу перша- 
раднага значэння палпычнай перавап ЗША у Еуропе, забеспячэння 
балансу cm у Еуропе i A3ii. Распрацаваная Г.Маргентау канцэпцыя 
"нацыянальных штарэсау" служыла i служыць щэалапчным ап- 
рауданнем галоунай мэты ЗША -  дасягнення сусветнага панавання. 
Такая палпыка, на яго думку, не можа быць паспяховай, Kani яна не 
будзе падмацоувацца стай.

Адной з цэнтральных праблем англнжай палпычнай навую, знач- 
нае уздзеянне на якую аказвае палпалопя ЗША, з'яуляюцца па- 
л1тычныя napTbii. Сярод праблем, што даследуюцца англшсйм! па- 
лнолагамн, важнае месца займае вывучэнне дзейнасц1 груп нареку, 
парламента, дзяржаунага апарату, мясцовага юравання, 1ншых па
лпычных Ыстытутау i працэсау.

У французскай палггалапчнай шкопе атрымала развщцё тэо- 
рыя Ыстытутау, згодна з якой палпыка уяуляе сабой вынж дзейнасц1 
розных палпычных жстытутау (дзяржавы, палпычных партый, праф- 
саюзау i Ышых аргаызацый). Таму, на думку французейх палгголагау, 
асноунай задачай naniTanorii з’яуляецца вывучэнне разнастайных па- 
л!тычных iHCTbtTyray, што дзейжчаюць у грамадстве. Вял1кую увагу 
французейя палнолап удзяляюць праблемам палпычнай улады 
(Р.Арон i iHm.).

Галоуная увага пгальянскай палп-алогм сканцэнтраваная на дас- 
ледаванж дзейнасц1 пал1тычных партый, клаафжацьй партыйных 
астэм (Дж.Сарторы i iH m .), на вывучэнж аргажзацыйнай структуры, 
фарм‘|равання i функцыянавання тальянскага парламента.

НямецкГ палтолаг Р.Дарэндорф -  адзт са знакам1тых прад-
стауыкоу тэорьп сацыяльнага канфлнету. Ён вызначае класы як са- 
цыяльныя групы, што канфл1ктуюць пам|'ж сабой. Асноунай прыкметай 
класау, паводле яго вучэння, з’яуляецца удзел у панаваны ц1 выклю- 
чэнне з яго.

Заходжя палпычныя тэорьм аформленыя у выглядзе пэуных школ, 
напрамкау, канцэпцый, яйя не замыкаюцца у рамках адной краЫы, а 
разв1ваюцца палтолагам! розных дзяржау.

Праблемныя i дыскусшныя пытан Hi
1. Чаму Ытэлтенту неабходна ведаць палпычную тэорыю?
2. У мнопх айчынных пал1тычных даследаваннях падкрэсл1ваецца 

класавы характар пал1тый. Як Вы адносщеся да гэтага сцвярджэння?
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3. Самае ютотнае у палпыцы -  гэта пытанне аб уладзе. Але qi 
можна усе палпычныя адноаны зводзщь да улады?

4. LJi можа i павлина быць пал'|тыка маральнай?
5. Яюя юнуюць падыходы да вывучэння паняцця "палпыка"?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Палпыка як грамадская з’ява.
2. Пал1тыка i канфл1кт.
3. Пал1тыка i эканомжа.
4. Экалапчная пал1тыка.
5. Палпыка i мараль.
6. Пал1тыка i рэлтя.
7. Маладзёжная палпыка: сутнасць, шлях! ажыццяулення.
8. Узнкненне i эвалюцыя палпычнай навую.
9. Узрастанне рол1 палпычнай навую у сучасным свеце.
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Тэма 2. САЦЫЯЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ ПАЛ1ТЫК1
1. Сацыяльнае асяроддзе як сукупнасць сацыяльных супольнас- 

цей тдывщау. Сацыяльная стратыфкацыя грамадства.
2. Пал!тычнае рэгуляванне сацыяльных працэсау.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i: сацыяльнае асяроддзе, сацыяльныя

супольнасц1, сацыяльная стратыфжацыя, соцыум, клас, сярэды клас, 
марпналы, сацыяльная палпыка, дэмаграф1чная палпыка, нацыяналь- 
ная пал1тыка.

Паступовае ускладненне мехаызмау матэрыяльнай вытворчасц1, 
нарастание сацыяльнай мабтьнасц1, культурны прагрэс чалавецтва i 
мшыя прычыны садзейычал! узмацненню сацыяльнай, этычнай i рэ- 
лтйнай дыферэнцыяцьй грамадства. Як вынж гзтых аб’ектыуных пра
цэсау у разнастайных чалавечых i м1жгрупавых кантактах выяв1уся
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своеасабл[вы блок 1нтарэсау людзей, што характарызуецца павышанай 
канфл1ктнасцю i нават непрьшрымасцю.

Для разумения шляхоу вырашэння гэтых задач вялжае значэнне 
мае размежаванне у жыцц1 грамадства пал1тычнай, сацыяльнай, эка- 
нам1чнай i Ышых сфер. Усе гэтыя сферы жыцця грамадства узае- 
мазвязаныя i узаемаабумоуленыя. Узаемасувязь палпычнай i сацы
яльнай сфер грамадства абазначаецца паняццем сацыяльнага ася- 
роддзя палггыю.

Палпычная сфера жыцця грамадства узжкае пераважна у сувяз1 з 
рэал1зацыяй таюх Ытарэсау груп, яюя закранаюць грамадскае стано- 
Biuma сацыяльных i нацыянальных супольнасцей i таму патрабуюць 
умяшання дзяржауных i |'ншых Ыстытутау публ1чнай улады, што пры- 
мяняюць з мэтай урэгулявання адпаведных супярэчнасцей i захавання 
цэласнасц1 грамадства сродю прымушэння i сацыяльнага настля.

I. Сацыяльнае асяроддзе як сукупнасць сацыяльных суполь
насцей. Сацыяльная страты ф /'кацы я грамадства. Сацыяпьнае 
асяроддзе -  гэта сукупнасць практычных (матэрыяльных i духоуных) 
адноан людзей у працэсе функцыянавання i развщця грамадства. Са- 
цыяльна-палпгычнае асяроддзе можа быць вызначана як стан адноан 
пам1ж людзьм1 ц! як стан сувяз1 пам1ж розным'| siflaM i дзейнасц1, зноан i 
паводзЫ людзей.

Паколью кожная сацыяльная праблема закранае Ытарэсы вялж!х 
груп людзей, то узнжае дзейнасць пэуных груп па абароне сацыяльных 
Ытарэсау, змяненж функцыянальных структур па уздзеянж з гэтай мэ
тай на уладу. Паяуляюцца сацыяльна-палпычныя сты, яюя уступаюць 
ва узаемадзеянне. Таму анал'13 сацыяльна-пал1тычнай абстаноую -  тэ
та вывучэнне пал1тычных cm, ix сувязей i узаемадзеянняу, анал1з сацы
яльных праблем, выклжаных развщцём сацыяльнага асяроддзя i дзей- 
насц1 людзей.

У л!таратуры вылучаюцца наступныя разнавщнасц1 сацыяльных 
супольнасцей: 1) этжчныя супольнасц! (народ, нацыя, народнасць, 
племя, род); 2) сацыяльна-класавыя супопьнасц! (клас, сацыяльная
група, сацыяльны пласт); 3) сацыяльна-дэмаграфйчныя супольнасц!
(мужчыны, жанчыны, моладзь, пенаянеры i iH iii.).

Праблема сацыяльнай структуры мае прынцыповае значэнне для 
навую пра палпыку. Найбольш агульным элементам сацыяльнай струк
туры грамадства з’яуляецца сацыяльная супольнасць. Яна уяуляе са
бой рэальна юнуючую сукупнасць мдывщау, якая адрозжваецца сацы- 
яльным1 сувязям1 i адноснай цэласнасцю i можа выступаць суб’ектам
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пал1тычнага дзеяння. Сацыяльная супольнасць -  гэта аб’яднанне лю
дзей, што валодаюць пэунымп агульньш прыкметам1, якое удзельжчае 
у пал1тычным жыцци узаемадзейычаючы з iHLUbiMi сацыяльным1 су- 
польнасцямк

Асноуным сацыяльна-палпычным утварэннем грамадства i важ- 
нейшым элементам сацыяльнай структуры з’яуляецца клас. Раздзя- 
ленне грамадства на класы не толью парадзта палпычныя з’явы i пра- 
цэсы, але i прыдало палпычную афарбоуку yciM шшым сацыяльным 
з’явам i працэсам. Менавта класавая дыферэнцыяцыя мяркуе па- 
л'|тычную Ытэграцыю грамадства i аргашзацыю у форме дзяржавы. Па- 
куль 1снуюць класавыя адрозненж, яны знаходзяць сваё сканцэнтра- 
ванне у палпычнай форме. Страта кпасавага характеру сацыяльным! 
утварэнням1 выкл1кае знкненне палпыю, палпычнага характару улады i 
сацыяльнай структуры грамадства.

Найбольшы уплыу на распрацоуку праблем сацыяльнай структуры 
грамадства зраб!у падыход М. Вебера. Вядучую ролю у яго канцэпцьи 
адыгрываюць фактары, што вызначаюць няроунасць у размеркаванш 
асноуных сацыяльных рэсурсау: багацце, сацыяльны прэстыж i упада. 
М.Вебер вылучае тры аспекты сацыяльнай стратыфжацьн i, адпавед- 
на, тры крынщы паштычнай улады. Ён л1чыць, што класавая прына- 
лежнасць вызначаецца не толью кантролем над сродкам1 вытворчао-й, 
але i эканам1чным1 адрозненням^ яюя не вынжаюць з адноан улас- 
насщ напрыклад, прафеайным! i квал1фжацыйнымк

Друп аспект стратыфжацьй, паводле М.Вебера, прадстаулены 
паняццем статусу, што залежыць ад павап i прэстыжу, яюя атрым- 
л!ваюць Ыдывщы у дадзеным грамадстве. Статус можа характары- 
заваць аб’ектыуныя магчымасц! !ндыв!да даб!вацца жьщцёвага по- 
спеху, напрыклад, магчымасць атрымл1ваць высою даход не 
заусёды вызначаецца уласнасцю.

У адпаведнасц1 з падыходам М.Вебера да сацыяльнай - страты- 
фжацьй, вылучаюцца тры вща сацыяльнай дыферэнцыяцьй, яюя уяу- 
ляюцца як розныя формы i механ1змы уплыву сацыяльных груп i ix
узаемаадносЫ на палпычную уладу: 1) эканомнса-тзкналапчная ды- 
ферзнцыяцыя i Ыдустрыяльныя камерцыйныя аргаызацьй, што яе ад- 
люстроуваюць; 2) адрозненне статусау, якое уплывае на м1ж- 
асобасныя адноа'ны i адыгрывае асабл'юа значную ролю у працэсах 
палпычнай сацыял1зацы'| i палпычнага удзелу; 3) 1нстытуцыянальныя
адрозненж, што уплываюць на спосабы узаемадзеяння асоб i груп з 
розным! n a n iT b i4 H b iM i структурам!, у тым л!ку i партыйнымК
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Першы вщ сацыяльнай дыферэнцыяцьм адлюстроувае класавы 
аспект сацыяльнай стратыф^ацьп. 3 rnacaMi, як вядома, звязаныя 
перш за усё маршсцкая Ытэрпрэтацыя характару сацыяльнай дыфе
рэнцыяцьм i яе палпычныя вынжк Марказм вызначае клас як вял1кую 
сацяльную трупу, якая займае асобае месца у астэме грамадскай вы- 
творчасц1 i мае уласныя, што адрозываюць яе ад Ышых груп, адноаны 
да сродкау вытворчасцк Пануючы у адноанах да уласнасц1 клас 
з’яуляецца i палпычна пануючым класам.

У цяперашы час вучоныя нярэдка скарыстоуваюць паняцце "клас" 
для характарыстыю дзейнасц1 сацыяльных труп у палпычным жыцц1 
грамадства, даючы трактовку класавай дыферэнцыяцьм, якая icTOTHa 
адрозн1ваецца ад маршсцкай. Найбольш распаусюджаны вебераусю 
падыход да характарыстыю класау. М.Вебер мяркуе, па-першае, улк 
не толью адноан да уласнасц1, але i вел1чын1 багацця, даходу, узроуню 
адукацьм, юрыдычных прывшей i Ышых характарыстык, што праяу- 
ляюцца у пэуным спосабе жыцця, а таксама пачуцц1 прыналежнасц1 да 
адпаведнай групы. Па-другое, паводле М.Вебера, адноаны пам1ж кла- 
caM i не зводзяцца да -барацьбы за уладу i эксплуатацьм уладальнжам! 
сродкау вытворчасц1 вытворцау матэрыяльных даброт. Класы могуць 
мець салщарныя сувяз1, агульныя Ытарэсы у палпыцы i будаваць свае 
адноаны на прынцыпах супрацоунщтва, вырашаючы праблемы раз- 
меркавання катталаукладанняу, падаткаабкладання, занятасц1 i аховы 
навакольнага асяроддзя. I, па-трэцяе, тут вялжая увага удзяляецца 
сярэдн1м пластам, так званаму "сярэдняму класу", значэнне якога не- 
даацэньвалася у марказме, i яю трактавауся як рэштю ммулага, што 
пав1нны знжнуць. Але менавта сярэды клас у эканам1чна развпых 
KpaiHax з’яуляецца апорай цывшьнага грамадства i сацыяльнай асно- 
вай палпычнай стабтьнасц!. Сярэды клас у сшу сваёй кампетэнтнасц1 
зацжаулены у дзмакратычных формах улады, у развщц! сусветнай 
культуры i сусветнага рынку, абароне цывшьнага грамадства ад сама- 
вольства дзяржавы.

II. Пал'тычнае рэгуляванне сацыяльных працэсау. Палпыч- 
ныя адноаны складваюцца пам1ж асобным! суб’ектам1 пал1тыю, г.зн. 
TbiMi, хто непасрэдна удзельычае у палпычным жыцц1 грамадства i у 
той ц1 Ышай меры уплывае на гэтае жыццё. Зразумела, што суб’екты 
палпыга надзвычай разнастайныя: ад асобных Ыдывщау да буйных 
супольнасцей. Таму перал1чым толью самыя асноуныя, раздзял1ушы ix 
на дзве групы.

Да першай групы суб’ектау пал!тыю адносяцца асноуныя сацы- 
яльныя супольнасцг народ, клас, сацыяльная група, нацыя, тдывщы, з 
яюх i складваюцца сацыяльныя супольнасцк
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Найбольш буйным суб’ектам палпыю з’яуляецца народ. Як пра
вша, таюм паняццем вызначаецца усё насельнщтва той ц1 тшай 
KpaiHbi. Гэта адзтае сацыяльнае цэлае, што мае агульны пстарычны 
лёс. Могуць быць i жшыя трактоую такой складанай катэгорьм. Варта 
асобна зауважыць, што у склад народа уваходзяць класы i сацыяльныя 
групы, але пры усёй ix  разнастайнасц1 у кожным канкрэтным грамадст
ве ix  заусёды аб’ядноувае агульны мтарэс, яю падпарадкоувае сабе 
усе мншыя. Ён кансалщуе людзей i робщь народ паунапрауным 
суб’ектам naniTbiKi.

Друпм суб’ектам naniTbiK i выступаюць класы. Месца, роля, а так
сама мэты класау у грамадстве розныя. Дамагаючыся дасягнення гэ- 
тых мэт, класы уступаюць у сферу палпычнай барацьбы i становяцца 
суб’ектам! naniTbiKi.

Суб’ектам1 naniTbiKi трэба л1чыць i асобныя сацыяльныя групы. Па- 
колью ix  колькасць у кожным канкрэтным выпадку вялжая, то назавем 
толью самыя асноуныя. Гэта сацыяльна-дэмаграф!чныя групы, што 
адрозываюцца па прыкмеце полу i узросту; унутрыкласавыя сацыяль
ныя групы, яюя адрозываюцца характарам працы i узроунем ква- 
л|'фжацьп; сацыяльныя групы, што адрозываюцца паводпе прафесм, 
адукацьй, даходау, месца жыхарства; рэлшйныя сацыяльныя групы, а так
сама часовыя сацыяльныя групы, яюя узжкаюць у канкрэтнай сгтуацьп на 
той 4i Ышай падставе (ветэраны вайны, iMirpaHTbi, бежанцы).

Значным суб’ектам палпыю з’яуляюцца нацьм i народнасцк Нацьм 
неаднародныя паводпе складу, але усе аб’яднальныя яе фактары сад- 
зейжчаюць юнаванню нацьм як цэласнасц1 са CBaiM нацыянальным 
!нтарэсам, што вызначае яе месца у пал1тычным жыццк

Суб’ектам палпыю можа выступаць i пэуны шдывщ. Зразумела, 
што ступень удзелу асобных людзей у палпыцы неаднолькавая: ад уд
зелу у  разавы х п а л п ы ч н ы х  акцы ях да  праф ееш най дзейнасц1 у па- 
лпычным жыццк

Другую групу суб’ектау палпыю складаюць палпычныя 
iHCTbiTyrbi, г.зн. устойл1выя, пстарычна усталяваныя формы палпычнай 
дзейнасц1 людзей. Да ix звычайна адносяць дзяржаву, партьм, гра
мадсюя аргажзацьм i pyxi, парламенцюя фракцьн.

Абодва шэрап суб’ектау палпыю звязаныя непарыуна, 
аб’ядноуваючы адных i тых жа людзей. Пры гэтым першынство нале- 
жыць усё ж сацыяльным супольнасцям.

Асобным суб’ектам палпыю выступав i такая сацыяльная група як 
марпнзль:. M aprinanaM i называюць людзей, што страцт1 прыналеж- 
насць да якой-небудзь сацыяльнай супольнасц1 i пры гэтым не увайиш
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у Ышую. Марпналам можа быць чалавек, што паюнуу вёску, страну су- 
вязь з вясковай культурай i, пераехаушы у горад, не успрыняу стандар
ты гарадскога спосабу жыцця. Да гэтай групы можна аднесц1 рабочага 
або штэл1гента, у якога адсутычае працоуная мараль, страчаныя рысы, 
характэрныя для адпаведнай сацыяльнай супольнасцК Асабл1васцям1 
паводзш марпналау можа быць рэзкае чаргаванне апатьн, n a c iyH a cu i i 
павышанай актыунасц1, падчас агрэаунасц1. Адсутнасць цвёрдых ма- 
ральных каштоунасцей, прынцыпау самакантролю i дысцыплЫы стано- 
вщца прычынай таго, што марпналы легка ператвараюцца у натоуп, яю 
носщь разбуральны характар.

Неаднароднасць грамадства, наяунасць разнастайных Ытарэсау 
патрабуюць рэгулявання у iM палпычных адноан. Гэта рэгуляванне 
адлюстроуваецца у правядзенж неабходнай сацыяльнай, дэмагра- 
ф1чнай i нацыянальнай naniTbiKi.

Сацыяльная палпгыка як адзЫ з галоуных напрамкау унутранай 
палпыю дзяржавы наюраваная на задавальненне матэрыяльных i 
культурных патрэбнасцей членау грамадства, на рэгуляванне працэсау 
яго сацыяльнай дыферэнцыяцьм. Сацыяльная палпыка уключае праб- 
лемы жыццядзейнасц! грамадсюх груп, ix  сувяз1, 1нтарэсы, умовы жыц
ця, фарм1раванне i рэал1зацыю патрэбнасцей i здольнасцей Ыдывщау. 
Яе мэта -  дасягненне раунавап, стабтьнасц1, цэласнасц1 i дынамкзму 
грамадства.

Правядзенне моцнай сацыяльнай палпыю мяркуе яе неразрыуную 
сувязь з працэсам! дэмакратызацьм палпычнай астэмы. Гэта азначае 
скарыстанне дзмакратычных метадау i формау выпрацоую i рэал1зацьн 
сацыяльнай палпыю: абмеркаванне y c ix  буйных сацыяльна-
палпычных рашэнняу у абстаноуцы галоснао4, усебаковага выяулення 
грамадскай думю па ключавых пытаннях сацыяльных пераутварэнняу. 
Пры вырашэны найбольш вострых i маштабных сацыяльных праблем 
магчымае выкарыстанне i вынжау усенародных рэферэндумау.

Сацыяльная пал1тыка як дзейнасць па KipasaHHi сацыяльным раз- 
вщцём грамадства рэал1зуецца праз дзяржауныя рашэнж -  сацыяль- 
ныя мерапрыемствы i сацыяльныя праграмы.

Скпаданай часткай сацыяльнай палпыю з’яуляецца дэмагра-
ф1чная палпыка, наюраваная на фарм1раванне пажаданага рэжыму 
узнаулення насельыцтва i яго асноуных харакгарыстык (нараджаль- 
насцЬ смяротнасц1, шлюбнасц1, полаузроставай структуры, сямейнага 
складу, м1грацьи i рассялення). Дэмаграф1чная палпыка уключае так
сама паляпшэнне якаснай структуры народанасельнщтва, што мае вя- 
лжае значэнне для сацыяльна-эканам!чнага развщця тых ц1 iHmbix
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дзяржау i цэлых рэпёнау. Сучаснае грамадства моцнае не колькасцю 
жыхароу, а менавгга якасньш параметрам! насельшцтва: культурным 
узроунем, адукацыяй, валоданнем сучаснай тэхнжай i тэхналопяй, са
цыяльнай актыунасцю.

Дэмаграф1чная палпыка павЫна быць дыферэнцыраванай, адпа- 
вядаць сацыяльным ттарэсам кожнай асобнай дзяржавы. У шэрагу 
высокаразв'пых KpaiH ажыццяуляецца актыуная дэмаграф'нная па- 
л1тыка, наюраваная на стымуляванне аптымальнага рэжыму узнау- 
лення насельыцтва, на фарм1раванне i рэал1зацыю патрэбнасц1 асобы 
i сям’|' у такой колькасщ' дзяцей, якая б адпавядала Ытарэсам гра
мадства.

Галоуныя напрами дэмаграф1чнай na n iT b iK i: узнауленне i м1грацыя 
насельнщтва; фарм1раванне яго адукацыйнага патэнцыялу; склад i 
структура працоуных рэсурсау, прафеайная арыентацыя; працаулад- 
каванне; занятасць насел ьжцтва. Рэал1зацыя гэтых напрамкау ажыц
цяуляецца пры дапамозе эканам1чных, адмЫютрацыйна-юрыдычных i 
сацыяльна-пахалапчных мер.

Праблемы нараджальнасц1 i смяротнасщ здароуя i працягласц1 
жыцця, паляпшэння якасных структур народанасельнщтва у мнопм за- 
лежаць ад тых сацыяльных умоу, у яюх знаходзщца сям’я. Невыпадко- 
ва менавгга яна павжна стаць галоуным аб’ектам увап дэмаграф1чнай 
палпыю.

Дэмаграф1чная атуацыя у Рэспублщы Беларусь утойвае небяспеку 
дэпапуляцьк i пагрозу дэградацьн насепьыцтва з прычыны узрастання у 
яго складзе паталапчнага грузу, i перш за усё разумова адсталых дзя
цей. Таму адным з асноуных напрамкау дэмаграф1чнай палпыю па- 
BiHHa стаць лжвщацыя непажаданых тэндэнцый у здароу1 будучых па- 
каленняу. Для паляпшэння дэмаграф1чнай атуацьм у Benapyci неаб
ходна, па-першае, грунтоуна удаеканалщь сгстэму аховы здароуя, па- 
другое, кардынальна змянщь структуру, аб’ём i якасць спажывання 
прадуктау харчавання. Аздарауленне дэмаграф1чнай атуацьм цесна 
звязанае з вырашэннем наспелых сацыяльна-эканам1чных праблем, з 
палпыкай дзяржавы у галЫе жыллёвага будаун'щтва, бытавога абслу- 
гоування, адукаць», разв|'цця астэмы аховы мацярынства i дзяц1нства, 
сети дашкольных устаноу i г.д.

Адным з важнейшых напрамкау дэмаграф1чнай naniTbiKi з'яуляецца 
рэгуляванне м1грацыйных працэсау. У рэспублщы адбываецца меха- 
Hi4Hae павел1чэнне гарадскога насельнщтва i скарачэнне вясковага. 
Вымушанае масавае перасяленне грамадзян адбываецца у сувяз1 са 
стыхмным1 бедствам! a n o u m ix  гадоу (напрыклад, аварыя у Чарнобыл!), 
з вострым! нацыяныльным1 канфп!ктамь
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Ва умовах сур’ёзных дэмаграф1чных змяненняу у свеце большую, 
чым раней, актуальнасць набываюць пытанж, звязаныя з мнждзяр- 
жаунай М1грацыяй насельыцтва i рабочай сты. У мнопх KpaiHax, у тым 
n iK y i у Рэспублщы Беларусь, паустала праблема "уцечю мазгоу".

Эфектыунасць дэмаграф1чнай палпыю цалкам залежыць ад уз- 
роуню эканам!чнага развщця рэспублм. Толью высокаразвггая экано- 
MiKa можа быць сацыяльна-арыентаванай i можа садзейн!чаць паспя- 
ховаму вырашэнню дэмаграф1чных праблем.

Вялкае значэнне у развод i прагрэсе грамадства мае нацыя- 
напьная папггыка, распрацоука i здзяйсненне якой з’яуляецца функ- 
цыяй органау заканадаучай i выканаучаи улады. Менавп-а дзяржава i 
яе юруючыя органы ажыццяуляюць рэгуляванне нацыянальных ад- 
h o c ih ,  рэал1зацыю нацыянальнай пал1тыю.

Нацыянальная палпыка павЫна быць наюраваная на рэал!зацыю 
агульначалавечых каштоунасцей у канкрэтным этичным асяроддз1 
(права на свабоду выбару кожным этнасам свайго лесу, нацыянальна- 
га развщця, самавызначэнне i iHm.). Яна з’яуляецца сродкам рэгуля- 
вання, выпрацоую спосабау i правтау зноан i узаемадзеянняу этнасау, 
вырашэння супярэчнасцей, што узнкаюць у сферы м!жнацыянальных 
aflHociH. Назначэнне нацыянальнай палпыю -  гэта стварэнне умоу для 
раунапраунага i паунапраунага развщця yc ix  этнасау, прадухтення 
м1жнацыянальных канфл1ктау, вырашэння ix  дэмакратычным! i магчы- 
ма больш бязбольным! сродкамК

Пстарычная практыка сведчыць, што без ул!ку нацыянальна- 
этн!чнага складу насельнщтва нельга вырашыць жводнага прынцыпо- 
вага пытання. Усе аспекты узаемаадноан нацый, народнасцей i эт
ичных груп (нацыянальнае самавызначэнне, спалучэнне нацыяналь
ных i штэрнацыянальных нтарэсау, раунапрауе этнасау, стварэнне 
умоу для свабоднага развщця нацыянальных культур, моу i iHm .) ма
юць палпычны характар, што абумоулена перш за усё значэннем 
дзяржавы як важнага фактару фарм!равання i развщця нацьн. 1менна 
палпычныя аспекты з’яуляюцца ключавым! у астэме нацыянальных 
адноан, а палпычная улада -  асновай нацыянальнай кансалщацьм.

Беларусь -  рэспублжа шматнацыянальная, дзе пражываюць прад- 
стаужю больш за сто нацый i народнасцей. Таму сутнасць нацыяналь
най палпыю суверэннай Беларуа павЫна заключацца у тым, каб за- 
бяспечыць свабоднае развщцё ycix нацыянальных супольнасцей.

Шматнацыянальны склад насельжцтва Беларуа у значнай меры 
характарызуе развщцё этшчных працэсау у рэспублщы. Вызначальны 
уплыу на ix  аказвае (мкненне да суверэытэту i адраджэння.
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Сёння у нас ёсць свая дзяржава з уласц1вьиш ёй жстытутамй i ат- 
рыбутамг 27 лтеня 1990 года сеая Вярхоунага Савета рэспублт пры- 
няла Дэкларацыю аб дзяржауным суверэытэце Беларуа, a 25 жжуня 
1991 года нечарговая сеая Вярхоунага Савета прыняла закон аб на- 
данн1 гэтай Дэкларацьй статусу канстытуцыйнага акта.

Дзяржаунасць i суверэжтэт Беларуа -  рэальнасць, з якой павмны 
усе л1чыцца. Гэта пацверджана у прынятай Вярхоуным Саветам РБ 15 са- 
кавка 1994 года беларускай Канстытуцьй, а таксама у Канстытуцьй Рэс- 
публм Беларусь 1994 г. (са змяненням! i дапауненням1), прынятай на 
рэспубл'жансюм рэферэндуме 24 лютапада 1996 года.

Праблемы нацыянальнай дзяржаунасц1 i суверэытэту займаюць 
цэнтральнае месца у праграмах палпычных партый i рухау. Усе яны 
выступаюць за адраджэнне беларускага народа, звяртаюць птьную 
увагу на праблемы нацыянальна-культурнай i моунай палпыю, нацыя- 
нальна-культурнага развщця этычных меншасцей, што жывуць на тэ- 
рыторьй рэспублм, асуджаюць нацыянальныя канфл1кты i прапаганду 
нацыянальнай варожаа-й.

Актуальней задачай этнапал!тычнага развщця Беларуа з’яуляецца 
захаванне i разв'щцё нацыянальнай культуры, мовы, традыцый, адрад
жэнне нацыянальнай свядомасц1, пстарычнай памяцк

Падмуркам нацынальна-культурнага адраджэння беларусау па- 
BiHHa стаць ix  родная мова. Мова -  гэта не тольга сродак чалавечых 
3HociH . Яна напоуненая напрацаваным духоуным багаццем, 
пстарычнай агульнасцю нацьм, з’яуляецца яе зберагальжкам. Адрад
жэнне беларускай мовы -  справа складаная, у якой недапушчальныя 
паспяховасць i адмМстраванне.

Важная роля у ажыццяуленж працэсу адраджэння i нацыянальнай 
кансалщацьй беларускага народа належыць пстарычнай спадчыне, 
духоуным традыцыям. Менав1та выжыванне, захаванне сваей сацы- 
яльна-культурнай щэнтычнасц1, астэмы каштоунасцей, пстарычнай 
памяц! i традыцый, мовы i звычаяу продкау з’яуляецца ядром нацыя- 
нальнага Ытарэсу Беларуа.

Праблемныя i дыскусшныя пытанш
1. Складзще "стратыфжацыйную карту" нашага грамадства.
2. Як Вы ацэньваеце сацыяльную пал1тыку нашай дзяржавы?
3. Назавще асноуныя праблемы дэмаграс+йчнай палпыю РэспублЫ 

Беларусь.
4. У чым сутнасць нацыянальнай палпыю?
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Тэмы дакладау i рэфератау
1. Асноуныя суб’еюгы палпыю i ix  роля у pa3Biuui грамадства.
2. Сацыяльная палпыка на сучасным этапе развщця Беларуси
3. Illnnxi i метады вырашэння нацыянальна-этн!чных праблем гра

мадства.
4. Дэмаграф1чная палпыка i шлях1 яе рэал1зацьи.

Л Маратура
Гидденс Э. Стратификация и социальная структура // Социс. -1992. -  №9. 
Рывкина Р.В. Советская социология и теория социальной страти

фикации // Постижение. -  М., 1989.
Смелзер Н.Дж. Социология. Неравенство, стратификация, класс // 

Социс. -  1992. -  № 4.
Современная западная социология. Словарь. -  М., 1990.
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. -  М., 1992.

Тэма 3. УЛАДА У  ПАЛ1ТЫЦЫ
1. Пал1тычная улада: паняцце, структура, рысы, мехаызм.
2. Суб’екты пал1тычнай улады. Палпычная эл^а.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i: палпычная улада, панаванне, падпа-

радкаванне, аутарытэт, суб’екты улады, лептымнасць улады, па- 
л1тычная эл1та, наменклатура, бюракратыя, no6i.

Важнейшым атрыбутам пал!тыю з’яуляецца палпычная улада.
Яна дае ключ да разумения пал1тык1. Улада -  гэта сродак ажыц- 
цяулення палпыю. Барацьба за яе авалоданне, утрыманне i скары- 
станне складае асноуны змест палпычнага жыцця.

I.П алты чная улада: паняцце, стр уктур а , рысы, механизм. 
Улада -  неад’емная рыса любога грамадства, неабходны сродак яго 
1снавання. Яна з’яуляецца важнейшым элементам дзяржавы, кожнай 
палпычнай ui грамадскай аргажзацьм, усялякай супольнасц!.

Палггычная упада -  гэта рэальная здольнасць сацыяльных cm 
ажыццяуляць сваю волю у грамадсюм жыццк Яна выступав як: а) рэгу- 
лятар адноан у грамадстве; б) права ц1 магчымасць распараджацца 
юм-небудзь ui чым-небудзь, аказваць вызначальнае уздзеянне на лес, 
паводз^ы або дзейнасць люзей; в) паллгычнае панаванне над людзьм!’;
г) сютэма дзяржауных органау i прававых нормау.

Марказм вызначае палаычную уладу як аргаызаванае настле аднаго 
класа дзеля падаулення Ышага, разглядае яе выключна як дыктатуру, што
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скажае разумение характару уладных адноан. Уладу нельга зводзщь 
толью да наопля, бо пры мабмзацьи людзей на дасягненне грамадска 
значных мэт можна скарыстаць мноства iHmbix спосабау уплыву.

Найбольш важным!, грамадска значным1 задачам! палпычнай ула
ды з’яуляюцца падтрыманне грамадскага парадку, выяуленне i выра- 
шэнне канфл1ктау, дасягненне кансэнсусу у грамадстве, прымяненне 
прымусу i настля для стабт1зацьй грамадства.

Улада як асобы вщ грамадсюх адноан уласц!ва yciM  этапам чала- 
вечага развщця. Яна неабходная перш за усё для аргаызацьп грамад- 
скай вытворчасц!, якая немагчыма без падпарадкавання y c ix  удзель- 
нкау адз!най вол!, для самарэгуляцьп любой сацыяльнай супольнасцК 
Будучы адным з важнейшых рэгулятарау грамадскага жыцця, улада у 
мнопм вызначае характер узаемаадноан пам!ж людзьмк У залежнасц'| 
ад сферы праяулення адрозн!ваюць вщы улады: эканам!чную, па- 
л1тычную, духоуную, сямейную i iHm.

Найбольш важны вщ -  палпычная упада, якая выступав як валя- 
выя адноаны пам1ж грамадсюм1 rpynaM i. Яна узнжае у адказ на патрэб- 
насць у сацыяльнай цэласнасц! i рэгуляцьн Ыдывщуальных, групавых i 
агульных Ытарэсау. Палпычная улада аказвае вызначальнае 
уздзеянне на паводзты мае, грамадсюх груп, аргаызацый пры дапамо
зе сродкау, яюм! валодае дзяржава -  права, аутарытэту, прымусу, на
стля. Яна праяуляецца у агульных рашэннях для y c ix , у функцыяна- 
BaHHi асобых Ыстытутау (прэзщэнт, урад, парламент, суд).

Паняцц1 "палпычная улада" i "дзяржауная улада" узаема- 
звязаныя, пераплятаюцца, але не супадаюць аб’ёмам. Першае па
няцце шырэйшае за другое. Палпычная улада рэал!зуецца не толь- 
Ki дзяржауным апаратам, але i праз дзейнасць партый, грамадсюх 
аргажзацый. Дзяржауная улада -  своеасабл|'вае ядро палпычнай 
улады, таму што дзяржаве належыць манапольнае права распра- 
цоуваць законы i распараджэнж, абавязковыя для y c ix  грамадзян. 
Яна ажыццяуляецца пры дапамозе спецыяльнага, адасобленага 
апарату на пэунай тэрыторьй, на якую распаусюджваецца дзяр- 
жауны суверэжтэт, i абатраецца на сту  сацыяльных прымусовых 
органа^. Дзяржауная улада уяуляе сабой вышэйшае, больш поунае 
адлюстраванне палпычнай улады, з’яуляецца палпычнай уладай у 
яе найбольш разв'ггым выглядзе.

1стотным1 pb icaM i п а л п ы ч н а й  у л а д ы  з ’я у л я ю ц ц а :

1) суверэжтэт -  незалежнасць, непадзельнасць улады. Гэта азна- 
чае, што Улада не можа быць раздзеленая пам1ж суб’ектам1, яюя зай- 
маюць розныя палпычныя пазщьн;
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2) аутарытзт -  агульнапрызнаны уплыу ва ycix сферах грамадска- 
га жыцця. Аутарытзт атрымл!вае форму дырэктывы, загаду ui распара- 
джэння, яюя выконваюцца менавп-а таму, што выканауца перакананы у 
ix законнасц!;

3) вопя -  наяунасць усвядомленай палпычнай мэты, праграмы i 
гатоунасц! паслядоуна дамагацца яе ажыццяулення;

4) прымус-уздзеянне. Яго ступень розная у кожнай форме па- 
л1тычнай улады, залежыць ад канкрэтных абставт. Прымус не трэба 
атаясамл!ваць з дыктатурай;

5) лептымнасць -  прызнанне цывтьным грамадствм i сусветнай 
супольнасцю.

Аб наяунасц! цывт1заванай палпычнай улады можна гаварыць у 
тым выпадку, Kani ёй уласц!выя усе без выкпючэння адзначаныя рысы. 
Страта палпычнай уладай хоць бы адной з ix вядзе да парушэння 
функцыянавання !снуючых органау улады, да крызюу, яю называецца 
безуладдзем.

Ажыццяуленне улады у грамадстве адбываецца пры дапамозе 
спецыяльнага палпычнага мехаызму. Яго галоуным! элементам!
з’яуляюцца панаванне, юрауыцтва, аргаызацыя, кантроль. Панаванне 
грунтуецца на раздзяленн! грамадства на юруючыя i падпарадкаваныя 
групы. Яно звычайна атрымл!вае заканадаучае замацаванне у дзяр- 
жауных прававых актах. М.Вебер вылучау тры тыпы панавання: а) тра- 
дыцыйнае, што грунтуецца на традыцьм; б) харызматычнае, заснава- 
нае на веры; в) лептымнае, якое баз1руецца на праве. Юраумцтва 
прадугледжвае вызначэнне мэт, задач, планау i перспектыу развщця 
грамадства, выпрацоуку i прыняцце прынцыпова важных для яго пас-
пяховага функцыянавання рашэнняу. Нрган!заць!Я заклкзчаецца у кз- 
ардынацьн, узгадненнЬ упарадкавант, забеспячэнн! узаемадзеянняу
асобных людзей, труп, класау. Кантроль забяспечвае выкананне сацы
яльных норм, правт дзейнасц! людзей i грамадсюх груп.

У прававой дзяржаве дзейычае прынцып раздзялення улады на 
заканадаучую, выканаучую i судовую. Яшчэ можна гаварыць аб 
"чацвёртай" уладзе -  прэсе, яе уздзеянн!' на грамадскую думку.

Заканадаучай уладзе належаць паунамоцтвы выдаваць i уста- 
наул1ваць законы, абавязковыя для выканання на пэунай тэрыторьй, у 
канкрэтнай сферы дзейнасцк Заканада^ыя функцьн ажыццяуляе 
агульнанацыянальная установа дзяржавы -  парламент. У адрозненне 
ад заканадаучай улады, якая увасабляе волю грамадства у праве i за
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конах, выканаучая упада рэал1зуе прынятыя законы i рашэнт на усёй 
тэрыторьй KpaiHbL Выканаучыя функцьй ажыццяуляе урад i разга- 
лжаваны апарат юравання. Судовая упада выконвае ролю незалеж- 
нага арбпра. Вышэйшым органам такой улады з’яуляецца Канстыту- 
цыйны суд. Кожная з улад павЫна быць адносна самастойнай i павжна 
ураунаважваць Ышыя.

Прынцып раздзялення улад паслужыу базай для тэорьй прававой 
дзяржавы i з’яуляецца адным з буйнейшых дасягненняу цывш1зацы1. 
Упершыню гэты прынцып знайшоу заканадаучае адлюстраванне у 
дзеючай дагэтуль Канстытуцьй ЗША 1787 г., якая разам з падзелам 
улад уводзта сютэму "стрымак i проц1ваг".

Цяпер прынцып раздзялення улад у той ц| Ышай форме зама- 
цоуваецца у большасц! канстытуцый свету.

Паводле артыкула б Канстытуцьй "дзяржауная улада у Рэспублщы 
Беларусь ажыццяуляецца на аснове падзелу яе на заканадаучую, вы- 
канаучую i судовую. Дзяржауныя органы у межах c e a ix  паунамоцтвау 
самастойныя: яны узаемадзейжчаюць пам1ж сабой, стрымл1ваюць i 
ураунаважваюць адз1н аднаго".

У маргасцкай тэорьй щэя падзелу улады адмаулялася i абгрун- 
тоувалася канцэпцыя адзмства заканадаучай i выканаучай улады, што 
недапушчальна, бо спалучэнне ix  падрывае вяршэнства закону. Рэа- 
л1заваная у практыцы работы Саветау, яна прывяла да сканцэнтраван- 
ня вел1зарнай улады у руках выканаучых органау, да узвышэння бюра- 
кратьй. Заканадаучыя органы практычна жякай улады не мел1 Мана- 
пол1я на пал1тычную уладу належыла партыйна-дзяржаунаму апарату, 
яю абвяшчау гуманютычныя каштоунасц1 (свабода, дэмакратыя, галос
насць i iHiu.), а у сапрауднасц1 адчужау народ, радавую асобу ад усвя- 
домленага палпычнага дзеяння.

Палпычная улада выконвае пэуныя функцьй:
- фарм1раванне палпычнай сгстэмы грамадства;
- юраванне справам! грамадства i дзяржавы;
- юраунщтва органам! улады, пал1тычным1 i непал1тычным1 працэ- 

caM i;

- кантроль i каардынацыя палпычных i жшых адноан;
- рэгуляванне сацыяльных канфл1ктау у грамадстве;
- стварэнне пэунага палпычнага рэжыму i дзяржаунага ладу.
Агульныя аргаызацыйныя, рэгулятыуныя i кантрольныя функцьй

улады канкрэтызуюцца у палпыцы у мностве вщау палпычнай дзей- 
насц!: юраванн!, прыняцц! рашэнняу, выбары мэт, вызначэнн! задач 
выканауцау, ix  падборы i iHm.
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II. Суб’е кты  палты чнай улады. П алты чная э л т а . Ажыц- 
цяуленне улады непасрэдна звязана з суб’ектаым палпыю, яюя 
з’яуляюцца сацыяльныл/н носьб1там1 улады. Да суб’ектау палпычнай 
улады адносяцца: 1) сацыяльныя супольнасц1 (класы, сацыяльныя тру
пы i пласты, этнасы i ii-iui.); 2) дзяржава; 3) палпычныя партьп i арга- 
н1зацы1; 4) юруючыя элпгы, бюракратыя, ло& (групы нареку); 5) па
лпычныя лщэры; 6) натоуп (ахлас).

Асноуным1 суб’ектам1 палпычнай улады з’яуляюцца пануючы клас, 
юруючая элгга, палпычныя лщэры. Менавта яны валодаюць рэальнай 
палпычнай уладай.

Пануючы клас qi каал1цыя сацыяльна-пал1тычных cm  для ажыц
цяулення улады фаргшруе адносна нешматл!кую юруючую групу. Адным 
з галоуных элементау гэтай групы з’яуляецца палпычная эл1та. Ра- 
шэнн1, яюя прымаюцца ёю, распаусюджваюцца на усе сферы грамад
ства i носяць стратэпчны характар. Юруючая трупа уключае таксама 
гаспадарчую, ваенную, щэалапчную элп-у, бюракратыю. Палпычная 
элта i бюракратыя -  вось дзве асноуныя групы, яюя канцэнтруюць у 
cea ix  руках уладу.

Этта абазначае слой ц* групу асоб, што валодаюць спецыф!чным1 
асабл1васцям1 i прафеайным! якасцям1, яюя робяць ix элггам!, г.зн. 
"выбранымГ той qi Ышай сферы фамадскага жыцця, навую, вытворчасц! i г.д.

Палпычная элгга -  гэта дастаткова самастойная, вышэйшая, ад
носна прывтеяваная група (q i сукупнасць груп), якая у большай qi 
меншай меры валодае выдатным! ncixanari4HbiM i, сацыяльным! i па- 
лпычным1 якасцям'|, непасрэдна i сютэматычна удзельычае у прыняцц! 
i ажыццяулены рашэнняу, звязаных з выкарыстаннем дзяржаунай ула
ды qi уздзеяннем на яе. Палпычную элпу екпадаюць асобы, яюя зай- 
маюць юруючыя ui пануючыя паз1цьм у грамадстве.

Правобразам элпгысцюх тэорый можна назваць уяулены антычных 
фтосафау аб арыстакратьй як юраваны лепшых. Узнкненне самога 
элпгызму звязваюць з iMeM Н.Маюявел!, яю вылучыу два вщы эли-: 
"тьвоу" (прыхтьыкау настьных захадау) i "nic" (што аддаюць перавагу 
пбюм метадам). Першыя сучасныя клаачныя тэорьп эл!т 6bmi распра- 
цаваныя у канцы XIX -  пачатку XX стагоддзяу Г.Москам, В.Парэтам, 
P.MixenbcaM, яюя л1чыл1, што у любым грамадстве гснуе меншасць, па- 
нуючая над астаттм насельжцтвам.

Г.Моска зыходзу з непазбежнасц! дзялення любога грамадства на 
прывтеяваны, адносна малалм клас юрауыкоу ("пал!тычны клас", 
зл1та) i юроуных, што складае большаець грамадства. Рэальная улада 
у грамадстве належыць аргаызаванай меншасц1, пал1тычнаму класу.
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Г.Моска адзначау, што у аснове прыналежнасц! да палпычнай эл1ты 
ляжаць спецьфчныя Ыдывщуальныя якасц1, найперш аргажзатарсюя 
здольнасц1, а таксама матэрыяльная, маральная i мтэлектуальная пе- 
равап, яюя паступова могуць губляцца пануючым класам. Гэта вядзе 
да узмацнення контрэл1ты.

1снуюць дзве тэндэнцьм у развщц1 палпычнага класа: арыстакра- 
тычная i дэмакратычная. Першая з ix праяуляецца у iMKHeHHi па- 
л1тычнага класа стаць спадчынным Kani не юрыдычна, то фактычна. 
Перавага арыстакратычнай тэндэнцьм прыводзщь да "закрыцця i 

крыштал1зацьм" класа, яго выраджэння i, як вынж, да грамадскага за
стою, што урэшце актыв1зуе барацьбу новых сацыяльных cm за паную- 
чыя пазщьн у грамадстве.

Дэмакратычная тэндэнцыя адпюстроуваецца у збнауленж па- 
л!тычнага класа за кошт найбольш здольных да юравання i актыуных 
жжэйшых слаёу. Такое абнауленне прадухтяе дэгенерацыю элпы, ро- 
бщь яе здольнай да эфектыунага фаунщтва грамадствам.

Незалежна ад Г.Мосю прыкладна у той жа час тэорыю палпычных 
эл1т распрацоувау В.Парэта. Ён таксама зыходз1у з таго, што светам 
заусёды юравала i будзе юраваць выбраная, надзеленая асобым1 
ncixanari4HbiMi i сацыяльным!' якасцям! меншасць -  элта, якую складае 
сукупнасць !ндывщау, што адрозжваюцца вынжовасцю, дзейжчаюць з 
BbicoKiMi паказчыкам1 у той ц1Ышай сферы грамадства. Эл1та дзелщца 
на юруючую i неюруючую -  контрэл1ту.

Развщцё грамадства, на думку В.Парэты, адбываецца праз перыя- 
дычную змену, цыркуляцыю эл1т. Паколью юруючая эл1та (мкнецца за- 
хаваць свае прывте! i перадаць ix  у спадчыну людзям з неэлтарньш 
ждывщуальным! якасцям1, то гэта вядзе да якаснага пагаршэння яе 
складу i адначасова да колькаснага росту контрэлпы. Апошняя пры 
дапамозе маб!Л!заваных ёю незздзволеных урздвм мае звяргае 
юруючую эл1ту i усталёувае уласнае панаванне.

Вялм уклад у развщцё тэорьм палпычных эл1т 3pa6iy Р. 
MixenbC. ё н  даследуе сацыяльныя мехажзмы, яюя параджаюць 
эл1тарнасць грамадства. У асноуным, будучы салщарным з 
Г.Москам у трактоуцы прычын эл^арнасц!, Р.Мхельс асабл1ва вы- 
лучае аргажзатарсюя здольнасц‘|, а таксама аргажзацыйныя струк
туры грамадства, яюя стымулююць эл1тарнасць i узвышаюць 
юруючы пласт. Даследчык сцвярджау, што сама аргажзацыя гра
мадства патрабуе эл1тарнасц1 i заканамерна узнауляе яе. У грамад
стве дзейжчае "жалезны закон anirapxi4Hbix тэндэнцый”. Яго сут
насць у тым, што стварэнне буйных аргажзацый непазбежна вядзе 
да ix ал1'гарх|'зацьм i фарм1равання элпы.
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Сучасныя тэорьй эли- разнастайныя. Сярод ix можна вылучыць не- 
калью напрамкау. Пстарычна першай групай тэорый, яюя не CTpaqmi
сваёй значнао-й, з’яуляецца маюявешсцкая школа (канцэпцьп эл1т 
T.MocKi, В.Парэты, P.Mixenbca i iHm.). Гэтыя тэорьй сцвярджаюць, што 
неабходнай складанай часткай любой сацыяльнай структуры з’яуляец
ца юруючая меншасць, прыналежнасць да якой звязаная з aca6niBbiMi 
пахалапчным1 якасцям!, прыродным1 здольнасцям! i выхаваннем. Фар- 
M ipaeaH H e i змена зл1т адбываецца у барацьбе за уладу.

Каштоунасныя тэорьй таксама сцвярджаюць, што палпычная 
элп-а уяуляе сабой найбольш каштоуны, канструктыуны элемент гра
мадства, яю валодае высоюм1 здольнасцям1 i паказчыкам1 у важнейшых 
для усёй дзяржавы сферах дзейнасц1 i, як правша, больш маральным'1 
1мкненням1. Таму пануючае становшча элаы адпавядае Ытарэсам уся- 
го грамадства i цалкам сумяшчальнае з дэмакратыяй. Фарм1раванне 
элпы -  не столью вынш барацьбы за уладу, колью вынж натуральнага 
адбору грамадствам найбольш вартых прадстауыкоу, яюя валодаюць 
неабходным1 для юравання якасцямг

Канцэпцьк дзмакратычнага элпгызму ( э л г а р н а й  д эм а кр а ть й ), у  
а с н о в е  я ко й  л я ж а ц ь  в а ж н е й ш ы я  п а л а ж э н ы  к а ш т о у н а с н а й  тэо р ьй  элп-, 
з ы х о д з я ц ь  з р а з у м е н и я  д эм а кр а тьй  я к  ка н ку р эн ц ь й  пам1ж п а т э н ц ы я л ь -  
ным'| KipayHiKaMi за  д а в е р  в ы б а р ш ч ы к а у .

Канцэпцьй ппюратзму зл1Т (функцыянальныя тэорьй элпг) трак- 
туюць sniTbi як функцыянальныя групы, яюх icHye мноства. Дзяленне 
грамадства на элпу i масу адноснае, умоунае i часта размытае.

ГНберальныя канцэпцьй л1чаць, што галоуная прыкмета эл1ты не 
выдатныя Ыдывщуальныя якасць а валоданне камандным! пазщыям! i 
юо'/ючым! пасадам!.

У дэмакратычнай дзяржаве праз выбары масы уплываюць на рэк- 
рутаванне эл1ты, абмяжоуваюць поле яе дзейнасц! i у большай ц\ мен- 
шай C TyneH i кантралююць яе. Менав1та палпычная эл1та з’яуляецца 
сапрауднай апорай дэмакратьй, паколью яна не толью валодае неаб- 
ходным1 для юравання якасцям1, але i найбольш паслядоуна абараняе 
дэмакратычныя каштоунасцк

Афщыйны марказм адмауляу правамернасць самога паняцця па- 
л1тычнай эл1ты. Аднак нягледзячы на негатыуныя адноаны да 
элпызму, у вучэнж У.1.Лен1на была распрацавана спецыф1чная канцэп- 
цыя палпычнай элпгы як авангарднай партьй рабочага кпаса, yc ix  пра- 
цоуных, што naeiHHa юраваць грамадствам аж да лишщацьй класау i 
пабудавання сацыял!зму i камужзму.
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Для абазначэння элтарных груп савецкага грамадства з канца 20-х 
гадоу выкарыстоувауся тэрмж "наменклатура". Наменклатура -  гэта 
"закрыты" тып эл'|ты, якая была цалкам адзяржауленая i давол'| жорст- 
ка рэгулявалася.

У апошмя дзесяц1годдз1 у прымянены да 1ндустрыяльных дэмакра-
тычных KpaiH Захаду у палталогН пераважае канцэпцыя множнасц! qi

плюратзму элгг. Яна адмауляе наяунасць палпычнай элпы як адз1най 
адносна згуртаванай прывтеяванай пануючай групы. 1снуе вялжая коль
касць аутаномных цэнтрау улады i адпаведна мноства палпычных элгг.

Факты пацвярджаюць, што палпычная эл1та -  гэта грамадская рэ- 
альнасць сённяшняга i, напэуна, заутрашняга этапау развщця чалаве- 
чай цывт1зацьй. Яе юнаванне абумоулена наступным1 фактарамг не- 
аднолькавым1 здольнасцямь магчымасцям1 i жаданнем людзей удзель- 
ычаць у палпычным жыцц1; неабходнасцю прафеайнага заняцця 
юраунщкай працай як умовай яе эфектыунасц1; высокай грамадскай 
значнасцю юраунщкай працы; щыроюм1 магчымасцям1 скарыстання 
юраунщкай дзейнасц1 для атрымання сацыяльных прывтей; па- 
л1тычнай пааунасцю шыроюх мае насельыцтва, галоуныя жыццёвыя 
Ытарэсы яюх звычайна ляжаць па-за сферай палпыю.

Усе гэтыя i некаторыя йншыя фактары абумоул1ваюць эл1тарнасць 
грамадства. Палпычную элпу падраздзяляюць на: юруючую, якая не- 
паерэдна валодае дзяржаунай уладай, i апазщыйную контрэл1ту; вы- 
шэйшую, якая прымае значныя для усяго грамадства рашэны; еярэд- 
нюю, што выступав барометрам грамадскай думю i уключае каля пяц1 
працэнтау насельнщтва; адмЫютрацыйную, якую складаюць служачыя 
(бюракратыя).

Cnoca6aMi рзкрутавання палпычных эли- з’яуляюцца: атрыманне у 
спадчыну (арыстакратычная элта), кааптацыя (падбор новых кадрау 
старым! без правядзення выбарау), дэлегаванне (перадача пауна
моцтвау пэуным асобам), канкурэнцыя (заняцце пасад у вытку сапер- 
нщтва на выбарах некапьюх прэтэндэнтау).

Элпгарнасць сучаснага грамадства вщавочная. Усяюя спробы яе 
устаранення, сацыяльнай i палпычнай HieenipoyK i насельыцтва пры- 
водзт! толью да фарм1равання невыыковых эл1т, што нарэшце рабта 
шкоду грамадству. Для дэмакратычнай дзяржавы першарадную знач- 
насць мае не барацьба з эл1тарнасцю, а рашэнне праблемы фар- 
м1равання найбольш выыковай, карыснай для грамадства пал1тычнай 
эл1ты, своечасовага яе якаснага абнаулення.

Палпычная a n iT a  выконвае у сютэме улады наступныя функцьй: 
прымае рашэны па прынцыповых пытаннях, вызначае мэты, арыен-
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qipbi i прыярытэты палпыю; выпрацоувае стратэпю дзеянняу; канса- 
лщуе праз кампрам1сы, улж патрабаванняу i узгадненне увесь спектр 
палпычных cm, яюя яе падтрымл1ваюць; Kipye важнейшым! па- 
л1тычным1 структурам! i арган1зацыям1; выстауляе асноуныя щэ1, што 
будуць абслугоуваць яе палпычны курс.

Пасрэднкам пам1ж элтай i астатжм грамадствам выступав бюра
кратыя, якая складае апарат пал1тычных аргаызацый i дзяржауных 
структур. Эл1та намячае галоуныя мэты i мапстральныя niHii дзейнасц1 
дзяржавы, а на бюракратычны апарат ускладаецца ix рэал1зацыя. Бю
ракратыя -  гэта трупа асоб, якая прафеайна займаецца выкананнем 
адмЫютрацыйных функцый у рамках палпычных структур i арга- 
ызацый. Яна -  выканауца вол1 эл1ты i непасрэдны юраун!к насель- 
нщтва, а таксама адзм з аутарау дзяржаунай палпыю. Выступаючы у 
якасц1 саветнка, кансультанта, эксперта у заканадаучым i выканаучым 
працэсах, бюракратыя цесна звязаная з распрацоукай палпыю на вы- 
шэйшым узроун1, аказвае ютотны уплыу на прыняцце палпычных ра
шэнняу.

На узроуы штодзённай свядомасц! бюракратыя успрымаецца як 
сацыяльнае зло, якое неабходна неадкладна лжвщаваць. Ул1чваючы 
шырока распаусюджаныя крытычныя адноаны да яе, трэба вызна- 
чыць, што паяуленне i юнаванне бюракратьп непазбежнае, бо яна на- 
роджаная падзелам працы у паппыцы, патрэбнасцю у спецыял1зацьн i 
рацыянал1зацьй грамадсюх (у тым Л1ку палпычных) працэсау. Без бю- 
ракратычных структур не можа 1снаваць Hi адна самая дэмакратычная 
палпычная астэма. М.Вебер падкрэсл1вау, што бюракратыя увасабляе 
самыя эфектыуныя i рацыянальныя спосабы юравання арга- 
тзацыямк Гэта пласт кампетэнтных, квал1ф1каваных работнжау, яюя 
выконзаюць юраугйцйя функцьн на прафэайным узроун!. Прынцып 
iepapx ii, размеркаванне паунамоцтвау i улады пам1ж розным1 павер- 
xaM i бюракратычнай n ipaM iflb i, з аднаго боку, дазваляюць кожнаму 
вышэйшаму узроуню кантраляваць жжэйшы, з другога -  дакладна 
вызначыць правы i абавязю кожната узроуню бюракратьй, аформщь ix  
прадшсанням1 i Ыструкцыям!, выходзщь за межы яюх чыноунж не мае 
права. Прасоуванне чыноунжа па службе заснавана на яго вопыце i 

адукаванасцк
У палпычнай iepapxii бюракратыя займае месца, непасрэдна звя- 

занае з дзяржауным апаратам, i таму валодае прыярытэтам у адно-
c iH a x  да Ышых сацыяльных груп нацюку у паппыцы. Групы нацйжу -  гэта 
аргамзаваныя аб’яднанн1, яюя актыуна дамагаюцца задавапьнення

29

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



уласных imrapacay пры дапамозе мэтанаюраванага уздзеяння на 
iHCTbiTyTbi публ1чнай улады. TaKiMi rpynaMi можна л1чыць лобК

Лаб1зм як палтычны феномен з’яуляецца адной з разнавщнасцей 
груп нацюку i выступав у форме разнастайных кампэтау, кам1ай, саве- 
тау, бюро, яюя ствараюцца пры заканадаучых i урадавых арган!зацыях. 
1х асноуная задача заключаецца у наладжваны кантактау з па- 
niTbWHbiMi дзеячам1 i чыноун1кам1 для аказання уплыву на ix рашэннк 
Сродю i метады лаб1сцкай дзейнасцк Ыфармаванне, кансультаванне, 
пагрозы i шантаж, карупцыя, выступлены на парламенцюх слуханнях, 
фЫансаванне выбарчай кампанм кандыдатау i шш.

Jla6i3M узн1к у ЗША i потым распаусюдз!уся на йншыя KpaiHbi. Jlo6i 
юнуюць i у амерыкансюм кангрэсе, i у англмсюм парламенце. 1х ства- 
раюць не толью прадстаунш катталу, але i вайскоуцы, грамадсюя pyxi, 
аб’яднанш выбаршчыкау. Гэта адзм з атрыбутау палпычнага жыцця 
разв!тых KpaiH.

Праблемныя i дыскусшныя пытанш
1. Ц! магчыма юнаванне грамадства без палпычнай улады?
2. У чым адрозненне палпычнай улады ад дзяржаунай?
3. Як суадносяцца паняцц1 улада i аутарытэт?
4. Моцная улада i наалле: тоеснасць i адрозненне?
5. Ц'| непазбежная аттарнасць грамадства i наколью яна сумяш- 

чальная з дэмакратычньш щэалам1?
6. L|i неабходна бюракратыя у мехаызме палпычнай улады?

Тэмы дакпадау i рэфератау
1. Улада i асоба.
2. Асноуныя рысы аутакратычнага i дэмакратычнага тыпау улады.
3. Палпычная улада: праблемы легнымнасцк
4. Тэорьй эли у сучаснай палпалогн.
5. Вытою i сугнасць бюракратьм.
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Тэма 4. ПАЛ1ТЫЧНЫЯ ПАВ0Д31НЫ
1. Палпычныя паводзЫы. Палпычны удзел як адкрытая форма 

палпычных паводзЫ.
2. Структура i спосабы палпычнай дзейнасцк
3. Палпычнае лщэрства.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i: палпычныя паводзЫы, палпычны 

удзел, палпычная дзейнасць, б1хев1ярызм, палпычная сацыял1зацыя, 
артадаксальныя i неартадаксальныя паводз!ны, дэв|'янтныя паводзты, 
электаральныя паводзЫы, пал1тычны экстрэм1зм, пал1тычны тэрарызм, 
пал!тычнае лщэрства.

Палггычныя паводзшы ахопл1ваюць усякае дзеянне у сферы па
лпыю i уяуляюць сабой любую форму удзелу у ажыццяулены улады u i 

процщзеянне яе ажыццяуленню. Гэта асобая разнавщнасць сацыяль
най актыунасц1 Ыдывщау, дзеяны яюх носяць матываваны характар i 

адлюстроуваюць рэал1зацыю iM i c e a ix  палпычных статусау.
I. П алты чны я паводзшы. П ал/ты чны  удзел як адкры тая  

форма палйпычных паводзш. Дэмакратызацыя грамадскага жыцця 
немагчыма без падрыхтоую людзей да палпычнай дзейнасць якая пат- 
рабуе умення, кампетэнтнасць адукаванао_й, палпычнай культуры. Та
му палпычнай дзейнасц1 папярэджчае працяглы i складаны працэс ук- 
лючэння асобы у палпыку- яе палпычная сацыял1зацыя.

Пад палпычнай сацыягйзацыяй разумеецца працэс засваення 
чалавекам норм i традыцый палпычнай культуры, яюя садзейычаюць 
фарм!раванню у яго неабходных якасцей i уласц1васцей для адаптацьй 
да данай палпычнай астэмы i выканання у ей пэуных функцый i роляу. 
Гэта перш за усё уваходжанне, урастанне асобы у свет палпыю: фар- 
м1раванне палпычных уяуленняу, арыентацый i установак, набыццё 
звычак палпычнага удзелу.

Ёсць розныя падыходы да вызначэння паняцця "палпычная са- 
цыял!зацыя", але большасць вучоных л1чыць, што важнейшым выжкам 
палпычнай сацыял1зацьй з’яуляецца дасягненне асобай умення арыен- 
тавацца у пал!тычнай прасторы i выконваць там пэуныя уладныя функ- 
цьй. У гэтым сэнсе палпычная сацыял!зацыя уяуляе сабой двухадзЫы 
працэс: з аднаго боку, яна фжсуе засваенне асобай пэуных норм, каш
тоунасцей, ролявых спадзяванняу, патрабуемых палпычнай астэмай, 
а з другога -  дэманструе, як асоба выб1ральна асвойвае гэтыя трады- 
цьй i уяуленж, замацоуваючы ix  у тых u i iH iu b ix  формах пал!тычных па- 
водзм i уплыву на уладу.

У палпычнай тэорьй вылучаюцца два этапы палпычнай сацыя-
л1зацьй -  першасны i другасны. Першасная палггычная сацыял!зацыя
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адбываецца пераважна у межах сямейнага i бл1зкага да яго акру- 
жэння. Яна характарызуецца як успрыманне дзщём палпычнай 
Ыфармацьп праз думю i ацэню падзей бацькам1 i, рябрамн, персана- 
л1зацыю першасных пал|'тычных вобразау, выпрацоуку пачатковых 
аднос1н да сферы палпыю, паяуленне самастойнага вопыту
узаемадзеяння з уладамк Другасны этап палпычнай сацыял1зацьп, 
як правта, звязваецца з патырэннем самастойнага вопыту чалаве
ка, з яго умением выпрацоуваць ждывщуальныя палпычныя мерка- 
ванж, фарм1раваць пазщьй, здольныя процютаяць нацюку калек- 
тыунай думю, з яго удзелам у спецыял1заваных палпычных 
аб’яднаннях i аргажзацыях i г.д.

Адрозненж у мехажзме перадачы культурных традыцый i норм у 
тых ц) жшых палпычных сютэмах дазваляюць вылучаць адпаведныя 
тыпы палпычнай сацыял1зацьн. Г эта:

- гармашчны тып палпычнай сацыял'|зацьп, яю адлюстроувае 
пахалапчна нармальнае узаемадзеянне чалавека i жстытутау улады, 
рацыянальныя i паважл1выя адноаны ждывща да правапарадку, дзяр
жавы, усведамленне iM ceaix грамадзянсюх абавязкау;

-  гегемажсцм тып, што характарызуе негатыуныя адноаны ча
лавека да любых пал1тычных астэм, акрамя "сваей";

-  плюралйстычны тып, яю сведчыць аб прызнанж чалавекам 
раунапрауя з iH iubiMi грамадзянам!', ix  правду i свабод, аб яго здоль- 
насц1 мяняць свае палпычныя схтьнасц1 i пераходзщь да новых каш- 
тоунасных арыенц1рау;

-  канфшктны тып, што фарм1руецца на аснове м1жгрупавой ба- 
рацьбы i процютаяння узаемазалежных жтарэсау i таму бачыць мэту 
палпычнага удзелу у захаванж лаяльнасц1 да сваей групы i падтрымцы 
яе у змаганн1 з палиычным1 працужкамк (Гл.: Пугачев В.П., Соловь- 
евА.И. Введение в политологию. -  М., 1995. -  С. 252).

Найбольш icTOTHbiMi фактарам! палпычнай сацыял1зацьм асобы, 
яюя уплываюць на змест, тэмпы i характар яе праходжання, 
з'яуляюцца сям’я, астэма адукацьй, сродю масавай шфармацьм, рэ- 
л1пйныя аргажзацьм, дзяржауныя i спецыял1заваныя палпычныя 
1нстытуты, асобныя палпычныя падзек

Уключэнне асобы у пал1тычныя адноаны, фарм1раванне яе свядо- 
M acq i i паводз!н у палныцы адбываецца перш за усё пад уплывам са- 
цыяльнага асяроддзя, у яюм дзейжчаюць як уласна палпычныя факга- 
ры, так i непал1тычныя. Палпычныя фактары сацыял1зацьй асобы ма
юць першачарговае значэнне.
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Каб засваенне норм i традыцый палпычнай культуры, щэй i прын- 
цыпау, яюя б вызначал1 паводзЫы чалавека у палпгыцы было паспяхо- 
вае, неабходна у працэсе пал1тычнай сацыял1зацьп ул1чваць усе 
узроуы асобы: б1ялапчны, пахалапчны, сацыяльны.

Юруючыя колы свядома уцягваюць шыроюя пласты насельжцтва у 
палпычны працэс, бо сучасная палпычная астэма мае патрэбу у масавай 
падтрымцы, у больш актыуных грамадзянах. Ад таго, як Ыдывщ уключаец- 
ца у палпычнае жыццё, залежыць фарм1раванне здольнасц1 палпычных 
структур уплываць на асобу, яе паводзмы, дзейнасць, удзел.

Пры anicaH Hi пал1тычных з’яу паняцце "палпычныя паводзшы" 
ужываецца як больш шырокае па аб’ёму i зместу у параунанн1 з тэр- 
MiHaMi "палпычны удзел", "палпычная дзейнасць", "палпычнае
дзеянне". Усяй палпычны удзел (дзейнасць, дзеянне) ёсць палпычныя 
паводзЫы, але не усяюя паводзЫы ёсць удзел. Так, палпычны няудзел, 
раунадушнасць, абыякавасць па сутнасц1 ёсць палпычная бяздзей
насць, але разам з тым гэта тып своеасабл1вых палпычных паводз!н.

У палпычнай навуцы у канцы XIX -  пачатку XX стст. (ЗША) сфар- 
м!равауся пэуны напрамак, звязаны з вывучэннем пахалапчных аспек- 
тау дзеяння у сферы палпыю. ё н  атрымау назву паводзмскага пады- 
ходу да палпый (б|хев1ярызму -  навую аб паводз!нах). Гэта навука ра
зумев пад палпычным1 паводз1нам1 дзеянт асобы, што выконвае якую- 
небудзь naniTbN H yro ролю незалежна ад таго, u i маюць яны 
усвядомлены або неусвядомлены характар. ДамЫуючым матывам уд
зелу у пал^ыцы з’яуляецца пажчная па сваёй прыродзе арыентацыя 
(воля, эмоцьп, настрой).

Палпычныя паводзшы -  гэта складанае i шматграннае паняцце. 1х 
тыпалапчная разнастайнасць звязваецца з розным! асновамк 3 пункту
погляду: а) асэнсаванасц1 дзеянняу вылучаюцца усвядомленыя i 
неусвядомленыя формы пал1тычных паводзЫ, кал1 матываванне вы- 
ведзена з-пад кантролю свядомасць а намер i рэгуляцыя ажыц- 
цяуляюцца жжэйшьш рэфлекторным‘[ узроуням1 ncixiKi (асоба у на-
тоупе); б) публ1чнасц1 дзеянняу -  адкрытыя (удзел у выбарах, ма- 
ыфестацыях, мнынгах) i закрытыя (абсентэ1зм, палпычная n a c iy - 

насць); в) пераемнасц1 пал1тычнага развщця -  традыцыйныя, харак-
тэрныя для дадзенага грамадства, рэжыму, менталпэту i шавацыйныя, 
што уносяць новыя рысы у адноаны суб’ектау улады пам1ж сабой i з 
iHCTbnyTaMi улады; г) дамшаванага характару матывацьм -  аутаном- 
ныя, у яюх дзеянн! вызначаюцца caMiMi суб’ектамь i мабш1зац,ыйныя,
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дзе дзеяны выклканыя пераважна знешн1м1 у адносшах да суб’екта 
прычынам1; д) адпаведнасц1 дзеянняу афщыйным нормам палпычнай 
сютэмы -  нарматыуныя (законапаслушэнства, лаяльнасць, канфар-
м1зм) i дэв1янтныя, што адхтяюцца ад прадпюанняу, у тым niKy i пата- 
лапчныя формы палпычных паводзЫ (панка, ютэрыя i iHm .), i падляга- 
юць прававой рэгуляцьи. Ад суадноан нарматыуных (Ыстытуцыя- 
нальных) i дэв!янтных (неЫстытуцыянальных) тыпау палпычных паво- 
дзЫ у значнай меры залежыць стабтьнасць юнуючай палпычнай 
сютэмы.

У заходняй палпычнай навуцы вялкай папулярнасцю карыстаецца 
тыпалопя палпычных паводзЫ вядомага палиолага А.Марша. ё н  дзе- 
лщь палпычныя паводзмы на артадаксальныя (галасаванне, лоби 
групы фармальных нтарэсау, законныя дэманстрацьй) i неартадак-
сальныя (байкот, неафщыйныя забастоую, захоп памяшканняу, паш- 
коджанне маёмасц1, настле). Крайняй формай неартадаксальных па- 
водз!н з’яуляюцца палпычныя злачынствы (партызансюя дзеяны, за
хоп заложнкау, забойствы, рэвалюцьм, войны, выкрадены).

Для абазначэння пераважна рацыянальных, усвядомленых форм
пал1тычных паводзЫ скарыстоуваецца тэрмж "палпычны удзел". Па- 
лггычны удзел (адкрытая форма палпычных паводзж) -  гэта 
уцягненасць членау сацыяльнай супольнасц! у юнуючыя унутры яе па- 
л1тычныя адноаны i структуру улады.

Важнейшым1 формам! палпычнага удзелу з’яуляюцца:
1) удзел у выбарах (дзеяннях, звязаных з дэлегаваннем 

паунамоцтвау -  галасаваннем) i рэферэндумах;
2) удзел у рабоце партый i мшых пал1тычных аргаызацый i кампа-

'{ЁЯХ, ЯКЗЯ ЯМЫ мраВОДЗЯЦЬ,
3) удзел у ажыццяулены улады (выкананне функцый у прад- 

стауычых i выканаучых органах) або процщзеянне яе ажыццяуленню 
(грамадзянскае непадпарадкаванне, сабатаж);

4) публ1чная маыфестацыя палпычных поглядау з мэтай уздзеян- 
ня на грамадскую думку, уладныя структуры на сходах, мпынгах, дэ- 
манстрацыях, праз друк, радыё, тэлебачанне;

5) актыуная (у тым л1ку i юрауыцкая) дзейнасць у шстытуцы- 
янальных пал1тычных рухах, наюраваных супраць юнуючай пал1тычнай 
астэмы.

3 ycix форм пал1тычнага удзелу грамадзян найбольш развпай i 
распаусюджанай з’яуляецца электаральная, звязаная з выбарам! 
прадстауычых органау улады.

34

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Непасрэдны удзел грамадзян (паводле артыкула 37 Канстытуцьй 
Рэспублт Беларусь) у юраванж cnpaeaMi грамадства i дзяржавы за- 
бяспечваецца правядзеннем рэферэндумау, абмеркаваннем законау i 
пытанняу рэспублканскага i мясцовага значэння, iHLUbiMi вызначаньш 
законам спосабамК

Адной з форм палпычнага удзелу з’яуляецца плеб1сцыт -  усена- 
роднае апытанне па тых ц1 Ышых палпычных праблемах. У некаторых 
KpaiHax ён л1чыцца ciHOHiMaM рэферэндуму.

Рэферэндум у палпычнай i прававой практыцы азначае зварот да 
электарату з мэтай прыняцця канчатковага рашэння па канстытуцый- 
ных, заканадаучых qi Ышых палпычных пытаннях. Гэта адна з важ- 
нейшых форм ажыццяулення народам дзяржаунай улады. Рэферэнду- 
мы бываюць канстытуцыйныя, заканадаучыя, кансультатыуныя, агуль- 
нанацыянальныя, мясцовыя.

Паводле Канстытуцьй Рэспублш Беларусь, для вырашэння важ- 
нейшых пытанняу дзяржаунага i грамадскага жыцця могуць право- 
дзщца рэспублкансюя i мясцовыя рэферэндумы. Рэспублжансюя рэ- 
ферэндумы назначаюцца Прэзщэнтам Рэспублм Беларусь па уласнай 
Ыщыятыве, а таксама па прапанове Палаты прадстаунжоу i Савета 
Рэспубл!к1, якая прымаецца на ix раздзельных пасяджэннях большас- 
цю галасоу ад устаноуленага Канстытуцыяй саставу (поунага састйву) 
кожнай з палат, або па прапанове не менш як 450 тысяч грамадзян, 
яюя валодаюць выбарчым правам, у тым л!ку не менш як 30 тысяч гра
мадзян ад кожнай з абласцей i горада Мшска. Мясцовыя рэферэндумы 
назначаюцца адпаведным1 мясцовьш урадавым1 органам'1 па сваёй 
Уцыятыве або па прапанове не менш як дзесяц1 працэнтау грамадязн, 
што валодаюць выбарчым правам i пражываюць на адпаведнай тэры- 
торьй. Рэферэндумы праводзяцца шляхам усеагульнага, свабоднага, 
роунага i тайнага галасавання. У ix удзельжчаюць грамадзяне РБ, яюя 
валодаюць выбарчым правам.

Закрытай формай палпычных паводзЫ з’яуляецца палпычная 
бяздзейнасць ^мабтьнасць). Яна праяуляецца у:

1) няудзеле у палпычнай дзейнасцЬ абумоуленым Hi3KiM узроунем 
грамадскага развщця;

2) пал!тычнай выключанасц! як выжку зааргажзаванасц1 па- 
лпычнай астэмы, расчараванне у яе палпычных (нстытутах;

3) палпычнай апатьй як форме непрымання палпычнай сютэмы;
4) палпычным байкоце як адлюстраванж варожасц1 да палпычнай 

астэмы i яе Ыстытутау.
У наш час для эфектыунага удзелу у палпыцы ад грамадзяжна 

патрабуюцца, па-першае, рознабаковыя палпычныя веды; па-другое,
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арыентацыя у сваёй дзейнасц1 на каштоунасц1 i правты жыцця дэма- 
кратычнага грамадства; па-трэцяе, авалоданне гэтым1 npaeinaMi для 
выканання разнастайных палпычных роляу.

II. Структура / спосабы палтычнай дзейнасщ. Палпычная
дзейнасць -  гэта сютэматычнае усвядомленае умяшанне асобных 
Ыдывщау ui груп людзей у сютэму грамадска-палпгычных адноан з мэ- 
тай прыстасавання яе да ceaix Ытарэсау, щэалау, каштоунасцей. Яна 
уяуляе сабой безупынны шэраг канкрэтных палпычных дзеянняу. Па
лпычная дзейнасць ажыццяуляецца у рамках юнуючых адноан улады 
або наперакор iM, рэгулюецца, як правша, прававьш ui статутным! 
нормам!.

Пал1тычная дзейнасць мае давол! складаную структуру. Яна 
уключае аб’екты i суб’екты дзейнасць яе мэту, умовы i спосабы ажыц- 
цяулення пал1тычнага дзеяння.

Нб’ектамй пал1тычнай дзейнаа-ii выступаюць улада, дзяржава, па- 
л1тычныя !нстытуты, палпычныя адноаны, грамадская астэма у цэ- 
лым. Галоуным жа аб’ектам пал1тычнага дзеяння з’яуляецца улада, 
праз якую магчыма задавальненне патрэбнасцей i штарэсау суб’ектау 
пал1тыю.

Суб'екты пал1тычнай дзейнасц! -  класы, этычныя, рэлИйныя, тэ- 
рытарыяльныя i !ншыя супольнасц! людзей, парты!, грамадсюя pyxi, 
аргажзацьй i шстытуты, малыя сацыяльныя групы, канкрэтныя асобы. 
Адмысловае месца сярод суб’ектау палпычнай дзейнасц1 належыць 
дзяржаве i яе органам, яюя адначасова з’яуляюцца i аб’ектам, i 
суб’ектам пал(тычнага дзеяння.

Наступны структурны элемент палпычнай дзейнасц1 -  мэта. У ад- 
нос!нах да юнуючых ларадкау яна можа быць каиструктыунай 
(наюраванай на умацаванне пал!тычнай астэмы шляхам ахавальных
захадау ui праз змяненж у яе функцыях) i дэструктыунай, нацэленай 
на карэннае пераутварэнне палпычнай i сацыяльнай астэмы.

Важным структурным элементам палпычнай дзейнасц1 з’яуляюцца
умовы яе ажыццяулення. Яны уключаюць рамю палпычнага дзеяння i
абставЫы яго рэал1зацьй. PaMKi палпычнага дзеяння утвараюцца 
фактарамь яюх у дадзены момант суб’екты змянщь не могуць, a кал! 
змены i адбываюцца, то немагчыма ix прадухшщь. Да гэтых фактарау 
адносяцца тып палпычнай аргажзацы! грамадства, нарматывы, звычаь 
традыцьм i жшыя элементы палпычнай культуры, што пануюць у той ui 
шшай дзяржаве i на працягу пэунага часу з’яуляюцца стабтьнымК

36

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Умовы рэап!зацы| палпычнага дзеяння ствараюцца лабтьньш 
(зменл1вым1) фактарам1, яюя наюроуваюць, спрыяюць ц1 абмяжоуваюць 
пал1тычнае дзеянне, а таксама cawii зазнаюць змянент у вытку.яго 
уплыву. Гэта можа быць унутраная абстаноука у KpaiHe, уплыу i дзеяз- 
дольнасць палпычных тстытутау, у рамках яюх (ц1 супраць яюх) высту- 
паюць суб’екты палпычнага дзеяння, суадноаны пал1тычных cm , знеш- 
непал!тычная спуацыя i г.д.

Значнае месца у палиычным дзеяны належыць формам i споса- 
бам яго ажыццяулення. Звычайна вылучаюць дзве формы палпыч
нага дзеяння -  М1рную (ненастьную) i настьную. У рэал1зацьн гэтых 
форм прымяняюць самыя разнастайныя спосабы i сродю.

Пры рэгулявант дзейнасц1 суб’ектау палпыю, асабл1ва у кан- 
фл1ктных атуацыях, а таксама з таюгычных меркаванняу скары-
стоуваюцца таюя м!рныя спосабы палпычнага дзеяння, як кампрамюы, 
кансэнсусы, рэформы.

Кампрамк: -  гэта спосаб палпычнай дзейнасц1, яю азначае пагад- 
ненне канфл1ктуючых бакоу, дасягнутае шляхам узаемных уступак. Уд- 
зельыю канфл1кту 1мкнуцца знайсц! пункты сутыкнення думак, вызна- 
чыць узроун! супадзення 1нтарэсау. Большасць пал!тычных канфл1ктау 
вырашаецца шляхам кампрамгсу.

Кансэнсус -  у пал1тычнай сферы азначае вырашэнне пытанняу на 
аснове агульнай згоды удзельткау без правядзення фармальнага га
ласавання, шляхам узгаднення жтарэсау i пазщый. Ён мяркуе 
наяунасць некаторых базюных каштоунасцей. Зыходным пунктам для 
дасягнення кансэнсусу з’яуляецца прызнанне чужых нтарэсау, права 
на ix 1снаванне.

Рэформа, як MipHbi спосаб палпычнага дзеяння падразумявае пе- 
раутварэнне, змяненне, перабудову тых ц1 iH iub ix  бакоу грамадскага 
жыцця пры захаваны асноу юнуючага сацыяльнага ладу. Прынцыповае 
адрозненне рэформ ад рэвалюцьй у тым, што рэформа не прадуглед- 
жвае пераход улады ад аднаго класа да Ышага. У палпычнай тэорьи 
яна звязваецца з прагрэауным пераутварэннем грамадскага жыцця, 
паляпшэннем становшча працоуных.

Своеасабл1вым спосабам палпычнага дзеяння з’яуляецца канфар-
мЬм -  пазщыя асобы, грамадскай групы, палпычных груповак, што харак- 
тарызуецца падатл1васцю, прыстасавальтцтвам, паауным мехатчным 
успрыманнем 1снуючага парадку, пануючых поглядау i думак, несуп- 
рац^уленне пераважным тэндэнцыям, нягледзячы на разыходжанне з iMi.

37

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Палпычны канфарм1зм -  гэта выжк адсутнасц1 уласнай пазщьй, бес- 
прынцыповасц!, пераймання, неасэнсаванага руху за большасцю. 
Канфармюты пакорна прытрымл1ваюцца любога палпычнага курсу, 
падпарадкоуваюцца пал1тычнаму суб’екту qi аутарытэту, яю валодае 
большай стай.

Л/Ирным спосабам палпычнага дзеяння з’яуляецца таксама рашэн- 
не палпычных праблем парламенцюм шляхам (праз унясенне змяненняу 
у канстытуцыю, прыняцце законау, скарыстанне выбарчай сютэмы i г.д.).

Да найбольш характэрных насшьных спосабау пал1тычных дзеян
няу адносяцца вайна, рэвалюцыя, контррэвалюцыя, дыктатура, тэра- 
рь'13м.

Вайна -  гэта узброеная барацьба пам1ж дзяржавамь класам1 ui эт- 
Hi4HbiMi супольнасцям1 за ажыццяуленне ix эканам!чных або па
лпычных мэт. Нямецю ваенны тэарэтык К.фон Клаузевщ адзначау, што 
вайна ёсць працяг дзяржаунай палгсыю (ншымГ (настьнымО сродкамК 
Вайна бывае м!ждзяржаунай, м!жкласавай (грамадзянскай), 
м'1жнацыянальнай (м'|жэттчнай). Aca6nisa небяспечныя войны у наш 
час, Kani назапашана столью ядзернай збро!, што можна некалью разоу 
зншчыць усё жывое на зямль а любая лакальная вайна можа прывео_й 
да сусветнага ваеннага пажару.

Рэвалюцыя -  якаснае змяненне прыроды, грамадства, пазнання. 
Сацыяльная рэвалюцыя азначае карэнны пераварот у палпычным 
ладзе, у сацыяльна-эканам1чных структурах грамадства. Яна можа 
ажыццяуляцца (у залежнасц1 ад пстарычных умоу) у м!'рных i настьных 
формах. Галоунае пытанне любой сацыяльнай рэвалюцьй -  пытанне 
абзаваяванж улады.

Контррэвалюцыя -  рэакцыя звяргаемага ui звергнутага класа на 
еацыяльную рзвалюцыю, актыунае процщзеянне ёй, барацьба за па
дауленне новай улады i рэстаурацыю старога ладу. Паколью пануючыя 
кпасы дабравольна уладу не аддадуць, то контррэвалюцыйнае суп- 
рацуленне у той ui шшай форме суправаджае усякую рэвалюцыю.

Дыктатура як супрацьлегласць дэмакратьй -  гэта неабмежаваная 
npaeaMi або любым! iHmbiMi iHCTbiTyraMi дзяржауная улада, важнейшым 
спосабам ажыццяулення якой з'яуляецца узброенае насшле. Яна звы
чайна узжкае у перыяды вострых сацыяльна-эканам!чных крызюау i 
крайняга абвастрэння палпычнай барацьбы, звужэння сацыяльнай ба
зы пануючага рэжыму, пры узурпацьй улады асобньш rpynaMi ui асо- 
6a.Mi, а таксама пры замене адной палпычнай астэмы жшай у ходзе 
рэвалюцьй ui контррэвалюцьй.
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Да найбольш грамадска небяспечных з’яу палпычнага жыцця ад
носяць пал1тычны экстрэм1зм i палпычны тэрарызм.

Экстрэмйзм -  гэта схтьнасць да крайжх поглядау i мер пераважна 
у палпыцы. Яго параджаюць самыя розныя фактары: сацыяльна- 
эканам1чныя крызюы, рэзкае падзенне жыццёвага узроуню асноунай 
масы насельнщтва, дэфармацыя пал1тычных жстытутау i структур, га- 
ненне апазщьи, нацыянальны прыгнёт, палпычныя амбщьм лщэрау i да 
т.п. У палнычным плане экстрэм1зм выступав супраць усталяваных 
грамадсюх структур i Ыстытутау, спрабуючы падарваць ix стабтьнасць, 
разладзщь i звергнуць дзеля дасягнення ceaix мэт, як правша, с'тавым1 
метадам(. У гэтых мэтах аргашзуюцца i правакуюцца беспарадю, за- 
бастоую, грамадзянскае непадпарадкаванне, тэрарыстычныя акцьм, 
метады партызанскай барацьбы.

Тэрарызм уяуляе сабой асобую форму палпычнага настля, што 
характарызуецца бязлпаснасцю, мэтанаюраванасцю i уяунай эфек- 
тыунасцю. Як адзЫ з экстрэмюцюх спосабау пал1тычнага дзеяння, тэ- 
рор -  гэта палпыка запалохвання, падаулення палпычных npaqiyHiKay 
настьным! MepaMi (замах на жыццё, забойства, калечанне), скары- 
станне шантажу, выбухау для дэстабт1зацьи абстаноую у краЫе ц1 на 
пэунай тэрыторьм. Цэнтральным элементам тэрора з’яуляецца тэрары- 
стычны акт, яю прыцягвае увагу грамадсюх i дзяржауных аргаызацый 
да канкрэтнай палпычнай праблемы ц! спуацыК

Важным аспектам палпычнай дзейнасц1, яе разнавщнасцю
з’яуляецца папггычнае прагназ!раванне. Выступаючы неабходным 
элементам юравання, прагназ1раванне павЫна вызначаць асноуныя 
напрамю развщця naniTbiKi, адпюстроуваць усю сукупнасць складаных 
знешн1Х i унутраных сувязей i залежнасцей пам!ж розным1 сферам! па- 
лпгыч.чага жыцця. Прагназ!раванне -  гэта працзс састаулення прагно- 
зау (навукова абгрунтаваных меркаванняу, прадбачанняу, прадказан- 
няу аб будучым развщц! яюх-небудзь падзей, працэсау на аснове 
пэуных дадзеных). Аб’ектам1 палпычнага прагназ1равання з’яуляюцца 
унутраная i знешняя палпыка (унутрыпалпычнае i знешнепал1тычнае 
прагназ1раванне).

Вылучаюць пошукавы i нарматыуны тыпы прагнозау. Пошукавы 
прагноз -  гэта вызначэнне магчымых станау палпычнай з’явы, працэсу, 
падзей у будучым; нарматыуны прагноз -  вызначэнне шляхоу i тэр- 
мЫау дасягнення магчымых станау аб’екта палпычнага прагна- 
з1равання. Прагнозы бываюць аператыуныя (да 1 месяца), кароткатэр- 
мЫовыя (да 1 года), сярэднетэрмЫовыя (да 5 гадоу), доугатэрммовыя 
(да 15-20 гадоу) i далёкатэрмЫовыя (за межам! доугатэрм!новых).
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Аб'ектыуным1 асновам1 палпычнага прагназ1равання з’яуляюцца 
глыбокае веданне астэмы законау, механгзмау ix дзеяння i скарыстан- 
ня, веданне палпычнай абстаноую.

Прагназ!раванне звычайна пачынаецца з анал!зу аб’екта праг- 
нозу з мэтай распрацоую прагнастычнай мадэлК Затым щзе пабудо- 
ва розным‘1 метадам! базавай (зыходнай) мадэл! прагназ!руемага 
аб’екта, збор даных прагнознага фону (развщцё эканомм, дабрабыт 
людзей i г.д.), пабудова серьм пошукавых i нарматыуных мадэлей, 
ацэнка верагоднасц! i дакладнасц! прагнозу, выпрацоука рэкамен- 
дацый для прыняцця палпычнага рашэння, ажыццяулення па
лпычнай дзейнасцк

III. Пап/тычнае nidopcmea. Адной з форм удзелу асобы у па- 
л1тычным жыцц1 з’яуляецца палпычнае лщэрства, у аснове якога ля- 
жыць аб’ектыуная патрэбнасць грамадства i iH iubix складана арга- 
ызаваных сютэм у самарэгуляцьм, упарадкаваны паводзЫ асобных ix 
элементау з мэтай забеспячэння жыццёвай i функцыянальнай здоль- 
насц! астэмы. Яно юнуе на трох сацыяльных узроунях, дзе выконвае 
розныя функцьп: 1. Лщэрства на узроут малой групы, аб’яднанай па- 
лпычным! iHTap3caMi (напрыкпад, групы асоб, што скпадаюць верхн| 
эшалон улады у KpaiHe). Такое лщэрства уяуляе сабой мехажзм 
1нтзграцьп групавой дзейнасц!, у яюм лщэр наюроувае i apraHi3ye дзе- 
янм групы, што прад’яуляе да асобы пэуныя патрабаваннк здольнасць 
прымаць ратэны, браць на сябе адказнасць, знаходзщь аптымальны 
спосаб задавальнення групавога Ытарэсу i iHiu. 2. Лщэрства на узроуж 
палпычных рухау. 3. Лщэрства як спосаб аргажзацьн улады ва умовах 
!снавання грамадзянскай супольнасц!, раздзялення улад.

Палпычнае лщэрства бывае Ыдывщуапьнае i калектыунае, фар- 
мальнае i нефармальнае, агульнанацыянальнае, пэунага класа, тых ui 
1ншь!х сацыяльных груп. Абавязковаи умоваи лщэрства з’яуляецца па- 
niTbNHbi аутарытзт -  прызнаны уплыу асобы або аргаызацьп на па- 
лаычную уладу.

Папгтычны лщэр -  гэта асоба, якая аказвае пастаянны прыяры- 
тэтны уплыу на усё грамадства або тое ui шшае палпычнае 
аб’яднанне. Палпычнае лщэрства, як правша, прама звязанае з 
юруючым месцам у грамадскай iepapxii, юрауычым статусам, пасадай, з 
валоданнем уладай. Пал1тычныя лщэры -  гэта людз1, яюя, дзякуючы 
набору сацыяльна-пахалапчных рыс, свайму грамадскаму становшчу 
могуць уплываць на ход палпычных працэсау (KipayHiKi дзяржау, па- 
л1тычных партый, рухау). У гэтым праяуляецца фармальны аспект па
лпычнага лщэрства. Нефармальны аспект палпычнага лщэрства ад- 
люстроуваецца у 1'ндывщуальных якасцях чалавека, яго здольнасц1 да
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выканання poni лщэра, а таксама у прызнанж за iM права юраунщтва з 
боку грамадства, аргажзацьй ц1 групы.

У палналогп атрымала шырокае распаусюджанне найбольш уплы- 
вовая i па сённяшж дзень, прапанаваная М.Веберам тыпалопя па
лпычнага лщэрства. ё н  вылучау тры тыпы лщэрства:

1) традыцыйнае лщэрства, што грунтуецца на звычаЬ традыцьм 
(правадыры плямён, M aH apxi). Аутарытэт традыцыйнага лщэра аба- 
траецца на шматгадовы вопыт. Чалавек валодае правам на лщэрства 
дзякуючы свайму паходжанню. TaKi тып лщэрства харакгэрны для да- 
катталютычнага грамадства;

2) рацыянальна-легальнае лщэрства, заснаванае на веры у за- 
коннасць !снуючага парадку i яго "разумнасць", на выбраны i дзелавой 
кампетэнцьй (ндывща. Такое лщэрства узжкае у тым выпадку, кал! 
лщэры выб1раюцца дэмакратычным шляхам пры дапамозе бюракра- 
тычных працэдур. Яно уласц1ва Чндустрыяльнаму" грамадству;

3) карызматычнае лщэрства, якое баз1руецца на веры у звышна- 
туральныя якасц1 правадыра, кульце асобы. Таю лщэр, на думку мае, 
надзелены асабл1вым дарам божым, выдатным1 якасцям1 i здольнас- 
цям1 да юраужцтва. Харызма ("боскасць") екпадаецца з рэальных 
здольнасцей лщэра i тых якасцей, яюм1 яго надзяляюць паслядоунш. 
Пры гэтым Ыдывщуальныя якасц1 нярэдка !граюць другасную ролю у 
фарм1раванн1 яго харызмы.

Паводле стылю (у залежнасц1 ад адноан юраужка да падначале- 
ных) лщэрства дзелщца на аутарытарнае, дэмакратычнае i "якое не 
умешваецца".

Аутарытарнае лщэрства мяркуе асаб1стае наюроуваючае уздзе
янне, заснаванае на пагрозе санкцый, прымяненж сты. Аугарытарны 
лщэр патрабуе манапольнай улады, асабюта вызначае i фармулюе 
мэты групы i спосабы ix дасягнення. Аутарытарнае юраванне спа- 
лучаецца з цэнтрал!зацыяй улады, безапеляцыйным камандным ме- 
тадам юраужцтва, безумоуным падпарадкаваннем.

Дэмакратычнае лщэрства не ужжае падначаленых, а, наадварот, 
абуджае у ix пачуццё уласнай годнасц1, уцягвае членау групы, арга
жзацьй, супольнасц! у юраванне ix дзейнасцю, павышае ix актыунасць. 
Лщэры з павагай адносяцца да падначаленых, тактычныя, аб’ек- 
тыуныя. Дэмакратычны лщэр, Мцьйруючы удзел кожнага у дзейнасц! 
групы, не канцэнтрыруе адказнасць, а стараецца размеркаваць яе ся- 
род ycix членау, стварае атмасферу супрацоунщтва.
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Вылучаецца тып лщэра, "як1 не умешваецца". Тай лщэр стара- 
ецца адысц1 ад рашэння праблемы, адказнасць перакладаючы ix на 
падначаленых. Ён пазбягае канфгиктау з людзьм'| i унжае ад разбору 
канфл!ктных спрау, перадавяраючы ix CBaiM намеснжам.

Зыходзячы з розных крытэрыяу, пал1тычных лщэрау можна кла- 
афжаваць:

1) паводле зместу -  лщэр-шщыятар (натхняльнж), яй распра- 
цоувае i прапануе праграму дзейнасць лщэр-прадаужальнйс, арга- 
н!затар выканання ужо заданай праграмы; лщэр, што з’яуляецца адна- 
часова i наткняльннсам i аргашзатарам;

2) паводле спосабау i метадау дасягнення пастауленых мэт -  
шдэр-рэфарматар (прыхтьнш паступовых, эвалюцыйных метадау) i 
лщэр-рэвалнщыянер (прыхшьык крутых, радыкальных метадау);

3) паводле характару дзейнасц! -  универсальны, што пастаянна
праяуляе якасц! лщэра, i часовы, яй праяуляе якасц! лщэра у пэунай 
ciTyaqbii;

4) у адноанах да !снуючай астэмы -  функцыянальны лщэр, што са- 
зейн!чае яе развщцю, i дысфункцыянальны, яю !мкнецца яе разбурыць;

5) паводле тыпу дзейнасц! -  лщзр-щэолаг i лщэр-прагматык;
6) у адноанах да улады -  апазщыйны лщэр i лщэр, яй 

уладаршчае.
Лщэрау падзяляюць на статычных i дынам1чных, адкрытых i дагма- 

тыкау, рэалютау i авантурыстау, згоднжау i фанатыкау, канфармютау 
("плывуць па цячэнню") i нанканфармютау (щуць "супраць цячэння", 
пераадольваючы !нерцыю i супрац1упенне), iM ira ra p a y  i лапулютау.

На переломных этапах псторьн, зломах грамадскага жыцця акты-
в1зуецца папул1сцю тып лщэра. Гэта KyMip натоупу, яй дае абяцаннь 
апе сур’ёзна не перал1чвае пал1тычных i сацыяльных вынжау абвешча- 
ных лозунгау.

Важнейшым! прыкметам! пал|'тычнага лщэрства з’яуляюцца: 
наяунасць уласнай праграмы, бачанне шляхоу яе рэал1зацьй i дастат- 
ковы для гэтага тэрмм, умение заваёуваць масы i практычнай дзей- 
насцю даказваць свае правы на лщэрства.

Лщэрства не павжна перарастаць у "правадырызм". Грамадству i 
яго !нстытутам неабходна процютаяць гэтаму, не дапускаць праяу- 
лення культу асобы.
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Адрозжваюць паняцц1 "палпычны лщэр" i "пал1тычны юраунж". Гэ- 
тыя паняцц1 перакрыжоуваюцца, але не супадаюць. Улада першага 
заснаваная на асаб1стым аутарытэце, уплыве, абатраецца на пад- 
трымку грамадства q i некаторых сацыяльных груп. Палнычны лщэр 
вылучаецца стыхмна i з’яуляецца прадуктам "натуральнага адбору". 
Палпычны KipayHiK атрымл1вае уладныя паунамоцтвы у выыку назна- 
чэння або выбарау на тую ц1 Ышую пасаду праз усвядомлены падбор.

Праблема палпычнага лщэрства мае важнае значэнне для разу
мения мехажзму барацьбы за уладу i яе ажыццяуленне. Гэта праблема 
вельм1 актуальная для нашага грамадства, асабл1ва ва умовах ста
наулення шматпартыйнай астэмы i палпычнага плюрал1зму. У рэспуб
лщы щзе складаны працэс фарм1равання !нстытута палпычных 
лщэрау. Дэмакратыя -  найлепшы "пал1тычны шмат", спрыяльная Гле
ба для вылучэння i росту пал!тычных лщэрау.

Праблемныя i дыскусшныя пытанш
1. Яюя асноуныя заданы палпычнай сацыял1зацьм асобы?
2. Яюя вщы грамадска-пал1тычнай дзейнасц1 Вы л1чыце найбольш 

важным!?
3. Яюя стымулы уплываюць на актыв1зацыю удзелу мае у па- 

лиычным жыцц1?
4. Яюм1 якасцям1 павЫен валодаць чалавек, што пратэндуе на ро

лю пал1тычнага лщэра?

Тэмы дакпадау i рэфератау
1. Роля щэалогн у палпычнай сацыял1заци асобы.
2. Асноуныя метады дыягностыю i прагназ1равання палпычных па- 

водз1н.
3. Прычыны актыунасц! i naciyHacqi у палпычных паводз^ах асобы.
4. Пал1тычны экстрэм1зм i тэрарызм.
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Тэма 5. ПАЛ1ТЫЧНЫ ПРАЦЭС: СУТНАСЦЬ, 
СТРУКТУРА, ТЫПЫ

1. Сутнасць палпычнага працэсу.
2. Структура i тыпы палпычнага працэсу.
3. Прыняцце i ажыццяуленне палпычных рашэнняу як складаная 

частка палпычнага працэсу.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i : палпычны працэс, суб’екты па

лпычнага працэсу, канстыту1раванне палпычнай астэмы, узнауленне 
палпычнай астэмы, лептымацыя, рэжым функцыянавання, рэжым 
развщця, рэжым заняпаду, пал1тычнае юраванне, палпычныя прыяры- 
тэты, папул1зм, элпызм, кансерватызм, радыкал!зм, дэмакратызм.

Палпычная астэма -  адно з самых шыроюх катэгарыяльных па- 
няццяу. Яно дае сютэмнае anicaHHe пал1тычных з’яу, працэсау i струк
тур, ix  узаемасувязь узаемадзеяння i узаемазалежнасцк Разам з так'ш 
кампанентам! пал1тычнай сютэмы, як ш сты туц ы я н а льны  (дзяржава, 
палпычныя партьм, грамадсюя аргажзацьй, што удзельжчаюць у сферы 
палпыю), р эгуляты ун ы  (сютэма сацыяльна-пал!тычных норм прававо- 
га i неправавога характару), к а м у ш к а т ы у н ы  (узаемасувязь i узаема-
дзеянне суб’ектау палпыю), з’яуляецца вядучым i ф у н к ц ы я н а л ь н ы  
кампанент, яю знаходз'щь сваё праяуленне у пал!тычным працэсе i па- 
л!тычным рэжыме.

Асабл!вая роля, што надаецца палпычнай сютэме у вызначэны 
стратэпчных мэт i перспектыу грамадскага развщця, а таксама ix ажы- 
цяулення абумоул1вае важнасць выяулення сутнасць структуры i тыпау 
палпычнага працэсу.

I. Сутнасць палтычнага працэсу. Паняцце "палпычны працэс" 
дауно i шырока выкарыстоуваецца у тэорьй i на практыцы. Даследа- 
ваннем сутнасц1 i зместу палпычнага працэсу займаюцца мнопя вяду- 
чыя n a n ira n a r i i сацыёлап: Д.1стан, П.Алманд, Г.Пауэл, Д.Андэрсан, 
Р.Даль, Ч.Элдэр i iH iu. Аднак за гэтым тэрмшам пакуль што не стащь 
строга вызначанае i агульнапрынятае паняцце. Сустракаюцца самыя 
розныя азначэнж палпычнага працэсу.

44

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Радавыя удзельнм часцей за усё разумеюць пад палпычным пра- 
цэсам натуральны ход з'яу, абумоуленых розным'| абставтамк Карацей 
кажучы, у палпычны працэс уключаюць усё, што адбываецца у па- 
л1тыцы. Адны даследчыю тлумачаць яго як сукупнасць дзеянняу, яюя 
наюраваны на дасягненне палпычных мэт, друпя -  як нешта роунае 
палпычнаму парадку, трэц1я -  абмяжоуваюць яго працэсам прыняцця i 
ажыццяулення палпычных рашэнняу.

Kani абагульнщь фармулёую палпычнага працэсу, можна дапус- 
цщь, што ён можа быць ахарактарызаваны як спосаб функцыянавання 
палиычна аргажзаванага грамадства, звязаны з заснаваннем, ажыц- 
цяуленнем, эвалюцыяй i змяненнем прыроды публ!чнай улады. Па- 
колью улада апасродкуецца палпычнай сютэмай грамадства, мы ат-
рымл1ваем, што п а л п ы ч н ы  п р а ц эс уяуляе сабой сукупную дзейнасць 
ycix суб’ектау палпычных адноан, пры дапамозе якой забяспечваецца 
фарм1раванне, узнауленне асноуных параметрау, змяненне якаснага 
стану i функцыянаванне палпычнай сютэмы грамадства.

Таюм чынам, у палпычным працэсе знаходзщь сваё адпюстраван- 
не характар i ступень удзелу розных сацыяльна-палпычных cm, 
Ыдывщау i груп у грамадска-палпычным жыцц1, ix адноаны да юнуючай 
улады, да палпычнага курсу, яю яна праводзщь.

Пры анал!зе суб’ектау палпычнага працэсу трэба звярнуць увагу на 
вылучэнне афщыйнх i неафщыйных удзельнжау палпыю.

Н ф щ ы йн ы я удзельнм пал!тычнага працэсу выступаюць як асобы i 

iH C T b iT yrb i, надзеленыя уладным! паунамоцтвамК Гэта прадстаужю за- 
канадаучай, выканаучай i судовай улады, а таксама адмЫютрацыйных 
органау, што ажыццяуляюць юраванне. "

Разам з аф!ыйным1 у пал!тычным працэсе удзельжчаюць i н е -

а ф щ ы й н ы я  суб’екты. Да ix лжу адносяць групы Ытарэсау, палпычныя 
партьн i pyxi, асйбных грамадзян, яюя не валодаюць афщыйным! 
уладным! паунамоцтвамК Разам з тым яны могуць выконваць важную i 
нават дамЫуючую ролю у розных палпычных спуацыях.

Не усе удзельнш палпычнага працэсу падключаныя да яго у 
роунай C TyneH i. Амерыкансю палполаг Э.Рэдфорд прапанавау вылу- 
чыць тры узроуж пал1тыю у залежнасц! ад сферы удзелу, C TyneH i 

уцягненасц! суб’ектау у вырашэнне праблем:
1) м нсрапалггы ка -  дзеянж мдывщау, груп, што маюць на мзце 

забяспечыць сабе падтрымку з боку афщыйных суб’ектау;
2) п а д а с т э м а  naniTbiKi -  сферы дзейнасци яюя рэгулююцца 

пэуным! межам1, так званыя прыватныя вщы палпыю (жыллёвае бу-
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даунщтва, камунальная гаспадарка, транспарт, а таксама адноаны 
пам1ж парламенцюм! камп-этамь адмжютрацыйньш службам! i rpynaMi 
штарэсау);

3) макрапалпгыка - узровень вышэйшых афщыйных асоб, лщэрау 
парламента i урада.

Важна уяуляць сабе, што палпычны працэс складана разглядаць 
асобна ад асяроддзя, дзе ён функцыянуе, таму што грамадскую па- 
л1тыку можна вызначыць як рэакцыю палпычнай астэмы на патраба- 
ванн1, што узнжаюць у знешжм асяроддз!.

Знешняе асяроддзе уключае цэлы шэраг розных характарыстык. 
Да ix можна аднесц1 геаграф1чныя i дэмаграф!чныя характарыстыю, а 
таксама эканам1чную, сацыяльную i духоуную астэмы грамадства.

Таюм чынам, анал!з палпычнага працэсу можна рабщь з розных 
бакоу i разглядаць яго як узаемадзеянне суб’ектау naniTbiKi на цэн- 
тральным i рэпянальным узроун!, на узроуж заканада^ых, выка- 
научых, судовых органау i адмЫютрацыйных службау.

II. С труктура i т ы п ы  палты чнага працэсу. Пры разглядзе 
другога пытання неабходна адзначыць, што па значнасц! для грамад
ства тых ui iHmbix форм пал1тычнага рэгулявання сацыяльных адноан
палпычныя працэсы падраздзяляюць на базавыя i перыферыйныя. 
Першыя звязаныя з розным! спосабам! далучэння сацыяльных груп да 
адоан з дзяржавай, формам! пераутварэння Ытарэсау i патрабаванняу 
насельжцтва у палпычныя рашэнж, тыповыя прыёмы фарм1равання 
пал1тычных элп\ Таюм чынам, гаворка щзе аб працэсах палпычнага 
удзелу i дзяржаунага юравання, яюя аказваюць прынцыповы уплыу на 
дамшуючыя формы i спосабы ажыццяулення улады. Перыферыйныя 
працэсы з’яуляюцца адносна самастойным! палггычньш дзеянням!, 
што утвараюць сваёй сукупнасцю рух палпгычнага жыцця. Мнопя дас- 
ледчык! звязваюць ix  з пэуным! задачам!, яюя аб’ектыуна ажыц- 
цяуляюцца i выступаюць як неабходныя у палпычным працэсе, дзе 
адбываеца праяуленне суб’ектам! c e a ix  патрэбнасцей, iH Tapacay, 
!мкненняу. Перыферыйныя працэсы раскрываюць дынам!ку фар- 
м!равання асобных пал!тычных партый, разв!цця мясцовага сама- 
юравання, !ншых адноан i сувязей у межах палпычнай астэмы.

Усяю палпычны працэс валодае асобным унутраным рытмам, што 
знаходзщь сваё праяуленне у паутаральнасц! асноуных стадый змя- 
нення стану пал!тычнай астэмы. Кожная з гэтых стадый мае свае 
асабл!васц! i разам з тым аказваецца узаемаабумоуленай i 
упарадкаванай у палпычным жыцц!. Тым самым забяспечваецца як 
дынам!зм, так i непарыунасць палпычнага працэсу.
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На пачатковай стадьм пал!тычнага працэсу адбываецца кансты-
туйраванне палпычнай истзмы. Ажыццяуленне гэтага этапа можа 
адбывацца як праз заснаванне прынцыпова новых у параунаны з па- 
пярэджм! органау публ1чнай улады, палпычных нстытутау i прававых 
актау, так i праз прыстасаванне былой палпыка-прававой структуры да 
змененых абстав1н. Таюм чынам, канстыту1раванне палпычнай астэмы 
не з’яуляецца радавым актам. Уласц1вай рысай гэтай стадьй выступав
непарыунасць.

Канстытуправанне палпычнай астэмы цесна звязанае з паняццем ле-
ггтынацьн, пад якой разумеюць акт прызнання улады i яе мстытугау гра
мадствам i м1жнароднай супольнасцю. Пры гэтым пал!тычная астэма вы- 
мушаная пастаянна дамагацца канструктыуных для сябе адзнак i 
установак, палпычных роляу, пазщый i дзеянняу суб’ектау палпычнага 
працэсу праз адказ у пэунай cryneHi на агульныя сацыяльныя патрэбы 
грамадства або праз ажыццяуленне гвалту, прымусу, рэпрэсм i тэрору. 
Канстытураванне -  гэта i зыходны пункт, да якога палпычны працэс вяр- 
таецца пасля завяршэння цыкпа, i перадумова ycix астатых стадый.

На другой стадьм -  узнаулення палпычнай сгстэмы -  адбываец
ца замацаванне i адначасова абнауленне элементау i параметрау 
сютэмы.

Палпычную рэальнасць можна уявщь як цэлую серыю паслядоуных 
станау палпычнай астэмы, сукупнасць ягах дае разумение аб астэме на- 
огул. Адначасова кожны стан палпычнай астэмы узнауляе палпычныя 
Ыстытуты, нормы, адноаны i каштоунаа-ii, што ужо iCHaeani раней, а так
сама змяшчае Ыстытуты, нормы, адноаны i каштоунасц1, яюя толью яшчэ 
нараджаюцца i праявяць сябе у будучым. YnacqiBbiMi рысам! стадьй 
уЭНЭуЛбННЯ ЗЯуЛЯЮЦЦЭ ПврЗвМНЗСЦЬ i !НЗВЭЦЫЙНЭСЦЬ, ШТО ЗЭбяСПбЧВЭЭ
цышчную эрапюцыю палпычнай астэмы. Узнауленне палпычных астэм 
можа адбывацца як з макамапьнай дакпаднасцю, праз дакпадна рэгла- 
ментаваныя нормы i звыча1, так i з варыяцыям1 Ыстытутау, законау i звы- 
чаяу або макамальным ix абнауленнем.

Палпычны працэс можа праходзщь у розных рэжымах. Звычайна 
вылучаюць тры таюя рэжымы:

-  рэжым функцыянавання -  улада проста узнауляе звычайны 
парадак рэчау, не жадае змяняць устапяваныя у грамадстве сувязь 
узаемадзеяны i узаемаадноаны;

-  рэжым развщця -  улада зауважае змены, што адбываюцца у 
эканам!чным i пал1тычным жыцц1, сацыяльнай структуры i свядомасц1 i 
аператыуна рэагуе на ix;
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-  рэжым заняпаду -  улада прымае таюя рашэнн1, яюя не адпавя- 
даюць патрабаванням часу, што вядзе грамадства да крызюу.

Спосабам! узнаулення палпычных сютэм выступаюць перыядыч- 
ныя, свабодныя, тайныя i прамыя выбары; выбранне або прызначэнне 
на пасаду у выыку конкурсау, ратацьй; перагляд i абнауленне юнуючага 
заканадауства. Суб’екты палпыю узнауляюцца у выыку пал1тычнай са- 
цыял1зацьй новых пакаленняу грамадзян.

Найбольш важныя састауныя палпычнага працэсу -  прыняцце i 
рэашзацыя палгтыка-юраунщюк рашэнняу. У гэтых рашэннях ад- 
люстроуваюцца самыя распаусюджаныя у грамадстве Ытарэсы i каш- 
тоунасц1, а таксама усталяваныя пал1тычныя працэдуры.

Стадыю прыняцця i рэал1зацьй палпычных рашэнняу змяняе ста-
дыя кантролю за станам i дзейнасцю палггычнай астэмы. Гэты 
кантроль варта разумець як карэкцыю руху палпычнай сютэмы у адпа- 
веднасц1 з яе прынцыпам1 i !нтарэсам1 удзельнжау палпычнага працэсу.

Знутры палпычнай астэмы самакантроль ажыццяуляюць адпа- 
ведныя дзяржауныя структуры, афщыйная прэса, канстытуцыйны суд, 
пракуратура, кантрольная палата i г.д.

Другая група тстытутау далучае да кантролю практычна ycix гра
мадзян (партьп, групы нареку, Ыспекцьй, саветы i г.д.).

Кантроль можа адбывацца i праз формы, выпрацаваныя на тшых 
стадыях працэсу: рэферэндумы, выбары, вывучэнне грамадскай думю i 
г.д. Таю кантроль ажыццяуляецца як бы са знешняга боку астэмы i вы- 
конвае'ролю зваротнай сувяз1 у агульным руху гэтай астэмы. Пасля 
стадьй кантролю палггычная астэма уступав у новы цыкл палпычнага 
працэсу.

Тыпалогп палпычнага працэсу заснаваныя на розных крытэрыях. У 
залежнасц! ад аб’екта прымянення палпычнай poni палпычныя працэ
сы падзяляюцца на унутрыпалггычныя i знешнепалггычныя. 3 пункту
погляду пал1тычнага удзелу вылучаюць ангажыраваны палпычны 
працэс, па ходу якога ажыццяуляецца запатрабаванне iHCTbiTyraMi i 
структурам! улады палпычнай актыунаа-й грамадзян. Гэты тып па
лпычнага працэсу прадугледжвае свабоднае уключэнне i выключэнне 
грамадзян з адноан з палпычнай уладай. Неангажыраваны палпычны 
працэс заснаваны на прымусовых, маб1тзаваных формах пал1тычнай 
актыунасц|' насельжцтва. 3 пазщый устойл!васц1 асноуных узаемасувя-
зей палпычных i сацыяльных структур можна вес-ц! размову аб ста- 
бмьных i нестабшьнын палпычных працэсах.
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III. Прыняцце i ажыццяуленне палтычных рашэнняу як 
структурны элемент палтычнага працэсу. Працэс прыняцця 
палпычных рашэнняу з’яуляецца галоуным элементам пераутварэння 
палпычных патрабаванняу суб’ектау у сродю i метады рэгулявання са
цыяльных адноан. Трэба мець на увазе, што, з аднаго боку, гэта пра
цэс рацыянальнага выбару палпычных мэт i сродкау ix дасягнення, а з 
другога -  гэта спецьфчная форма узаемадзеяння асоб, у тым лку праз 
нефармал1заваныя працэдуры.

Працэс прыняцця i ажыццяулення палпычных рашэнняу адбыва
ецца праз некалью этапау.

На падрынпгоучым этапе выяуляюцца i вылучаюцца сацыяльныя 
праблемы, як|я неабходна вырашаць палпычным! сродкам! i метадам! 
рэгулявання, вызначакэцца магчымыя альтэрнатывы рэал1зацьи гэтых 
праблем. Тыя патрабаванж, што прымаюцца у разлш уладай, высту- 
паюць як палпычныя прыярытэты, пастауленыя на парадак дня па
лпычнага працэсу.

На этапе прыняцця рашэнняу фармулююцца палпычныя мэты 
развщця i сродю ix дасягнення, распрацоуваюцца праграмы, разгляда- 
юцца альтэрнатывы, прымаюцца пэуныя рашэны, што атрымл'ваюць 
форму заканадаучага акта або пастановы выканаучага органа.

Kani paui3HHi прынятыя, пачынаецца прывядзенне у дзеянне
мекашзму рэалгсацьн гэтык рашэнняу.

Непасрэдная практычная дзейнасць паводле ажыццяулення
прынятых палпычных рашэнняу атрымала назву "палпычнае Kipa- 
ванне". Гэта практычнае прымяненне улады, кал! юруючая элиа 
прад’яуляе пэуныя патрабаванн! да розных суб’ектау грамадсюх ад
ноан i прымушае ix выкокваць гэтыя патрабаванн!. У вытку дася- 
гаюцца вызначаныя фаушцтвам мэты, задачы, вырашаюцца праб
лемы. Таюм чынам, палпычнае юраванне выступав як ста, якая 
увасабляе адноаны n a M ix  суб’ектам i аб’ектам пал!тыю. Для рэгу
лявання таюх адноан ствараецца дзяржава -  асноуны iH C T b n y r па- 
лпычнай астэмы. Таму дзяржаунае юраванне выступав як склада- 
ная частка юравання палпычнага.

Палпычнае юраванне заснаванае на навуковых прынцыпах: гар- 
мажчным спалучэны аб’ектыуных i суб’екгыуных фактарау пал1тычнага 
жыцця, наяунасц! зваротнай сувяз1 пам1ж аб’ектам! i суб’ектам! палпыю, 
спалучэнж канчатковых мэт развщця з бягучым! задачам'1, пераемнасц! 
этапау сацыяльнага прагрэсу, паступовасц! i непарыунасц! развщця, 
абумоуленасц! метадау i сродкау ажыццяулення улады патрэбнасцям!
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людзей, неабходнасц1 палпычнага вырашэння сацыяльных праблем, 
яюя паустал1 перад суб’ектам! палпыю.

Рэашзацыя принятых рашэнняу. Звычайна грамадская палпыка 
праводзщца у жыццё праз складаную астэму адмУстрацыйнага апарату. 
Пры гэтым, чым больш дэтал1заваныя законы, прынятыя парламентам, 
тым меншай свабодай дзеянняу валодае адмУстрацыйная служба.

Палтолап вылучаюць некалью тыпау рэал1зацьп рашэнняу:
-  папул!зм -  прамая апеляцыя да грамадскай думю, апора на ма- 

савыя настрой у выыку чаго адбываецца вульгарызацыя мэт i праблем, 
яюя прапаноуваюцца грамадству;

-  элпызм -  характарызуецца як закрытая форма прыняцця i 
ажыццяулення палпычных рашэнняу на ycix этапах;

-  кансерватызм ~ зберажэнне традыцыйных форм i метадау па- 
л!тычнага рэгулявання у стабтьных пал1тычных рэжымах;

-  радыкал!зм -  ужыванне пераважна крайтх, рэвалюцыйных, 
гвалтоуных сродкау юравання;

-  дэмакратызм -  арыентацыя на патрэбнасц! i 1нтарэсы грамад
зян, ажыццяуленне ix неад’емных правоу i свабод, палпычных працэ- 
Дур, прынцыпу падзелу улад, цывт!заваных адноан з апазщыяй.

Важным кампанентам naniTbiKi з’яуляецца кантроль за выканан-
нем палпычных рашэнняу. 3 пункту погляду паступовасцг этапау 
працэсу прыняцця рашэнняу ацэнка ix эфектыунасц! з’яуляецца 
фЫальнай. Разам з тым як функцыянальная дзейнасць яна можа пры- 
сушчаць на ycix этапах.

TaxiM'чынам, паняцце палпычнага працэсу дазваляе высветлщь 
асноуныя напрамю эвалюцьн палпычнага жыцця, асэнсаваць па- 
л!тычную сютэму ва y c iM  яе дынам1зме, узаемасувяз! i узаемадзеянж 
yc ix . яе элементау.

Праблемныя i дыскусшныя пытанш
1. Lji мае прынцыповае значэнне пытанне аб icHaeaHHi заканамер- 

ных працэсау у пал1'тычнай сферы грамадскага жыцця?
2. Яюя формы лептымацьп палпычнай астэмы вы ведаеце?
3. Яю характар мае працэс лептымацьй пал!тычнай астэмы: па- 

лпычны, прававы або пахалапчны?
4. Арыстоцель nicay: "Грамадзяншам у агульным сэнсе з’яуляецца 

той, хто мае дачыненне i да уладарання, i да падпарадкавання". qi 
згодны Вы з таюм разумением сутнасц! грамадзянЫа? Чаму?
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5. Ц1 юнуюць унутраныя i знешыя абмежаванш улады? Па
лпычнага юравання?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Беларусь перад выбарам мадэл1 сацыяльна-палпычнай сгстмы.
2. Праблема пераадолення бюракратызацьн дзяржаунага апарату 

у Рэспублщы Беларусь.
3. Змяненне статусу царквы у сучасным грамадска-палпычным

ЖЫЦЦ1.
4. Палпыка як майстэрства юравання.

ГПтаратура
Зеркин Д.П. Основы политологии. -  Ростов-на-Дону, 1996.
Мельник В.А. Политология. -  Мн., 1996.
Политология. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. -  М., 1993. 
Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию. -  М., 1995.

Тэма 6. СУСВЕТНЫ  П АЛ П Ы Ч Н Ы  ПРАЦЭС
1. Сутнасць i структура сусветнага палпычнага працэсу.
2. М1жнародныя адноаны як астэма.
3. Рэспублжа Беларусь у астэме м1жнародных адноан.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i : сусветны пал1тычны працэс,

м1жнародная палпыка, м1жнародны парадак, м1жнародныя адноаны, 
знешняя палпыка, суверэннэт, нейтралнэт, нацыянальна-дзяржауны 
(нтарэс, м1жнародная бяспека, нацыянальная бяспека.

У залежнасш ад аб’екта прымянення палпычнай Boni палпычны 
працэс як катэгорыя палпалогм дапамагае характарызаваць не толью 
сукупнасць палпычных адноан у межах адной палпычнай астэмы, але 
i у м1жнародным супольыцтве. У адрозненне ад унутраных палпычных 
cicT3M м1жнароднае жыццё дэцэнтрал1заванае. У iM юнуе мноства ад- 
носна роуных суверэнных цэнтрау прыняцця рашэнняу. Значнае месца 
займае стыхмны характар ммжнародных працэсау i суб’ектыуны харак
тер, яю адлюстроувае ролю вядомых палпычных лщэрау. Разам з тым 
знешнепал1тычныя працэсы цесна звязаныя i у пэунай ступени абу- 
моулёныя унутрыпал1тычным1 працэсамк У сувяз1 з гэтым неабходныя 
уяуленн1 аб рэальна юнуючай астэме м!жнародных адноан i знешне- 
палпычнай дзейнасц! дзяржау, аб poni м1жнародных аргашзацый у вы- 
рашэны глабальных праблем сучаснасцк
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I. Сутнасць / стр уктур а  сусветнага пал ты чна га  працэсу.
Перш за усё звернем увагу на давол1 умоуны характар размежавання 
таюх катэгорый, як "г/йжнародная (сусветная) палпыка" i "сусветны па
лпычны (знешнепал1тычны) працэс". Звычайна л1чаць, што 
м1жнародная палпыка уключае у сябе палпычны працэс, а той 
з’яуляецца увасабленнем i адпюстраваннем л/пжнароднай пал!тыю.

Пад М!Жнароднай палпыкай разумеюць сферу узаемадзеяння 
суб’ектау м!жнароднага жыцця, аснова якой -  1мкненне забяспечыць 
рэал1зацыю ceaix Ытарэсау пры дапамозе дыпламатычных, ваенна- 
стратэпчных i Ышых сродкау.

Паняцце "сусветны палггычны працэс" характарызуе сукупную 
пал1тычную актыунасць i мехаызм узаемадзеяння суб’ектау ва умовах 
канкрэтных змяненняу м1жнароднага палпычнага жыцця.

Спецыфжа гэтых катэгорый добра праглядваецца праз анал1з ix
структурных элементау. TaKiMi элементам! з’яуляюцца суб’екты сус
ветнага палпычнага працэсу, яюя падзяляюцца на сацыяльныя i
шстытуцыянальныя. Да першай групы адносяцца народы, класы, на- 
цьй, элпы, лщэры, асобы. Другую групу састауляюць пал1тычныя 
Ыстытуты i палпычныя супольнаецк Менав|'та гэтая група складаецца 
з асноуных суб’ектау м1жнароднай палпыю. Напрыклад, дзяржава на- 
огул з’яуляецца адзшым агульнацыянальным жстытутам, яю мае 
паунамоцтвы ажыццяуляць знешнюю пал!тыку, узаемадзейычаць з 
iHmbiMi дзяржавам1 i м1жнародным1 аргаызацыям!, весц1 перамовы, за- 
ключаць дагаворы i г.д.

Вял жую ролю у сусветным пал1тычным працэсе адыгрываюць так
сама м!ждзяржауныя аб’яднаннк пал!тычныя, ваенна-палпычныя, па- 
лпыка-эканам1чныя i Ышыя (Jlira арабсюх дзяржау, НАТА, ЕЭС, СНД); 
м1жнародныя дзяржауныя аргаызацьм (ААН, Еурапарламент, М1жна- 
родны суд); недзяржауныя грамадска-пагмтычныя м1жнародныя арга- 
шзацьм (Сусветная федэрацыя моладзь Сацыялютычны 1нтэрнацыя- 
нал, Сусветны Савет Цэрквау).

Неабходным крытэрыем суб’екта сусветнага працэсу з’яуляецца 
усведамленне нацыянальных штарэсау, яюя выступаюць важным 
элементам такога працэсу. Гэта адно з шырока выкарыстоуваемых па- 
няццяу, але менавна i найбольш цяжкае для вызначэння. Як адзначыу 
Р.Арон, далучэнне слова "нацыянальны" да катэгорьм Чнтарэс" не зра- 
бша паняцце "нацыянальны жтарэс" больш зразумелым i адназнач- 
ным. Для больш выразнейшага разумения катэгорьм "нацыянальны
жтарэс" яе звязваюць з паняццем "нацыянальная бяспека".
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Нацыянальная бяспека -  адз1'н з элементау нацыянальнага 
итгарэсу дзяржавы, што забяспечвае яму разам з im ubiM i элементам! 
(эканам'мны дабрабыт, маральнае здароуе грамадства, спрыяльнае 
знешняе акружэнне, паз1тыуны м!жнародны iwiflx, унутраная ста- 
бтьнасць) аптымальнае юнаванне. (Гл.: Кунадзе Г. Новое мышление 
тоже стареет // Новое время. -  1991 . - № 1 1 , -  С.30.)

Таюм чынам, на ц ы я н а л ьн ы я  ш та р эсы  у шыроюм сэнсе разумеюць 
як нацыянальна-дзяржауныя Штарэсы краЫы, яюя адпавядаюць яе 
патрэбнасцям як сацыяльна-палпычнага аргажзма ва ycix сферах гра
мадскага жыцця. У больш вузюм сэнсе -  гэта Ытарэсы нацый або эт- 
н1чных груп, як адпюстраванне ix патрэбнасцей палпычнага, экана- 
Mi4Hara, сацыяльнага i духоунага жыцця.

Асноуныя нацыянальна-дзяржауныя Ытарэсы замацаваныя Стату
там ААН i шэрагам дакументау м1жнароднага права. Сярод таюх 
Ытарэсау вылучаюць: недатыкальнасць суверэнпэту дзяржау, гаранта- 
ванне бяспею кра!н, неумяшанне ва унутраныя справы, павышэнне 
дабрабыту грамадзян, забеспячэнне ix правоу i свабод.

Як асноуныя, так i спецыф1чныя нацыянальныя мтарэсы (геапа- 
лпычнае станов1шча, двайныя стандарты у адноанах да 1ншых су
б’ектау) асэнсоуваюцца юруючай палпычнай элнай i становяцца фак- 
тарам палпычнага працэсу.

На спалучэнж жтарэсау дзяржау, групавых i рэлИйных арга-

жзацый, мЬкнародных iHTapacay будуюцца М1Жнародныя а д н о а н ы . 
Яны укпючаюць у сябе ваенна-палнычныя, экалапчныя, гуманнарныя, 
эканам!чныя i Ышыя праблемы сусветнай naniTbiKi.

Паколью нацыянальныя 1нтарэсы розных суб’ектау могуць быць не 
узгодненыя, то узжкае неабходнасць кантролю за ходам палпычнага 
працэсу, аказання уплыву на яго удзельжкау з мэтай прымусу ix выкон- 
ваць адпаведныя агульнапрынятыя "правты гульнГ'. Галоуным срод-
кам такога кантролю i прымусу з’яуляецца у л а д а  як элемент сусветна- 
га палпычнага працэсу. У адрозненне ад унутрыдзяржаунай па- 
л1тычнай улады яе носьбиам! выступаюць групы дзяржау, яюя да- 
мтуюць у м1жнароднай пал1тыцы. Такая улада л!чыцца легиымнай, 
Kani яна абатраецца на прызнаныя м!жнародным супольжцтвам нор
мы i працэдуры. Асноуным прававым актам такой рэгуляцьм з’яуляецца 
Статут ААН.

Ажыццяуляецца м1жнародная улада у сусветным парадку, што вы
значаецца як стан сусветнага супольжцтва, яю характарызуе узровень 
м1жнароднай бяспею. Для яго падтрымю суб’екты м!жнароднай палпыю

53

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



выкарыстоуваюць фактары эканам1чнага прымусу, маральнага 
уздзеяння i прымянення узброенай сшы.

Тайм чынам, змест сусветнага палпычнага працэсу залежыць ад 
якасных паказчыкау яго элементау. У першую чаргу, гэта наяунасць 
суб’ектау i прыярытэтных Ытарзсау, што дамшуюць у астэме 
м1жнародных адноан.

II. М/'жнародныя адноаны як сютэма. М'тнародныя адносты 
вызначаюць як сукупнасць палпычных, эканам1чных, дыпламатычных, 
ваенных, культурных, навукова-тэхычных сувязей i узаемаадноан 
пам1ж суб’ектам1 сусветнага палпычнага працэсу. Гэта складаная 
астэма, якая axonnieae усю сукупнасць сувязей, з’яу i падзей, што 
утвараюць сусветную палпыку. Дарэчы, паняцц1 "м1жнародныя адно
аны" i 'Мжнародная (сусветная) палпыка" могуць ужывацца у адным 
кантэксце.

Тай падыход да азначэння Астэмы дазваляе прасачыць уздзеянне 
асноуных фактарау, яйя вызначаюць фармфаванне i развщцё нацыя
нальных i знешнепалпычных Ытарэсау i канкрэтных знешнепал1тычных 
з’яу, падзей i акцый, што складаюць палаыч ную рэальнасць 
м1жнародных 3HOciH. У гэтай сувяз1 м1жнародныя працэсы на рэ- 
пянальным i атуацыйным узроунях выступаюць як падсютэмы або 
элементы агульнай астэмы м1жнародных адноан.

3 адзначанага вышэй вынжае, што асяроддзе астэмы м1жна- 
родных адноан у гэтым выпадку складаюць 1мпульсы, яйя паступаюць 
у м1Жнародную сферу праз унутрпалпычныя мехажзмы нацыянальных 
дзяржау. Атрымл1ваецца, што асяроддзе складаецца таксама з ад
ноан, яйя ртвараюцца у тшай сферы, не м'1ждзяржаунай, а нацыя
нальнай. Можна сказаць, што асяроддзе сютэмы м'жнародных ад
ноан -  гэта рэальная атуацыя у пэуных KpaiHax i трупах KpaiH, яйя 
уплываюць на м1жнародныя адноаны. Пры гэтым тайя атуацьн трэба 
разумець у самым шыройм сэнсе, яквыык узаемадзеяння эканам!чных, 
сацыяльных i палпычных працэсау.

Найбольш распаусюджаным каналам, праз яй сютэма атрымл1вае
(мпульсы з боку асяроддзя, з’яуляецца знешняя пал1тыка. Знешняя 
палпыка -  гэта дзейнасць дзяржавы i iH iu b ix  палпычных шстытутау 
грамадства па рэал!зацьм ceaix Ытарэсау на м1жнароднай арэне. Яна 
уяуляе сабой агульны курс дзяржавы у гмжнародных справах, прызна- 
чаны рэгуляваць яе узаемаадноаны з iHLiib iM i суб’ею-aMi знешнепа- 
л1тычнай дзейнасц1 у адпаведнасц! са ceaiMi прынцыпам1 i мэтам!. 
Знешняя палпыка характарызуецца тайм! адметным‘1 рысам1,як 
наяунасць уласнага канстытуцыйна-прававога мехажзму, неабход-
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насць ул!ку Ытарэсау розных дзяржау i рэал1зацыя ix  на падставе 
усталяванай астэмы м1жнародных адноан.

У залежнасц! ад абставН што складаюцца на м1жнароднай арэне, 
вылучаюць вщы знешняй палпыю: папуную, агрэиуную, актыуную i 
кансерватыуную.

Пры разглядзе мэт знешняй палггыкГ (умацаванне нацынальнай 
бяспею, стварэнне спрыяльных знешых умоу для рэал1зацьй асноуных 
мэт i задач унутранай палпыю, узрастанне эканам1чнай i палпычнай 
магутнасц1 дзяржавы, умацаванне яе м1жнародных пазщый) неабходна 
ул1чваць, што знешнепалпычныя мэты могуць адпюстроуваць не толью 
агульныя дзяржауныя Ытарэсы, але i Ытарэсы юруючай элпы. Сфар- 
муляваныя мэты i прынятыя рашэнж могуць карэкц1равацца па ходу ix 
ажыццяулення. Сярод суб’ектыуных фактарау рэал!зацьп знешнела- 
лнычных рашэнняу асобнай увап заслугоувае непасрэдны мехаызм 
такой рэал1зацьи -  апарат знешнепалиычнай службы.

Знешнепал1тычныя мэты дзяржавы ажыццяуляюцца розным! срод- 
KaMi i метадамк палиычным1, щэалапчным1, эканам1чным1, ваеннымг

Узаемадзеянне пам1ж сютэмай м1жнародных адноан i яе асярод- 
дзем прадугледжвае i зваротную сувязь: ад астэмы да асяроддзя. Пры 
гэтым такое уздзеянне будзе больш моцным, кал! сацыяльна- 
палпычная спуацыя i палпычныя жстытуты у пэунай дзяржаве больш 
няустойл1выя. Асабл1ва вялжае уздзеянне аказвае астэма на 
унутраную палпыку у крызюных абставЫах i у перыяд ваенных дзеян- 
няу дзяржавы.

Узаемадзеянне сютэмы м1жнародных адноан з асяроддзем можа 
быць i апасродкаваным. Прамым звычайна бывае уплыу на сацыяль- 
на-пахалапчныя i щэалапчныя працэсы, а на эканам1чныя i сацыяль
ная -  апасродкаваным.

Сютэма м1жнародных адноан, як i любая астэма грамадсюх ад
ноан, знаходзщца у развщцк На кожным этапе пстарычнага развщця 
астэма м1жнародных адноан мае свой спецьфчны выгляд.

Так, у сярэдзЫе XIX ст. склалася астэма, якую прынята л!чыць 
традыцыйнай. Яна узыкала у адносна аднародным сацыяльна- 
эканам1чным свеце, уключала у сябе станы вайны i M ip y  як 
Ытэгральныя частю, функцыянавала пераважна у палпычнай 
(дыпламатычнай) сферы i уяуляла сабой раунадзейную ад знешых па- 
лпык вялшх дзяржау i некалью дзесяткау сярэдых i малых.

Пасля другой сусветнай вайны на парадак дня стала праблема 
магчымасц1 зншчэння чалавечай цывт1зацьй, свет падзял1уся на дзве 
сацыяльна-эканам1чныя астэмы, м1жнародныя адноаны axanini не
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толью палпычную, але i астатжя сферы грамадскага жыцця, павя- 
л'нылася колькасць дзяржау, яюя могуць рэальна уплываць на сютэму.

За апошжя гады адбыуся 1мкл1вы злом астэмы м1жнародных ад
ноан. Узмш новыя м1жнародныя фактары: юнаванне на сусветнай 
арэне KpaiH рыначнай эканомм i постсацыялютычных, што знаходзяц- 
ца на розных фазах пераходу да дзмакратычных рэжымау i рынкавай 
эканомш; юнаванне так званых KpaiH трэцяга свету, яюя патрабуюць 
усталявання новага сусветнага парадку; захаванне i часам абвастрэн- 
не канкурэнцьм пам1ж pa3BiTbiMi KpaiHaMi як у межах ЕЭС, так i пам1ж 
ЕЭС i 3LUA, а таксама ЗША i Япожяй; адбываецца узмацненне экана- 
м1чнай i палпычнай рэпянал1зацьм суб'ектау сусветнага палпычнага 
працэсу (Еуропа, Усходняя Аз1я i г.д.).

Так, Еуропа паступова рухаецца па шляху заходнееурапейскай 
!нтэграцьм, сучасны этап развщця якой атрымау назву маастрыхсцкага 
працэсу. Вытою такой мтэграцьй закладзеныя перш за усё у сферы 
эканам1чных адноан. 1нтэрнацыянал1зацыя гаспадарчага i палпычнага 
жыцця патрабуе м1жнароднага рэгулявання. CiCT3Ma ЕС, што дзей- 
ычала да падпюання Маастрыхсцюх дамоуленасцей, стварыла арга- 
жзацыйначнстытуцыянальыя перадумовы для развщця аб'яднальных 
тэндэнцый. Адзшы Еурапейсю акт з’яв1уся дакументам, яю канстатавау 
немагчымасць спынення працэсу Ытэграцьм Заходняй Еуропы.

III. РэспублШа Беларусь у  а стэм е  м/'жнародных адноан. У 
апошжя гады iiuoy працэс станаулення беларускай дыпламатьм суве- 
рэннай дзяржавы, у час якога завязвалюя кантакты з iHUJbiMi KpaiHaMi, 
усталёувалюя дыпламатычныя адноаны.

Перад знешняй пал1тыкай рэспублж! паустаюць новыя задачы. 
Яны супадаюць i з новым этапам у развод Беларуа. У першую чаргу 
ён звязаны з пераадоленнем крызюу, эканам1чным! рэформамк Таму i 
дзейнасць !\шнютрэства замежных спрау будзе вызначацца стварэннем 
умоу для развщця знешнеэканам1чных сувязей. 3 1994 г. у выпрацоуцы 
знешнепалпычнага курсу пачау актыуна удзельычаць новы !нстытуг 
прэзщэнцкай улады.

Зыходныя пазщьи у знешняй палпыцы вызначаюцца Канстытуцы- 
яй Рэспублш Беларусь:

1) суверэжтэт Беларуа i яе дзяржаунасць; 2) прынцыпы роунасц! 
дзяржау, непрымянення сты, непарушнасц! межау, MipHara 
урэгулявання спрэчак, неумяшання ва унутраныя справы шшых дзяр
жау; 3) забеспячэнне нацыянальных Ытарэсау, нацыянальнай бяспею; 
4) дасягненне статусу нейтральнай дзяржавы (нейтрал|'тэт -  асобны 
прававы статус дзяржавы, знешнепалпычны курс якой характарызуец- 
ца няудзелам яе ва узброеных канфл1ктах, ваенна-пал1тычных саюзах).
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Першым крокам у фарм1раванн1 знешнепал1тычнага курсу Беларуа 
стала прынятая 27 лтеня 1990 г. Дэкларацыя аб дзяржауным суверэ- 
нпэце, якая абвясцта незалежнасць Беларуа у галте м1жнародных ад
ноан, (мкненне яе стаць бяз’ядзернай зонай i нейтральней дзяржавай.

Сёння Рэспублка Беларусь прызнаная 120 KpaiHaMi свету, са 110 з 
ix установлены дыпламатычныя адноаны. У MiHCKy акрэдытаваны 32 
дыпламатычныя i консульсюя M id i розных дзяржау i 7 прадстаунщтвау 
м!жнародных аргажзацый. Падпюана каля 600 двухбаковых м1ждзяр- 
жауных i м1журадавых дагаворау i пагадненняу.

Разам з тым (снуюць пэуныя праблемы i цяжкаа-ii для Беларуа у 
астэме м1жнародных адноан:

-  сцтлыя матэрыяльныя магчымасц1 i побач з гэтым скарачэнне 
замежных Ывестыцый;

-  замежныя прадпрыемствы i iH B ecrap b i займаюцца пераважна 
экспартам з Беларуа прадуктау харчавання i cb ipae iH b i, а не вытвор- 
часцю таварау;

-  Беларусь губляе рыню збыту у Pacii i СНД;
“  марудна щзе асваенне аз!яцкага рэпёна, а таксама ускладнтася 

праблема Ытэграцьн у Еуропу;
-  icHye праблема Ыфармаванасц! замежных KpaiH i аргаызацый 

пра Беларусь.
3 прыняццем Канстытуцьй Рэспублм Беларусь важнай задачай 

беларускай дзяржавы з’яуляецца не толью рэал1зацыя асноуных на
прамкау знешняй палпыю, закпадзеных у Канстытуцьй, але i далейшая 
творчая распрацоука беларускай знешнепалпычнай дактрыны. Зыход- 
HbiMi момантам! тут з’яуляюцца прыярытэт нацыянальных Ытарэсау 
рэспублЫ, забеспячэнне м1жнароднай бяспею.

Асабл!ва важным з’яуляецца дасягненне рэальнай незалежнасц! i 
суверэнпэту, яюя (снуюць часта на дэкларатыуным узроунь Менавгга 
тут шмат праблем i нявырашаных пытанняу. Гэта звязана з неста- 
бтьнасцю унутранай i знешнепалпычнай атуацьй у краше, экана- 
м1чным, сацыяльным i духоуным крызюам грамадства.

Галоуную знешнепалнычную арыентацыю рэспублм на бл!жэйшую 
перспектыву вызначае шэраг момантау: а) неабходнасць стварэння 
адзЫай эканам1чнай прасторы для СНД, без чаго немагчыма знайся 
выйсце з эканам1чнага крызюу; б) залежнасць ад расмскай сырав!ны i 
рынку; в) традыцыйнае знаходжанне Беларуа у сферы геапалпычных i 
ваенна-стратэпчных нтарэсау Pacii.

Прыярытэтныя задачы знешнепалпычнай дзейнаа_ц Рэспублш 
Беларусь уключаюць завяршэнне рэал1зацьм агульнай стратэги Бела
руа у рамках СНД па развщцю Ытэграцыйных працэсау на трох уз-
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роунях: эканагтны саюз дванаццац1 дзяржау; мытны, эканам1чны i гума- 
ннарны саюз Беларуа, Pacii, Казахстана i Кыргызстана; макамальнае паг- 
лыбленне Лнтэграцьп i пашырэнне двухбаковага супрацоуыцтва з Рааяй. 
Новым крокам.па паглыбленню беларуска-раайскай Ытэграцьи з’яуляёцца 
Дагавор аб стварэны Саюза Беларуа i Pacii.

Pyx Benapyci да незалежнасц! i статусу нейтральней дзяржавы у 
сувязгз названым! вышэй момантам! павнен насщь паслядоуны i праг- 
матычны характар пры арыентацы! на прыярытэт жыццёвых нацыя- 
нальных Ытарэсау белаускай нацьм. Гэта прадугледжвае выкарыстанне 
геапалпычнага становшча рэспублш у справе развщця шматлмох сувя
зей naMix Усходам i Захадам, Поуначчу i Поуднем.

Далучэнне да дэмакратычных каштоунасцей прывядзе да дэма- 
кратызацьм беларускай навуи i культуры, будзе садзейжчаць пашырэн- 
ню кантактау дзеячау культуры i навую, выпрацоуцы цывт!заванага 
разумения мэт i сродкау знешняй палпыю.

Бяспека дзяржавы адлюстроувае узровень i стан грамадсюх ад- 
HociH, магчымасцей матэрыяльнага i духоунага парадку. Яна мае 
унуграны i знешн! аспекты i укпючае у сябе эканам!чную, палпычную, 
экалапчную, гуманпарную i ваенную бяспеку. Бяспека дзяржавы зале- 
жыць i ад геапалиычных фактарау (геаграф1чныя, этнадэмаграф!чныя 
умовы i аб’ектыв!заваныя вын!к1 чалавечай жыццядзейнасц!).

У сучаснай палпычнай рэальнасц! праблема бяспяю Рэспублм 
Беларусь атрымл!вае новыя рысы i у пзунай меры перакрываецца 
праблемай яе стабтьнасци Гэта звязана з парушэннем эканам!чных 
сувязей пам!ж былым! савецюм! рэспублжам!, узмацненнем экана- 
Mi4Hara i фшансавага хаосу на Беларуси лжвщацыяй традыцыйных 
палпычных 1нстытутау, дэвальвацыяй духоуных каштоунасцей. У 
BbiHiKy сярод фактарау, што гарантуюць дзяржауную бяспеку, у вя- 
дучыя пераутвараюцца фактары сацыяльнай стаб!льнасцк

Стабтьнасць дзяржавы прадугледжвае устойл1васць i упарад- 
каванасць ycix сацыяльных утварэнняу, ix структур, функцый, адноан 
naM ix iMi, магчымасць юравання палпычным! i сацыяльным! працэсам!, 
прадказальнасць дзеянняу юруючых i юруемых падсютэм. Разам з тым 
стабтьнасць дзяржавы заусёды адносная, бо дзяржава не проста 
функцыянуе, але i разв!ваецца.

Праблему бяспею робщь актуальнай i сучасная дынамжа геапа- 
лпычных прыярытэтау дзяржау, асабл1ва ЗША i Pacii. Зыходзячы з 
пстарычнага вопыту дзяржау, можна вылучыць два шлях! падтрымю 
стабтьнаец! дзяржавы:

1) жорсткае, цэнтрал!заванае юраванне, якое азначае аутары- 
тарную уладу, iepapxiio бюракратычнай астэмы, поунае рэгуляванне 
эканам!чных, палпычных, сацыяльных i духоуных адноан;
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2) пбкае ю'раванне, звязанае з падзелам улад i ix функцый як па 
гарызантал1, так i па вертыкаль развщцё шматлМх форм дэмакра
тьп.

Разам з тым важным! фактарамь што забяспечваюць падтрымку 
стабтьнасц1 i бяспею з’яуляюцца аутарытзт улады, паслядоунасць па- 
л1тычнага курсу, юруемасць сацыяльным1 працэсам1.

Канцэпцыя нацыянальнай бяспею Рэспублм Беларусь заснаваная 
на прынцыпах непадзельнасц1 бяспею, яе усеабдымнага характару i 
узаемадапауняльнасць Асноуным ядром гэтай мадэл1 павнна стаць 
АБСЕ. 3 другога боку, гарантьй ваеннай бяспею звязваюцца перш за 
усё з Дагаворам аб калектыунай бяспецы дзяржау СНД i двухбаковым 
супрацоужцтвам у рамках Саюза Беларуа i Pacii.

Такая мадэль агульнай i усеабдымнай бяспею ул1чвае, што выра- 
шэнне праблем еурапейскай бяспею у сучасную эпоху у мнопм будзе 
залежыць ад характару узаемадзеяння i адноан пам1ж Заходняй 
Еуропай, ЗША i Рааяй.

Праблемныя i дыскусшныя пытанш
1. Што Вы разумееце пад агульначалавечым1 каштоунасцям1?

Ц] ю н у ю ц ь  супя рэч н асц 1  пам1ж а гул ь н а ч а л а в е ч ы м 1  каиитоунасцям1 i п а - 
л1тычным1 iH Tap3caM i?

2. Амерыкансю палпчэлаг Г.Маргентау сцвярджае, што "усе нацьм у 
адпаведнасц1 з дадзеным1 iM магчымасцям1 !мкнуцца да аднаго: абаро- 
ны сваёй ф1з1чнай, палпычнай i культурней щэнтычнасцГ'. Ц1 згодны Вы 
з падобным меркаваннем? азначае гэта немагчымасць прадухтення 
супярэчнасцяу i войнау у сучасным свеце?

3. Англмская даследчыца Е.Луард л1чыць, што "сёння ыводная 
дзяржава. нават самая моцная, не здольная гарантаваць бяспеку для 
свайго насельыцтва. Сучасная ваенная тэхналопя трансфарм1равала 
падобную здольнасць". Ц1 азначае гэта, што сёння няма неабходнасц1 у 
канцэпцьп "нацыянальнай бяспею"?

4. У чым, на Вашу думку, асабл1васц1 геапалпычнага становшча 
Рэспублш Беларусь?

Тэмы дакпадау i рэфератау
1. ААН i яе роля у сусветнай пал1тыцы.
2. Прырода палпычных канфл1ктау i умовы стаб1пьнасц1 м1жна- 

родных адноан.
3. ДэзЫтэграцыя б'шалярнага свету i перспектывы новага сусветна

га парадку.
4. Асноуныя напрамю знешняй пал1тыю Рэспублш Беларусь.
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Раздзел II. ПАЛПЫЧНАЯ СЮТЭМА ГРАМАДСТВА

Тэма 7. ПАЛ1ТЫЧНАЯ СЮТЭМА /  РЭЖ Ы М : 
ПАНЯЦЦЕ I ТЫ ПЫ

1. Паняцце, структура i функцьм палпычнай сютэмы.
2. Тыпалопя палпычных сютэм.
3. Палпычны рэжым як характарыстыка палпычнай сютэмы.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i : пал1тычная сютэма, пал1тычная арга-

ызацыя грамадства, палпычны рэжым, дэмакратыя, аутарытарызм, 
таталпарызм, палпычныя нормы, палпычныя тстытуты, палпычныя 
адноаны.

Суб’екты палпычных адноан для ажыццяулення улады, па-- 
л1тычнай дзейнасц1 i правядзення пзунай палпыю маюць патрэбу у ар- 
гаызацыйнай структуры, у палпычных Ыстытутах, праз яюя згаданыя 
суб’екты выражаюць свае мтарэсы i волю. Такой структурай з’яуляецца 
пал1тычная астэма.

1. П а н я ц ц е стр уктур а  / функцьй палты чнай с/стэм ы . Па
лпычная астэма -  частка палпычнай сферы, мтэграваная сукупнасць 
дзяржауных i недзяржауных [нстытутау, яюя ажыццяуляюць уладу, 
юраванне справам! грамадства, рэгуляванне узаемаадноан пам1ж кла- 
caMi, сацыяльным1 rp yn a M i, нацыям!, дзяржавам1 i забяспечваюць ста
бтьнасць грамадства i пэуны сацыяльны парадак. Яна з’яуляецца рэ- 
гулюючай у адноанах да Ышых грамадсюх сютэм (эканам1чнай, сацы
яльнай, духоунай).

Папгтирии\/ы> Н гтоилм йп ium uty гчптрм  гр я м а п гг гп р  an rv y u -iin ao*a iCij III L/t *1 IJISJ VflV ■ Vltljr *» tWWlA • 4*»«t » • k/in vv'" ■Ih'v'lv». ' • -«*

вяршэнства, абумоуленасць сацыяльна-эканам!чнай структурай, ад- 
носная самастойнасць, актыуны уплыу на усё грамадства.

Палпычная сютэма грамадства уяуляе сабой пэуную структу
ру, элементы якой узаемазвязаныя, узаемадзейжчаюць i ствара- 
юць устойл1вае адзшства. Яе важнейшым кампанентам, галоуным 
сувязным звяном з’яуляецца улада, якая прыдае палпычнай 
сютэме цэласнасць, вылучае яе з грамадства у якасц1 адносна 
самастойнай падсютэмы.

Палпычная астэма грамадства складаецца з чатырох галоуных 
груп элемектау: 1) палпычныя !нсть:туты i аргажзацьн; 2) палпычныя 
адноаны; 3) пал1тычныя i прававыя нормы; 4) пал1тычная свядомасць i 
палпычная культура.
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Асновай пал1тычнай астэмы з’яуляецца сукупнасць канкрэтных 
iHCTbiTyray i аргаызацый, яюя узаемадзейтчаюць з M a c a M i, ажыц- 
цяуляюць волю пэуных сацыяльных груп i ствараюць пал1тычную арга- 
н1заиыю грамадства (дзяржава, палпычныя партьй, грамадсюя i прад- 
прымальнщюя аргатзацьй, фармальныя i нефармальныя групы, цар- 
ква). Палпычная аргаызацыя грамадства цэментуе пал1тычную сютэму 
у цэласны арган1зм, надае ёй устойл1васць, фарм!руе сродю уздзеяння 
на грамадства, стварае нормы пал1тычнага жыцця.

Паняцце "палпычная сютэма" ceaiM  аб’ёмам больш шырокае, чым 
"палпычная аргаызацыя грамадства", якая з’яуляецца часткай, важ- 
ней.шым элементам пал1тычнай астэмы. Палпычная аргашзацыя гра
мадства выступав, як складаны комплекс узаемадзейных адзш з адным 
ц1 супрацьдзейных адз!Н аднаму палпычных шстытутау.

Пстарычна першым шстытутам палпычнай астэмы была дзяржа
ва, што утварылася у сувяз1 з расколам грамадства на класы. Пара- 
лельна з узн!кненнем дзяржавы складвалюя палпычныя i прававыя 
нормы, што рэгулююць палпычныя адноаны, палпычная культура як 
астэма уяуленняу i прынцыпау палпычных паводзш.

Сярод пал1тычных Ыстытутау i аргаызацый, а таксама i ycix ас- 
TaTHix структурных элементау палаычнай сютэмы вядучае месца на- 
лежыць яе стрыжнёваму кампаненту, цэнтральнаму элементу -  дзяр
жаве, якая выступав асноуным нось&там палпычнай улады, галоуным 
аб’ектам i суб’ектам пал1тычнай дзейнасц1 i палпычных адноан, прад- 
стаунком усёй грамадзянскай супольнасць валодае суверэжтэтам 
(вяршэнствам у межах дзяржауных гранщ i незалежнасцю па-за iMi).

Апрача пал1тычных аргаызацый, у склад пал1тычнай сютэмы гра
мадства уваходзяць палпычныя адноаны (пам1ж класам!, нацыямь 
дзяржавамь пал1тычным1 арган!зацыям1 i установам1). Яны уяуляюць 
сабой разнавщнасць грамадсюх адноан i складваюцца у працэсе 
ажыццяулення палпычнай улады ц! наконт яе. Гэтыя адноаны -  асно- 
ва пал1тычнай астэмы. Яны адлюстроуваюцца у функцыянаваны адпа- 
ведных палпычных аргажзацый i ix узаемаадноан.

1стотным элементам палпычнай астэмы з’яуляюцца палпычныя i
прававыя нормы, што складаюць яе нарматыуную аснову. Зазначаныя 
нормы рэгулююць пал1тычныя адноаны, надаючы iM прававую 
упарадкаванасць. Найбольш важныя з ix -  дзяржауна-прававыя нормы. 
Aca6niBa вялжая ix роля у рэгламентацьй палпычнай дзейнасць У 
астэме прававых нормау вяршэнства належыць канстытуцыйнаму 
праву, дзе вызначаецца cicT3Ma дзяржауных органау, ix кампетэнцыя i 
прынцыпы дзейнасцк
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Да л1ку элементау пал!тычнай астэмы адносяцца таксама па
лпычная свядомасць i пал!тычная культура. У адпаведнасц1 з па
лпычным! уяуленням1 будуецца структура Астэмы, функцыянуюць 
iHCTbiTyrbi, ствараюцца нормы, адбываецца фарм1раванне палпычнай i 
прававой культуры грамадства. Палпычная культура як сукупнасць ты
ловых для дадзенага грамадства укаранелых стэрэатыпау палпычных 
уяуленняу, каштоунасных арыентацый, установак i палпычных па- 
водзн з'яуляецца якаснай характарыстыкай усяго палпычнага жыцця, 
палпычных 1нстытутау, адноанау i працэсау.

У вызначэнн1 зместу пал1тычнай астэмы у палпалогН тснуе вял'|кая 
разнастайнасць падыходау, што абумоулена складанасцю i неадна- 
значнасцю данай пал1тычнай з’явы. Адны вучоныя Ытэрпрэтуюць па- 
лпычную астэму як комплекс щэй, што ляжаць у аснове палпыю, друпя -  
як астэму узаемадзеянняу, трэц1я -  як сукупнасць пэуных элементау i г.д. 
Напрыклад, Д.1стан вызначае палпычную астэму як дзейнасць 
суб’ектау палпычных адноан паводле размеркавання у грамадстве 
розных каштоунасцей i даброт; Р.Даль трактуе гэту сютэму як сукуп
насць чалавечых адноан, што уключае у сябе адноаны улады, 
юравання i аутарытэту; Ф.Мюлер Ытэгруе у гэта паняцце усе фактары, 
яюя у той ц1 !ншай меры вызначаюць грамадскае жыццё i палпыку. У 
айчыннай палпалогН палпычная астэма вызначаецца часцей за усё як 
сукупнасць i узаемадзеянне ycix палпычных !нстытутау у грамадстве, 
што рэгулююць палпычнае жыццё.

У структуры палпычнай астэмы вылучаюцца больш ц1 менш адна- 
душна i нашым1, i замежным1 палполагам! таюя яе падастмы, як 
1нстытуцыянальная, нарматыуная, функцыянальная, камуыкатыуная.

1нстытуцыянальная падпстэма уключае палпычныя шстытуты, 
кожны з яюх таксама з’яуляецца астэмай -  дзяржаунай, партыйнай, 
грамадска-палпычнай, што у сваю чаргу складаецца з прыватных пад- 
сютэм. Вядучым палпычным 1нстытутам, яю сканцэнтроувае у сабе 
макамальную палпычную уладу, з’яуляецца дзяржава. Асобная роля у 
палпычнай астэме належыць палпычным партыям i грамадска- 
палпычным аргажзацыям.

Нарматыуная (рэгулятыуная) ладистэма уключае у сябе разнас- 
тайныя нормы -  прававыя, маральныя, палпычныя традыцы! i г.д., што 
рэгулююць палпычнае жыццё. Пэунае месца у структуры гэтых норм 
займае права, якое служыць галоуным нарматыуным рэгулятарам ycix 
сацыяльных адноан, базай функцыянавання не толью дзяржауных, 
але i грамадсюх аргаызацый, развщця усёй пал1тычнай астэмы. У пра
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ве адлюстроуваецца дзяржауная воля, вызначаецца парадак аднос'ш у 
розных сферах грамадскага жыцця.

Функцыянапьная падЫстэма праяуляецца у формах i напрамках 
палпычнай дзейнсц!, у розных палпычных працэсах, у спосабе i мета- 
дах ажыццяулення улады. Гэта знаходзщь абагульненае адлюстраван- 
не у паняцц1 "палпычны рэжым".

Камушкатыуная падскпгзна ахопл1вае разнастайныя формы 
узаемадзеянняу як унутры палпычнай астэмы, напрыклад, пам1ж пар- 
тыям1 i дзяржавай, так i пам1ж палпычнай i эканам1чнай падсютэмам'ь а 
таксам! пашк палпычнай сютэмай адной. крагны i !ншых KpaiH.

Адной, з , найбольш ютотных характарыстык любой палпычнай 
сютэмы выступав яе жыццядзейнасць, што праяуляецца у працэсе вы- 
канання ею пэуных функцый. У функцыях адлюстроуваецца сацыяль
ная сутнасць i прызначэнне палпычнай сютэмы.

Функцьп палпычнай астэмы могуць вызначацца розным! споса
бам!, што выктканае складанасцю i шматграннасцю пал1тычнага жыц
ця. У замежнай лггаратуры iCHye некалью варыянтау клаафкацьн па
лпычнай астэмы. Так, ПАлманд адрозжвае увакодныя i выкодныя
функцьп. Да першых адносяцца палпычная сацыял!зацыя i па- 
лаычнае рэкрутаванне, артыкуляцыя Ытарэсау, ix  агрэправанне, а так
сама палпычная камунжацыя, да друпх -  норматворчасць, прымянен- 
не распрацаваных правт i норм, кантроль за ix  выкананнем.

Палпычная сацыял1зацыя адлюстроуваецца у прылучэнж членау 
грамадства да палпычнай дзейнасць Праз палпычнае рэкрутаванне, у 
аснове якога ляжыць тая ц! шшая форма адбору, запауняюцца ячэйю у 
палпычнай астэме. Артыкуляцыя Ытарэсау праяуляецца у прад’яу- 
neHHi патрабаванняу да тых, хто выпрацоувае палпычныя рашэннй 
Агрэправанне знтарэсау адбываецца у форме звароту i узгаднення прэ- 
тэнзм i патрабаванняу, пераутварэння ix у нейкую палпычную пазщыю, 
надання ёй выгляду пал!тычнай платформы, пал1тычнай заявы, пра
грамы. Гэта функцыя часцей за усё рэал1зуецца палпычнай партыяй. 
Палпычная камунжацыя ажыццяуляецца у форме розных узаемадзе
янняу пам1ж элементам! палпычнай астэмы, а таксама памж па
лпычнай сютэмай i асяроддзем.

Важнейшей выходнай функцыяй з’яуляецца норматворчасць, у 
працэсе якой распрацоуваюцца правты i законы, што рэгулююць па
водзшы. Прымяненне правт i норм мае на мэце увядзенне ix  у дзеянне 
i выкананне. Кантроль за выкананнем правт мяркуе вытлумачэнне за
конау, стрыманне дзеянняу, што парушаюць правты, урэгуляванне
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канфл1ктау, накладанне пакаранняу. Гэта функцыя не зводзщца Да су- 
довай улады, хоць i знаходзщца пераважна у яе распараджэны.

1снуюць i 1ншыя падыходы да клаафкацьм функцый. Так, сярод 
пазасгстэмнык функцый вылучаюць: палпычнае прадстаужцтва, мэ- 
тамеркаванне, Ытэгратыуную, рэгулятыуную, камужкатыуную.

Да унутрысгстэмных функцый адносяць каардынацыйную, звя- 
зайую з вызначэннем месца кожнага элемента у палпычнай сютэме, 
падтрыманнем сувяз1 пам1ж iM i, а таксама запауняльную, што стварае 
элементы, неабходныя для нармальнага функцыянавання астэмы.

Функцьй пал1тычнай астэмы не з’яуляюцца нязменным1. Яны раз- 
вгваюцца з улжам канкрэтна-пстарычных. умоу, палпычнай ста- 
бтьнасцк Са зменай эканам1чных i сацыяльных адноан змяняюцца i 
палпычныя адноаны, мадыф1куецца палпычная астэма.

3 мадыфкаваннем палпычнай сютэмы звязанае пытанне аб яе 
эфектыунасц1. У самым агульным плане можна сказаць, што па- 
лпычная сютэма эфектыуная толью тады, Kani яна выконвае свае 
функцьп. Паколью апошжя вельм1 разнастайныя, то i праблемы эфек- 
тыунасц1 выглядаюць вельм1 неадназначна. Пал1тычная астэма 
з’яуляёцца эфектыунай, Kani яна не падзяляе, не расколвае грамадст
ва, а садзейычае яго аб’яднанню. Яе эфектыунасць адлюстроуваецца 
'У той жа час у здольнасц1 захоуваць сваю цэласнасць i пэуную 
аутаномш ад грамадства, а таксама i у фарм1раванн1 Уармажчных ад
ноан з асяроддзем.

II. Тыпалог/'я п а л ты чн ы х сю тэм . Яна заснаваная на разнас- 
тайных крытэрыях. Тыпалопя палпычных сютэм, створаная на аснове 
маршсцкага падыходу, абатраецца на таюя крытэрьм, як тып фарма- 
цьй i характар сацыяльна-эканам'ннай структуры. У адпаведнасц! з гэ- 
тывд в ы л у ч а ю ц ц а  р а б а ул а д а л ы -й ц ка я , ф е а д а л ь н а я , б у р ж у а з н а я  с з ц ь ;я -  
л(стычная палпычныя астэмы.

У  заходняй палпалогН тыпалапзацыя палпычных c ic r3 M  грунтуец- 
ца на [ншых крытэрыях. Прыхтьнщ сютэмнага падыходу (Г.Голдмен, 
Д.Мтер i iH m .) прапаноуваюць падзяляць палпычныя астэмы на ад- 
крытыя, яюя маюць дынам1чную структуру i шыроюя узаемасувяз1 з 
асяроддзем, i закрытый -  з жорсткай фжсаванай структурай i вельм1 
слабым! сувязям! з асяроддзем. Прыкладам1 закрытых палпычных 
сютэм з’яуляюцца астэмы, што 1снавал1 раней у сацыялютычных 
KpaiHax, а таксама 1снуючыя цяпер у KiTai, на Кубе i у 1ншых дзяржавах.

Шырока распаусюджанае дзяленне палпычных астэм на дэма- 
кратычныя, аутарытарныя, таташтарныя, пераходнага тыпу, за-
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снаваныя на характеры палпычнага рэжыму. У дэмакратычнай па- 
л1тычнай сютэме дзейычаюць мехашзмы кантролю грамадзян за 
уладай, сферы дзеяння якой абмежаваныя. У таталпарных сютэм ах 
улада поунасцю кантралюе не толью дзейнасць ycix дзяржауных i гра
мадсюх структур, але i прыватнае жыццё грамадзян.

Некаторыя заходыя naniTonari (Д.Коулмен i iHm.) дыферэнцыруюць
палпычныя астэмы на традыцыйныя, патрыярхальныя, змешаныя i
сучасныя, у яюх палпычнае развщцё знаходзщца на "аутарытарнай",
"пауспаборнай" i "спаборнай" стадыях. Вылучаюць таксама заверша-
ныя i незавершаныя палпычныя астэмы. Апошжя асабл1ва характэр- 
ныя для KpaiH, што разв1ваюцца, дзе ёсць дзяржава, але няма партый, 
ёсць права, але няма палпычных традыцый. У залежнасц'[ ад канцэн- 
трацьн ц1 размеркавальнасц1 улады вылучаюць цэнтрал1заваную i
дэцэнтралЬаваную палпычныя сютэмы. У дэмакратычнай астэме 
улада раздзелёная i разгрупаваная, у аутакратычнай -  сканцэнтрава- 
ная у руках аднаго суб’екта, часцей за усё прэзщэнта. Паводле пар-
тыйна-пал)тычнай Ыфраструктуры адрозжваюць шматпартыйную,
двухпартийную i аднапартыйную палпычныя астэмы.

Частка даследчыкау вылучае тры асноуныя мадэл! пал!тычнай 
астэмы: камандную, спаборнщкую i кансацыяльную (сацыя- 
прымнральную). У гэтай тыпалогП утчваецца некалью прыкмет, але 
сярод ix ёсць дамшуючая. Асноуная прыкмета першай с!стэмы -  
камандны стыль юравання грамадствам, адмшютраванне, прыму- 
шэнне. Галоуны паказчык другой -  палпычнае процютаянне, суп- 
рацьборсТва розных cin, ix спаборнасць у палпычным працэсе. 
Трэцяя сгстэМа характарызуецца у якэ.сц! асноунай рысы пошукам) 
кампрамюу i каНсэнсусу.

Не менш распаусюджаная клаафжацыя палпычных сютэм на
традыцыйныя i мадэрмзаваныя. У а с н о в е  т р а д ы ц ы й н ы х  с ю т э м  л я -  
ж ы ц ь  н е р а з в п а я  гр а м а д з я н с к а я  с у п о л ь н а с ц ь , с л а б а я  д ы ф е р э н ц ы р а в а -  
н а с ц ь  п а л п ы ч н ы х  р о л я у , х а р ы з м а т ы ч н ы  с п о с а б  а б гр у н т а в а н н я  у л а д ы . 
У м а д э р ы з а в а н ы х  п а л п ы ч н ы х  с ю т э м а х  icH ye р а з в п а я  гр а м а д з я н с к а я  
с у п о л ь н а с ц ь , д ы в е р а ф ‘1к а ц ы я  п а л п ы ч н ы х  р о л я у , р а ц ы я н а л ь н ы  с п о с а б  
а б гр у н та в а н н я  ул ад ы .

Тыпалопя, прапанаваная Г.Алмандам, абап!раецца на розныя па- 
л1тычныя культуры з вылучэннем чатырох тыпау -  англа- 
амерыканскай, кантынентальна-еурапейскай, даЫдустрыяльнай i част- 
кова шдустрыяльнай, таталпарнай палпычных астэм.
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Ннгла-амерыканская астэма характарызуецца перавагай у ёй 
таюх каштоунасцей, як свабода асобы, дабрабыт i бяспека, што падзя- 
ляе большасць насельжцтва. Для яе уласц1вая спецыял1зацыя па- 
n iT b N H b ix  адноан (партый, груп, Ытарэсау i iH m .) на выкананж асобных 
функцый. Улада i уплыу тут размеркаваныя памиж розным! звёнам! 
астэмы.

Кантынентальна-еурапейсмя астэмы адрозжваюцца фрагмен- 
тарнасцю пал!тычнай культуры, якая мае у цэлым агульную базу. Для ix 
характэрна су!снаванне старых i новых культур, нераунамернае раз
вщцё асобных субкультур.

Дашдустрыяльныя i часткова шдустрыяльныя палпычныя 
астэмы таксама маюць змешаную палпычную культуру, што рэзка ад- 
розжваецца ад гамагеннай амерыканскай культуры. У ix вышэйшы 
узровень настля, яю параджаецца цяжкасцям! камунжацы! i каардына- 
цьп. Неабходнасць у прымяненж настля пры гэтым выкл1каецца 
наяунасцю рэзка разыходных палпычных арыентацый, што спараджа- 
юць бар'еры пры ix узгадненнях. Падзел улад туг праводзщца невы- 
разна, асобныя элементы палпычнай астэмы могуць прысвойваць са
бе функцьп Ышых яе звёнау.

У татапггарнык пал!тычных астэмах самадзейнасць i добраахвот- 
ныя асацыяцьн забароненыя, камун!кацьм кантралююцца дзяржавай. Пе- 
раважае прымусовы тып палпычнай актыунасц!. Улада канцэнтруецца у 
руках бюракратычнага апарату, кантралюецца манал!тнай партыяй.

У залежнасц! ад арыентацьм на стабтьнасць ц! перамены па-
лпычныя с!стэмы падрадзяляюцца на кансерватыуныя, яюя за-
хоуваюць i падтрымл!ваюць усталяваны парадак, i тыя, што транс-
фарм!руюцца, праводзяць грамадсюя пераутварэнн!. Апошжя адроз- 
н1ваюцца вял!юм дынам!змам, арыентацыяй на правядзенне рэформ.
Пал!тычныя астэмы, яюя трансфарм!руюцца, дзеляцца на рэакцый-
ныя, што арыентуюцца на мЫулыя, пераадоленыя спосабы сацыяль-
нага i палпычнага жыцця, i прагрэс1уныя, яюя маюць на мэце фар- 
M ip a e a H H e  грамадства новага тыпу.

1снуюць i !ншыя, менш распаусюджаныя клааф|‘кацы!. Так, З.Бжэ-
3iHCKi i С.Хац!нгтон падзяляюць палпычныя астэмы на жструмен-
тальныя i щэалапчныя. Першыя (ЗША) узжкаюць як натуральны 
BbiHiK сацыяльнага i пал!тычнага разв1цця, друг1я ствараюцца прыму- 
сова паводле рацыяльна абгрунтаванай мадэлк
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Р а з н а с т а й н а с ц ь  п р ы в е д з е н ы х  т ы п а л о п й  с в е д ч ы ц ь  а б  ш м а т м е р - 
Hacqi п а л  1ты чнага с в е т у  i а б  магчымасц'1 я го  анал1зу з п а з щ ы й  с а м ы х  
р о з н ы х  кр ы тэ р ы я у . 3  гэ т а га  п ун к ту  п о гл я д у  ко ж н а я  р э а л ь н а я  а с т э м а , 
ш то  icHye у  т о й  ui Ы ш ай  к р а т е ,  м о ж а  х а р а к т а р ы з а в а ц ц а  п р ы  д а п а м о з е  
р о з н ы х  па ка зч ы ка у  i м е ц ь  р о з н ы я  в ы з н а ч э н ы  i к л а а ф ж а ц ь й .

У цяперашт час у рэспублюах СНД, у тым л1ку i на Беларуа, ажыц
цяуляецца рэформа палпычнай астэмы. Былая палпычная астэма 
СССР зжыла сябе з-за празмернага адзяржаулення сацыяльнага жыц
ця, адчужэння народа ад палпычнай улады, звышбюракратызацьй ycix 
грамадсюх сфер.

ill. П апты чны  рэжым як характары сты ка палты чнай  
сю тэмы. Для характарыстыю палпычных сютэм шырока прымяняец- 
ца паняцце "палпычны рэжым". Гэтым паняццем абазначаецца той ui 
Ышы спосаб уладарання, функцыянавання дзяржавы i палпычнай 
сютэмы у цэлым, што вызначае якасць палпычнага жыцця. 1ндыката- 
рам! для характарыстыю палпычных рэжымау выступаюць: 1) стано- 
вшча асобы у грамадстве, стан правоу i свабод, магчымасць выра
шэння i рэал|'зацьй Ытарэсау; 2) ступень, характар уцягненасц1 
(добраахвотная i усвядомленая або прымусовая i мантул1руемая) гра
мадзян у пал1тыку i юраванне, выыковасць ix дзейнасць 3) суадноаны 
грамадскага самаюравання i дзяржаунага юравання; 4) метады ажыц
цяулення палпычнай улады i iHm.

Большасць палтолагау на аснове гэтых, а таксама i таюх, як 
наяунасць шматпартыйнасць легальней апазщьй, прынцыпу раз- 
дзялення улад, вылучаюць дэмакратычныя i недэмакратычныя рэ- 
жымы.

Дэмакратычны рэжым -  гэта таю спосаб ажыццяулення улады, 
такое дзяржауна-палпычнае уладкаванне, у яюм юраунщюя функцьм 
заснаваныя на прызнаны правоу народа удзельшчаць у вырашэны 
дзяржауных спрау у спалучэны з шыроюм колам грамадзянсюх правоу i 
свабод. Адметныя рысы дэмакратычнага рэжыму: а) чэсныя, свабод- 
ныя, альтэрнатыуныя, спаборнщюя, рэгулярныя выбары; б) роунасць 
ycix грамадзян, абвяшчэнне i гарантаванне ix правоу i свабод; в) вы- 
барнасць прадстауычых органау; г) развщцё ycix форм непасрэднай 
дэмакратьп; д) раздзяленне улад; е) шырою палпычны плюрал1зм, га- 
лоснасць; ж) ненасшьнае вырашэнне канфл1ктау; з) наяунасць права
вой дзяржавы i iHm.

Ва умовах дэмакратычнага рэжыму маюць магчымасць дзейичаць 
не толью партьй, што падтрымл1ваюць урад, але i апазщыйныя; у
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астэму вышэйшых органау улады дзяржавы уваходзщь агульнадзяр- 
жауны прадстауычы орган (парламент, яю выб1раецца ва умовах ле- 
гальнага змагання пал1тычных партый); урад фарм1руецца партыям! у 
адпаведнасц'| з вын1кам1 ix легальней барацьбы на выбарах; ёсць 
наяунасць альтэрнатыуных крынщ нфармацьн.

У залежнасц! ад спецыфМ раздзялення улад вылучаюць два пад- 
тыпы дэмакратычных рэжымау -  прэз!дэнцю i парпаменцю.

Пры прэзщэнцюм рэжыме выканаучая улада не падпарадкаваная 
парламенту. Яна канцэнтруецца у руках прэзщэнта, яю назначав ка- 
б|нет MiHicTpay, юраунжоу дэпартаментау. Члены урада падсправаз- 
дачныя толью перад прэзщэнтам. Клаачным прыкпадам прэзщэнцкага 
рэжыму з’яуляюцца ЗША.

Пры парламенцюм рэжыме KipayHiK дзяржавы падпарадкоуваецца 
парламенту, якому належыць i заканадаучая улада (Велкабрытажя, 
Гермаыя, 1тал!я).

Аднак значная колькасць дэмакратычных рэжымау з цяжкасцю 
падыходзщь пад "чысты" прэзщэнцю або парламенцю. Таму вылучаюць

змешаныя (парламенцка-прэзщэнцюя, паупрэзщэнцюя палпычныя 
астэмы), яюя спалучаюць у сабе рысы двух падтыпау дэмакратычных 
рэжымау (Францыя, Швейцарыя).

Дэмакратычны палпычны рэжым у цяперашы час прызнаецца 
лепшай аргажзацыйнай формай чалавецтва. ё н  стварае атмасферу 
узаемнага даверу i цяртмасцк Пры гэтым рэжыме правы чалавека раз- 
глядаюцца як вышэйшая каштоунасць, a ix гарантаванне -  як галоуная 
сацыяльна-пал!тычная функцыя дзяржавы.

Амерыкансю палпголаг Р.Даль для характарыстыю рэальна 
юнуючых палпычных рэжымау, што у найбольшай CTyneHi адпавяда- 
юць дэмакратычнаму щэалу, увёу у сучасную палпычную навуку па
няцце пал1ярх!я (множнасць, разгрупаванасць улады). На яго думку,

палЁярхш -  палпычны рэжым, важнейшым! pb icaM i якога з’яуляюцца 
высок! узровень палпычнага удзелу грамадзян i разв!тае адкрытае па- 
л1тычнае сапернщтва розных груп i пал1тычных лщэрау у барацьбе за 
падтрымку электарату на выбарах. Гэта не прауленне ад iM fl народа i 

для народа, а палпычная астэма, пры якой юраванне меншасц1 дазво- 
ленае i кантралюецца большасцю. Тым самым гснуюць гарантьй, што 
абараняюць грамадзян ад безадказнасц! i самавольства элпы.
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У сучасных умовах, Kani вызначылася тэндэнцыя трансфармацьй 
шэрагу татал1тарных i аутарытарных рэжымау у дэмакратьп, палтолап 
стал1 вылучаць у якасц'| пераходнага стану палпычнай Астэмы
л1беральны рэжым -  дзяржауна-палпгычнае уладкаванне грамадства, 
якое характарызуецца пераходам ад таталтарызму qi аутарытарызму 
да дэмакратьп i наадварот. Для гэтага рэжыму характэрна: 1) адсут
насць стабтьных пал!тычных структур; 2) слабасць сацыяльна- 
эканам!чных праграм; 3) невыразнасць патрабаванняу грамадзянсюх 
правоу i свабод, галоснасць фарм1равання альтэрнатыуных nani- 
тычных структур; 4) палггызацыя мае i iHm.

Падобны рэжым мае месца цяпер у Рэспублщы Беларусь, дзе ро- 
бяцца пэуныя спробы дэмакратызацьй грамадства, прымаюцца захады 
паводле зацвярджэння i выканання прынцыпау прававой дзяржавы, 
станаулення грамадзянскай супольнасцк

Недэмакратычныя рэжымы падзяляюцца на аутарытарныя i та- 
талггарныя.

Нутарытарны рэжым -  гэта дзяржауна-пал1тычнае уладкаванне, 
аснову якога складае моцная неабмежаваная законам улада адной 
асобы або групы асоб. Пры гэтым рэжыме: а) ютотна абмяжоуваюцца 
асноуныя дэмакратычныя свабоды грамадзян; б) забараняюцца апа
зщыйныя партьй i грамадсюя арагаызацьй, незалежныя прафсаюзы, 
прэса; в) адбываецца зрастанне фуючай пал!тычнай партьй з дзяр- 
жауным апаратам; г) не дзейн1чае прынцып падзелу улад; д) парла
мент ператвараецца у другасную установу або наогул лквщуецца, а 
улада сканцэнтроуваецца у руках KipayHiKa урада ц1 дзяржавы i iHm.

1снуе н е к а л ь й  в щ а у  а у т а р ы т а р н ы х  рэж ы м а у: в а е н н ы , тэ а к р а ты ч н ы , 
н а ц ы я н а л -п а т р ы я т ы ч н ы , n a n y n io jK i, м а н а р ж ч н ы .

Аутарытарныя рэжымы узьйкзюць звычайна вз умовах переходных 
эпох (напрыклад, пры зломе старых сацыяльна-эканам!чных шеты- 
тутау, Kani асабл1ва патрабуецца моцная улада) i абатраецца на 
узброеныя сты i Ышыя органы прымушэння. Таш  рэжымы юнуюць, 
галоуным чынам, у KpaiHax трэцяга свету. Яны вельм! бл!зш да тата- 
лп^арных i часта нават немагчыма вызначыць мяжу, за якой 
аутарытарызм можа перарао_й у татал1тарызм (на думку некаторых па- 
niTonaray, крайнюю форму аутарытарнага рэжыму) i наадварот.

Таталггарны рэжым -  дзяржауна-палггычнае уладкаванне, якое 
характарызуецца усеабдымным кантролем дзяржавы над насель- 
ыцтвам, y c iM i сферам! грамадскага жыцця i абатраецца на 
сютэматычнае прымяненне настля т  яго пагрозу. Характерным! прык- 
метам1 гэтага рэжыму з’яуляюцца: 1) наяунасць адзшай масавай пар-

70

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



T bii, аргашаванай недэмакратычным шляхам, дзе улада щзе зверху ад 
лщэра, а не наадварот; 2) панаванне афщыйнай щэалогП, якая вызна
чаецца лщэрам i навязваецца yciM членам грамадства; 3) манапольны 
кантроль за yciMi сферам! жыцця, уключаючы вытворчасць i эканомжу, 
адукацыю i культуру, сродю масавай Ыфармаць» i паводзшы асобы;
4) фарм1раванне улады на yc ix  узроунях праз закрытыя каналы на- 
менклатуры; 5) адсутнасць прынцыпу падзелу улад i iHm.

Важнейшыя разнавщнаой таталпарных рэжымау: а) камун'ютычны, 
што упершыню узнж у Pacii у выжку палпыю "ваеннага камуызму" i 
"сацыялютычнага будаунщтва"; б) фашысцю, яю перамог у 1талН, а паз- 
ней у IcnaHii i Партугалн; в) нацыянал-сацыялгстычны, клаачны прык- 
лад якога -  птлерауская Гермаыя. Да таталпарных рэжымау належаць 
pacicuKi, ваенна-дыктатарсю i iHm.

Таюм чынам, палпычная сютэма грамадства з’яуляецца склада- 
ным, шматгранным Ыстытуцыянальным мехажзмам палпыю. Яе апты- 
мальнае фукцыянаванне мае выключна важнае значэнне для жыццяз- 
дольнасц! i нармальнага развщця як грамадства у цэлым, так i груп i 
Ыдывщау, што яго складаюць. Для поунага i усебаковага лазнання па- 
лиычнай сютэмы неабходна паглыбленае вывучэнне кожнага з яе 
элементау, ix узаемасувязей i узаемадзеяння,

Праблемныя i дыскус1йныя пытанн!
1. L4i тоесныя паняцц1 "палпычная астэма" i "пал!тычная арга- 

жзацыя грамадства"?
2. Яю з элементау пал!тычнай астэмы выступав галоуным, вызна- 

чальным? Чаму?
3. Чаму у XX стагоддз1 таталпарныя рэжымы узжкл1 у шэрагу KpaiH

.оl_ypui I D I  f

А. Я кит сацыяльныя пласты грамадства i чаму становяцца апорай 
таталпарных рэжымау?

5. Дайце вызначэнне палпычнага рэжыму на Беларуа, аба- 
траючыся на Канстытуцыю Рэспублм Беларусь (са змяненням1 i да- 
пауненнямО.

Тэмы дакпадау i рэфератау
1. Тыпы сучасных палпычных астэм, крытэрьй ix тыпалапзацьй.
2. Палпычныя рэжымы i правы грамадзян.
3. Таталпарызм i асабл1’васц! яго праяулення у XX стагоддз!.
4. Рэформа палпычнай астэмы у Рэспубл1цы Беларусь: мэта, да- 

сягненж, праблемы.
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Тэма 8. ДЗЯРЖАВА -  АСНОУНЫ1НСТЫТУТ 
ПАЛ1ТЫЧНАЙ СЮТЭМЫ

1. Паходжанне, сутнасць, функцьп, тыпы i формы дзяржавы.
2. Прававая сацыяльная дзяржава i цывтьнае грамадства.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i : дзяржава, прававая дзяржава, эта-

тызм, цывтьнае грамадства, манармя, рэспублка, уытарная дзяржава, 
федэратыуная дзяржава, канфедэрацыя, суверзн!тзт.

Дзяржава -  складаны сацыяльны феномен. Яна з’яуляецца самым 
вщавочным праяуленнем улады у riCTopbli чалавецтва. Дзяржауная 
улада выступав як вышэйшая форма палпычнай улады. Найперш icHye 
улада дзяржавы, а потым ужо розныя вщы улады у межах дзяржавы, 
якая выступав якасноуны сродак ажыцяулення палпычнай улады. Гэта 
нядае дзяржаве статус асноунзга !нсть!тута палпычнай астзмы.

I. Паходжанне, сутнасць, функцьп, тыпы / формы дзяржавы. 
Разумение дзяржавы уяуляе сабой адну з найбольш значных задач 
палпычнай думю. 1снуюць розныя канцэпцьп, яюя даюць тлумачэнне 
прычынам узнжнення дзяржавы:

- развщцё патрэбнасцей людзей, падзел працы, адасабленне 
дзейнасц1 у юраунщтве грамадствам i вылучэнне дзеля гэтага спецы- 
яльнага жстытута-дзяржавы (Платон);

- развщцё грамадсюх сувязей пам'|ж сям’ёй, родам i абшчынай, у 
BbiHiKy яюх узыкае арган!зацыя сукупнасц1 грамадзян, што маюць права 
браць удзел у заканадаучай i судовай уладзе (Арыстоцель);

- зменл1васць палпычных станау грамадства, яюм уласц1выя асаб- 
л1выя адноаны пам1ж T b iM i, хто пануе i падначаленым1, наяунасць ад-
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паведнай аргаызаванай палпычнай улады, юстыцьп, устанауленне за- 
конау (Н.Маюявел1);

-  iMKHeHHe зберагчы сваю,!улаенасць i жыццё, лепшым чынам за- 
бяспечыць свае натуральныя правы вымушае людзей заключаць пам1ж 
уладаром i падданым1 пагадненне аб утварэны спецыяльнага органа -  
дзяржавы (Т.Гобс, Дж.Лок, Ж.-Ж.Русо);

-  крынщай дзяржавы з’яуляецца ста, выяуленая у захопе улады або 
заваяваны адных народау iHLUbiMi (Д.Юм, Ф.Апенгеймер, Л.Гумплов1ч);

-  узнжненне у выыку грамадскага падзелу працы, паяулення пры- 
ватнай уласнасц^, класау з несупадаючьш Ытарэсам! i эксплуатацьм 
часовай формы улады у выглядзе дзяржавы, якая знжне.з пераходам 
да самарэгуляванага грамадства (К.Маркс, Ф.Энгельс, У.Леын).

Шматдая даследаваны наводзяць на думку, што натуральна- 
гютарычны працэс утварэння дзяржавы залежыць ад шэрагу фактарау, 
сярод яюх наурад i\i удасца вылучыць вызначальныя.

У сучасны перыяд паняцце "дзяржава" можа мець розны сэнс у 
залежнарц) ад кантэксту. У шыроюм сэнсе дзяржаву разглядаюць як 
абазначэнне адноан улады пам1ж розньш rpynaMi грамадзян, грамад- 
CKiMi арган1зацыям1, разнастайным! !нстытутам1 улады. У больш вузюм 
азначэнн1 пад дзяржавай разумеюць аргашзацыю прадстауычых i вы- 
канауча-распарадчых органау пал!тычнай улады на пэунай тэрыторьй.

У штодзённай свядомасц1 дзяржава атаясамл1ваецца з краЫай, 
грамадствам, народам.

Эвалюцыя уяуленняу аб дзяржаве i яе poni у палпычнай сютэме 
грамадства адзначана не толью этатысцкай наюраванасцю. У адроз
ненне ад этатызму, яю харакгарызуе дзяржаву як вышэйшы вынж i 

мэту грамадскага развщця (Т.Гобс, Дж.Лок, Ж.-Ж.Русо i iHm.), антыэта- 
тызм разглядае дзяржаву як сацыяльнае зло, гвалт над асобай 
(М.Шц1рнер, П.Прудон, М.Бакуын, П.Крапотюн i iHm.).

Неад’емньш атрыбутам1 дзяржавы выступаюць тзрыторыя, на
сельнщтва i упада.

Неабходна адзначыць, што розныя па тыпах i формах дзяржавы 
маюць агульныя рысы: наяунасць публ!чнай улады, апарату юравання i 
групы прафеаяналау-юраушкоу; суверэннэт -  вяршэнства улады на 
пэунай тэрьнорьн; права на з&ранне падаткау з насельыцтва; 
наяунасць шстытута грамадзянства; ажыццяуленне палпгыю ад !мя 
усяго грамадства; манапол1я на легальнае выкарыстанне прымусу.

Адзначаныя рысы адрозжваюць дзяржаву ад Ышых грамадсюх
Ыстытутау, а сутнасць дзяржавы знаходзщь сваё праяуленне у функ-
цыяк, яюя адпюстроуваюць галоуныя напрамю дзейнасц! гэтага па-
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л1тычнага Ыстытута. Сучасныя аутары, як правша, падзяляюць функцьп 
дзяржавы на знешшя i унутраныя. Да знешн1х функцый адносяцца: 
абарона дзяржавы; супрацоунщтва з iHLUbiMi дзяржавам1; 1нтэграцыя у 
сусветную эканом1ку i знешнеэканам1чнае партнёрства; захаванне i 
падтрымка м1жнароднага парадку.

Сярод унутраныи функцый дзяржавы вылучаюць: эканам1чную, 
сацыяльную, экалапчную, абарону правоу i свабод грамадзян, культур- 
на-выхава^ую i iHm.

1снуюць i шшыя падыходы да вызначэння функцый дзяржавы.
Знешыя i унутраныя функцьм дзяржавы узаемазвязаныя. 1х ажыц- 

цяуленне адбываецца пры дапамозе дзяржаунага мехамзму, яю вы- 
значае унутранае уладкаванне i функцыянаванне пэунага комплексу 
спецыяльных органау i устаноу (прадстауычых, выканаучых, судовых i 
iHm.). Складаныя частю дзяржаунага мехаызму i парадак ix  функцыя- 
навання вызначаюцца Канстытуцыям1 адпаведных KpaiH.

Так, Канстытуцыя Рэспублм Беларусь замацоувае парадак ажыц- 
цяулення дзяржаунай улады на аснове падзелу яе на заканадаучую, 
выканаучую i судовую. Дзяржауныя органы у межах c e a ix  паунамоцтвау 
з’яуляюцца самастойным1, узаемадзейычаюць пам1ж сабой, стрым- 
л!ваюць i ураунаважваюць адзм аднаго.

KipayHiKOM дзяржавы, гарантам Канстытуцьм Рэспублм Беларусь 
з’яуляецца Прэзщэнт, яю выб!раецца непасрздна народам Беларус! на 
5 гадоу. Згодна з Канстытуцыяй, Прэзщэнт увасабляе адзЫства наро
да, гарантуе рэал1зацыю асноуных напрамкау унутранай i знешняй па- 
л!тык1, прадстауляе Рэспубл1ку Беларусь у адноанах з iHLUbiMi дзяржа- 
eaM i i м1жнародным1 аргажзацыям!. Ён прымае меры па ахове суверэ- 
жтэту Рэспублш Беларусь, яе нацыянальнай бяспею i тэрытары- 
яльнзй цзласнасц!, ззбяспечвае пал!тычнук> I зканамЕчкую ста- 
бтьнасць, пераемнасць i узаемадзеянне органау дзяржаунай ула
ды. Прэзщэнт, як KipayHiK дзяржавы, назначав выбары у Палату 
прадстауыкоу i Савет Рэспублм, мясцовыя прадстаун1чыя органы, 
распускав палаты у выпадках, прадугледжаных Канстытуцыяй, 
стварае i скасоувае шшыя органы, вызначае структуру урада рэс- 
публ1к1, прызначае юраужкоу рэспублжансюх органау дзяржаунага 
юравання i вызначае ix  статус, вырашае пытанш аб прыёме у гра- 
мадзянства Рэспублш Беларусь, выдае указы, яюя маюць абавяз- 
ковую сту  на усёй тэрыторьм краЫы i iHm.

Галоуным прадстауычым i заканадаучым органам рэспублм 
з’яуляецца Нацянальны сход РэспублМ Беларусь, што складаецца з 
дзвюх палат -  Палаты прадстаункоу i Савета Рэспублм.
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У Палату прадстауьнкоу уваходзяць 110 дэпутатау, яюя выб1раюцца 
на аснове усеагульнага, свабоднага, роунага, прамога выбарчага права 
пры тайным галасаваннК Яна разглядае праекты законау, назначав 
выбарьг Прэзщэнта, дае ?году Прэзщэнту на назначэнне Прэм’ер- 
MiHicTpa', прымае адстауку Прэзщэнта i iHiu.

Савет Рэспублм -  палата тэрытарыяльнага прадстаунщтва. Дэпу- 
таты у склад Савета Рэспублм выб1раюцца ад кожнай вобласц! i гора- 
да MiHCKa на пасяджэннях дэпутатау мясцовых Саветау дэпутатау ба- 
завага узроуню. Восем членау Савета Рэспублм назначаюцца Прэ- 
зщэнтам Рэспублм Беларусь.

Савет РэспублМ прымае або адхтяе прынятыя Палатай прад- 
стаунжоу праекты законау, дае згоду на назначэнне Прэзщэнтам Стар- 
tubiHi Канстытуцыйнага Суда, Старшыы i суддзяу Вярхоунага Суда, 
Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Старшыш Цэнтральнаи KaMicii па 
выбарах, Генеральнага пракурора, Старшын1 Нацыянальнага банка, 
адмяняе рашэнт i распускав мясцовыя Саветы дэпутатау, разглядае 
указы Прэзщэнта аб увядзены надзвычайнага або ваеннага стано- 
вшча i iH iu.

Выканаучую уладу у Рэспублщы Беларусь ажыццяуляе Урад -  Са
вет MiHicTpay Рэспублш Беларусь, яю з’яуляецца цэнтральным органам 
дзяржаунага юравання. Урад падсправаздачны у сваей дзейнасц1 Прэ- 
зщэнту Рэспублш Беларусь i адказны перад Парламентам Рэспублш 
Беларусь. Kipye урадам Прэм’ер-м1н1стр.

Савет МУстрау Рэспублм Беларусь ажыццяуляе юраванне 
астэмай органау дзяржаунага праулення, iHLUbix органау выкана^ай 
улады, распрацоувае асноуныя напрамю унутранай i знешняй пал1тыю, 
праект дзяржаунага бюджэту, прымае меры па забеспячэнню правоу i 
свабод грамадзян, абароне Ытарэсау дзяржавы, нацыянальнай бяспе- 
цы, барацьбе са злачыннасцю, гарантуе выкананне Канстытуцьн, зако
нау, дэкрэтау, указау i распараджэнняу Прэзщэнта 'Пнш. Пастановы 
Урада маюць абавязковую сту на усёй тэрыторьп Рэспублм Беларусь.

Права заканадаучай Уцыятывы належыць Прэзщэнту, Палаце 
прадстауыкоу, Савету Рэспублш, Ураду, а таксама грамадзянам, што 
валодаюць выбарчым правам у колькасц1 не менш як 50 тысяч чалавек 
i рэал1зуецца у Палаце прадстауткоу.

Сютэма судовай улады будуецца на прынцыпах тэрытарыяльнасц! 
i спецыял1зацьп. Кантроль за канстытуцыйнасцю нарматыуных актау у 
Рэспублщы Беларусь ажыццяуляе Канстытуцыйны Суд, яю утвараецца 
Прэзщэнтам i Саветам Рэспублш. Канстытуцыйны Суд дае заключэнш 
аб адпаведнасц1 законау, дэкрэтау, указау Прэзщэнта, м1жнародных 
абавязацельствау Рэспублж!, актау м1ждзяржауных утварэнняу, у яюя
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уваходзщь Беларусь, пастаноу Урада, розных судоу Рэспублш Кансты- 
туцьп i мижнародна-прававым актам, ратыфкаваным Рэспублкай Бе
ларусь.

Таюм чынам, у структурна-аргатзацыйным механ1зме дзяржавы 
кожны яе элемент займае месца, адпаведнае яго прыродзе, характеру 
функцый i прызначэнню, вядзе дзяржауныя справы у вызначаных фор
мах i межах належньш шляхам1 i сродкам1.

Разам з агульным1 pbicaM i кожная дзяржава мае свае уласц1васц1 
уладкавання i функцыянавання, што складае яе форму. Звычайна фор
му дзяржавы вызначаюць па трох асноуных крытэрыях: форме юра
вання; форме дзяржаунага уладкавання i форме пал1тычнага рэжыму 
(гл. тэму 7).

Форма юравання раскрывав структурны бок дзяржавы, спосаб 
аргаызацьм вярхоунай улады, працэдуру утварэння яе мстытутау i 
нормау, узаемаадноаны дзяржауных органау пам1ж сабой.

Формы дзяржаунага юравання:

Манармя: Рэспублнса:
- аб салю тная - прэзщ энцкая
- канстытуцыйная - парламенцкая
- тэакратычная - змешаная

Лад ф о р м ай д зя р ж аун ага  ул а д к а в а н н я  разумеюць спосаб арга- 
н!зацьи дзяржаунага адзтства -  размеркаванне улады пам1ж цэнтрам i 
тэрытарыяльным1 адзЫкамк

Ф орм ы  д зя р ж а у н а га  у л ад к ав ан н я

Крытэрьп Унтарная
дзяржава

Федэрацыя Канфедэрацыя

Тэрыторыя Адз1ная
Складаецца з тэ- 
рыторый суб'ектау

Кожны суб'ект мае сваю 
тэрыторыю

Г рамадзянства АдзЫае
Адзшае або двай- 
ное

Звычайна кожная дзяр
жава зберагае адзшае 
грамадзянства

Канстытуцыя АдзЫая Суб'екты прыма- 
юць свае кансты- 
туцьм на аснове 
агульнай

Суб'екты прымаюць свае 
асобные канстытуцьм
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Заканчэнне таблщы
Крытэрьи Уттарная

дзяржава
Федэрацыя Канфедэрацыя

Вышэйшыя 
органы улады

Адзшыя
Суб'екты перада- 
юць шэраг 
паунамоцтвау 
цэнтральным ор
ганам улады

Адзжыя органы ствара- 
юцца з прадстаужкоу ycix 
суб'ектау и не валодаюць 
прамой уладай над гра- 
мадзянам1 суб'ектау, за- 
хоуваюцца суверэнныя 
органы улады

Судовая улада Адзжая Адзжая, суб'екты 
могуць мець свае 
падсютэмы

Кожны суб'ект мае сваю 
сютэму

Фшансавая
астэма

Адзшая Адзжая
Адзжая або кожны 
суб'ект мае сваю астэму

Трэба мець на увазе, што канфедэрацьн -  давол! нестабшьныя 
утварэны. Пстарычна яны звычайна папярэдн1чал1 федэрацьй i 
з’яулялюя пераходнай формай да яе (ЗША да 1787 г., Швейцарыя да 
1848 г., Галандыя да 1795 г., Гермажя да 1867 г.). У сучасным свеце 
канфедэрацьм не маюць прыкметнага распаусюджання.

II. Прававая сацыяльная дзяржава / цывшьнае грамадства. 
Фарм1раванне прававой дзяржавы на аснове адпаведных щэй i эле- 
ментау дзяржаунасц! звязанае з рэгуляваннем узаемаадноан асобы i 
улады. У аснове тэорьи прававой дзяржавы ляжыць !мкненне засце- 
рагчы грамадзян ад дыктату i свавольства з боку улады, забяспечыць 
^дывщуальную свабоду, асноуныя правы чалавека.

Разважанж аб уладзе закону сустракаюцца яшчэ у мыслщеляу 
Старажытнай Грэцьп — Салона, Арыстоцеля, Рыма — Цыцзрона. Кан- 
цэпцыя ж прававой дзяржавы у ceaix асноватворных рысах склалася у 
XVII-XVIII стст. у працах Дж.Лока, Ш.Мантэск’е, Э.Канта, Т.Джэферсо- 
на, Дж.Мэдзюона, Б.Чычэрына i iHm. Сам тэрмЫ "прававая дзяржава" 
канчаткова зацвердзуся у працах нямецюх юрыстау К.Т.Велькера, 
Р.фон Моля, 1.Арэц1на i iHm.

Прававая дзяржава -  пэуная форма аргажзацьн дзяржаунай ула
ды, дзе дзяржава i грамадзяне маюць узаемную адказнасць пры безу- 
моуным вяршэнстве канстытуцьп, дэмакратычна прынятых законау i 
роунасц'| ix перад законам.

Наша грамадства з вялмм спазненнем усведамляе, што прававая 
дзяржава -  набытак сусветнай цывЫзацьм. Яе адметньш рысам! 
з’яуляюцца:
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1) панаванне права, яго прыярытэт над дзяржавай;
2) звязанасць законам самой дзяржавы, яе органау, падпарадка- 

ванне закону суб’ектау палпыю;
3) роунасць ycix перад законам (дзяржавы i грамадзян);
4) непах'юнасць свабоды асобы, яе правоу i Ытарэсау, ix ахова i 

гарантаванасць;
5) узаемная адказнасць дзяржавы i асобы на аснове закону;
6) раздзяленне улад на заканадаучую, выканаучую i судовую, раз- 

меркаванне задач, функцый i паунамоцтвау розных органау улады;
7) наяунасць эфектыуных форм кантролю i нагляду за ажыц- 

цяуленнем нарматыуна-юрыдычных актау.
Рэальная свабода асобы i яе сацыяльна-эканам1чныя, культурныя, 

экалап'чныя i жшыя правы забяспечваюцца толью праз узаемадзеянне 
грамадства i дзяржавы, што мяркуе актыуную сацыяльную i прававую 
пал'ггыку. Таму вельм1 часта прынцыпы прававой дзяржавы да- 
пауняюцца прынцыпам1 дэмакратьп, заахвочвання удзелу мае у па- 
л1тычным жыцц1 сацыяльнай дзяржавы.

Паняцце сацыяльнай дзяржавы з’явтася пасля Другой сусветнай 
вайны. Сёння яно трывала увайшло у навуку, пал1тыку, прапаганду i 
публ1цыстыку.

Сацыяпьная дзяржава -  пэуная форма арган1зацьп дзяржаунай 
улады, пры якой ствараюцца прыкладна роуныя стартавыя умовы для 
разв1цця i ажыццяулення жыццёвых мэт грамадзян, забяспечваецца ix  
сацыяльная абароненасць i годныя умовы 1снавання.

Ператварэнне сацыяльнай пал1тыю у адз1н з вядучых напрамкау 
дзяржавы прывяло да узн1кнення прыкладна у 60-х гг. XX ст. сацыяль- 
ных дзяржау. 1х неабходнай умовай з’яв^ся высою узровень экана- 
м1чнага разв1цця шэрагу KpaiH Захаду, яю дазвол1у забяспечваць iM 
пражытачны MiHiMyM кожнаму, хто жыве у нястачы.

Канстытуцыя Рэспубл1ю Беларусь абвяшчае нашу дзяржаву права
вой i сацыяльнай. Аднак гэта сцвярджэнне неабходна разглядаць як 
1мкненне да такой дзяржавы. Вырашэнне гэтай задачы звязанае з да- 
сягненнем такога стану грамадства, пры яюм прытрымл1ванне закону 
было б выгаднейшае за яго парушэнне, дэцэнтрал‘1зацыяй юравання, 
размеркаваннем функцый центральных структур улады i органау мяс- 
цовага самаюравання, ажыццяуленнем правоу i свабод асобы, ix  пава- 
га i гарантаванне з боку дзяржавы, пераадоленне сацыяльна- 
эканам|'чнага i духоунага крыз1сау беларускага грамадства, сацыяльнай 
пераарыентацыяй эканом!ю, станауленнем цывтьнага грамадства.

Сацыяльнай асновай станаулення прававой дзяржавы з’яуляецца 
цывтьнае грамадства. Яго тэорыя складвалася у рамках n i6 e p a n i3 M y  i
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звязаная з дзейнасцю Дж.Лока, Ж.-Ж.Русо, Э.Канта, Г.Гегеля, Т.Пейна, 
К.Маркса i iHm. Ji

У шыроюм сэнсе пад цывтьным грамадствам разумеюць сферу 
жыццядзейнасц1 Ыдывщау, якая непа'срэдна не кантралюецца дзяржа- 
вай. У больш вузюм сэнсе цывтьнае грамадства уяуляе сабой сукуп- 
насць HenaniTbiMHbix адноан, сферу спантаннага праяулення !нтарэсау 
i Boni свабодных Ыдывщау, ix асацыяцый, абароненых законам! ад рэг- 
ламентацьм ix дзейнасц1 з боку дзяржаунай улады.

Суадносшы памйк прававой дзлржавай
i цывтьным грамадствам

ПРАВАВАЯ ДЗЯРЖАВА ЦЫBIЛЬНАЕ ГРАМАДСТВА

Традиций 
Нормы

Недзяржауныя 
аб'яднанш 
грамадзян

Палггычныя 
асацыацьй 
грамадзян

Важна зразумець, што прававая дзяржава з’яуляецца прадпасылкай 
развщця цывтьнага грамадства, а цывтьнае грамадства абумоул!вае i 
аказвае уплыу на вызначэнне зместу i наюраванасць функцыянавання 
дзяржавы, форму дзяржаунага юравання. Для цывтьнага грамадства 
уласц!вая тольк; дзмакратычмая форма яго функцыянавання.

У вын1ку чым большае развщцё атрымл!вае цывтьнае грамадства, 
тым больш дэмакратычнай з’яуляецца i дзяржава. Неразвтасць цы
втьнага грамадства стварае пагрозу узнкнення i юнавання 
аутарытарных i таталггарных рэжымау.

Праблемныя i дыскусшныя пытанж
1. Ц! можаце Вы згадзщца з думкай анптйскага фтосафа i экана- 

MicTa Дж.Мтя, што годнасць дзяржавы залежыць ад годнасц1 асоб, яюя 
яе ствараюць?

2. Да якой формы дзяржаунага уладкавання можна аднесц| Сад- 
ружнасць незалежных дзяржау? Вызначце яе адметныя рысы.

Канстытуцыя
Законы

Дзяржауныя
аргашзацьп

Палггычныя
icT b iT y T b i
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3. Графнчна адлюструйце структуру органау дзяржаунай улады 
Рэспублш Беларусь. Вызначце ix функцьм i паунамоцтвы.

4. Вядомы французом фтосаф Ш.Мантэск'е сцвярджау: "Законы 
павинны мець для ycix аднолькавы сэнс". Як Вы разумееце гэта выказ- 
ванне?

5. Вызначце абстав'|ны, пры яюх дзяржава будзе "паглынаць" гра- 
мадзянскую супольнасць. У яим выпадку цывтьнае грамадства вы
ключав магчымасць умяшання дзяржавы?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Эвалюцыя уяуленняу аб паходжаны дзяржавы у псторьп бела- 

рускай сацыяльна-пал1тычнай думи.
2. Суверэнная асоба як неабходная умова !снавання цывтьнага 

грамадства.
3. Прычыны i BbiHiKi бюракратызацьн дзяржаунага апарату.
4. Дзяржаунае уладкаванне Pacny6niKi Беларусь.

ГНтаратура
Канстытуцыя Рэспубл'|ю Беларусь 1994 года (са змяненнями i да- 

пауненням!'). -  Мн., 1997.
История политических и правовых учений / Под ред. В.С.Нер- 

сесянца. -  М., 1988.
Малянок М.А. Пал1талопя. Навучальны дапаможн1к. Ч.И. -  Магтёу, 

1995.
Политология. Курс лекций / Под ред. В.АБобкова и И.Н.Браима. -  

Мн., 1995.
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. -  М., 1995.
Тарасов Е.Н. Государство как институт политической систе- 

мы//Социально-политический журнал. -  1994. -  № 1-2.
Теория государства и права / Под ред. А.Б.Венгерова. -  М., 1995. -  

Часть 1.

Тэма 9. ВЫ БАРЫ IВЫ БАРЧЫ Я С1СТЭМЫ
1. Сутнасць выбарау i выбарчае права.
2. Тыпы выбарчых cicT3M.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i : выбары, выбарчае права (актыунае i 

naciyH ae), прамыя выбары, шматступенныя выбары, выбарчы цэнз, 
электарат, абсентэ1зм, мажарытарная (абсалютнай ц1 адноснай боль-
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шасцО i прапарцыянальная выбарчыя с'ютэмы, прэферэнцыя, выбар- 
чая квота, пал1тычны маркецЫг.

Выбары як адна з найбольш распаусюджаных форм удзелу гра
мадзян у пал1тычным жыцц1 -  тэта працэдура, праз якую пэуная група 
людзей вылучае са свайго асяроддзя аднаго qi некалью прадстауншу 
для выканання яюх-небудзь грамадсюх функцый. Парадак i вынГк! вы
барау ic ro T H a  уплываюць на фарм!раванне органау дзяржаунай улады i 
юравання, расстаноуку палпычных cm  у краЫе.

I. Сутнасць выбарау / выбарчае права. У грамадска- 
палггычным жыцц1 чалавецтва выбары маюць асобае значэнне. 1х сут
насць у той ц1 iH m an кране залежыць ад шэрагу фактарау, галоуным з 
яюх з’яуляецца ступень разв!тасц1 дэмакратьн, што мяркуе абвяшчэнне 
фармальнага раунапрауя, прадастауленне yciM грамадзянам юрыдыч- 
на аднолькавага прававога становшча. Праз выбары фарм1руюцца 
цэнтральныя i мясцовыя прадстаужчыя органы улады.

3 выбарам! цесна звязана выбарчае права. Вял1кай пстарычнай 
перамогай з’явтася заваяванне усеагульнага выбарчага права, таму 
што яно дало магчымасць удзельжчаць у пал1тычным жыцц1 шыроим 
пластам насельнщтва.

Пад выбарчым правам разумеецца: а) сукупнасць прававых норм, 
яюя рзгулююць удзел грамадзян у выбарах прадстаужчых органау ула
ды, арган!зацыю i правядзенне выбарау, парадак фарм1равання вы-

барных дзяржауных органау; б) права грамадзян выб1раць (актыунае 

выбарчае права) i быць выбраным1 (пааунае выбарчае права) у 
прадстаужчыя органы дзяржавы. Яно выжкае з прынцыпау Усеагуль- 
най дэкларацьм правоу чалавека. Выбарчае права -  адна з галоуных
ЮрЫДЫЧпЫХ ГарЗНТЫИ КапСТЫТуЦЫИпЫХ ПраВОу ГраМЗДЗЯгиНЗ.

Важнейшыя прынцыпы выбарчага права -  гэта прынцыпы 
усеагульнасц1, роунасц1, тайнага галасавання i iHm.

Выбарчае права у Рэспублщы Беларусь з’яуляецца усеагульным, 
свабодным, роуным, прамым i ажыццяуляецца шляхам тайнага гала
савання. Прынцып усеагульнасц! выбарчага права азначае, што у вы
барах могуць прымаць удзел усе грамадзяне РэспублМ Беларусь, яюя 
дасягнул1 18 гадоу. У выбарах не удзельжчаюць грамадзяне, прызна- 
ныя судом недзеяздольным1, асобы, што утрымл1ваюцца па прыгавору 
суда у месцах пазбаулення волк У галасаванж не прымаюць удзелу 
асобы, у адноанах да яюх у парадку, устаноуленым крымЫальна- 
працэсуальным заканадауствам, выбрана мера стрымання -  утрыман- 
не пад вартай. Любое прамое або ускоснае абмежаванне выбарчых
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правоу грамадзян у Ышых выпадках недапушчальнае i караецца у ад- 
паведнасц! з законам.

Прынцып свабоднага выбарчага права мяркуе, што выбаршчык 
асабюта вырашае, ц1 удзельычаць яму у выбарах i за каго галасаваць.

Прынцып роунага выбарчага права прадугледжвае, каб выбарш- 
нык! Meni роуную колькасць галасоу (адз1н голас). Кандыдаты, яия вы- 
б1раюцца на дзяржауныя пасады, удзельн1чаюць у выбарах на роуных 
падставах.

Прынцып прамога выбарчага права патрабуе непасрэднага вы- 
брання дэпутатау грамадзянам1 без яюх-небудзь прамежкавых вы
барау.

Галасаванне на выбарах з’яуляецца тайным: кантроль за воле- 
выяуленнем выбаршчыкау у ходзе галасавання забараняецца.

Ступень дэмакратычнасц1 выбарчай сютэмы той ц1 Ышай краЫы 
вызначаецца тым, наколью яна адпавядае гэтым агульным прынцыпам.

Ажыццяуленне актыунага выбарчага права можа быць прамым 
(прамыя выбары) i ускосным (непрамыя або шматступенныя выбары).

Прамыя выбары -  парадак правядзення выбарау, пры яюм вы- 
баршчыю прама i непасрэдна вы&раюць дэпутатау у прадстауычыя 
органы. У адрозненне ад ускосных (шматступенных выбарау), прамыя 
выбары -  найбольш дэмакратычны спосаб фарм1равання прад- 
стауычых устаноу. BbiHiKi прамых выбарау вызначаюцца у залежнасц1 
ад колькасц1 пададзеных выбаршчыкам1 галасоу у адпаведнасц1 з пры- 
нятай выбарчай сютэмай. Прамыя выбары прымяняюцца пры выбраны 
аднапалатных парламента^, нлжых палат парламентау, у некаторых 
KpaiHax - BepxH ix палат (ЗША, Раая, 1тал1я), прэзщэнтау (Францыя, 
Мекс!ка, Панама, Беларусь i iHLU.), пэуных службовых асоб.

[uMSTCTynSmibin ubiSspb'i — ферма непрамьзх зыбарзу, кзп! пзуны 
орган ц1 службовая асоба выб1раецца не непасрэдна выбаршчыкамК а 
пастаянна дзеючай прадстауычай установай, у кампетэнцыго якой 
(разам з iHmbiMi функцыямО уваходзщь ix  выбранне. Ускоснае галаса
ванне мяркуе удзел грамадзян у выбарах c e a ix  прадстаунжоу, г.зн. у 
выбраны выбаршчыкау другой ступеж. Выбаршчыю другой ступеы -  
гэта асобы, што маюць права галасаваць пры ускосных выбарах у шэ- 
рагу дзяржау (ЗША, Францыя, ФРГ i iHiu.). Шматступенныя выбары мо- 
гуць быць двух ц1 трохступенньш, але найбольш распаусюджаныя 
двухступенныя выбары.

Ускоснае галасаванне мае свае плюсы i м1нусы. 3 аднаго боку, 
чым больш ступеняу, тым больш парушаецца першапачатковая воля 
выбаршчыкау. 3 другога боку, у больш палпычна сталых i актыуных
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грамадзян ёсць больш шанцау трапщь у корпус выбаршчыкау другой 
ступени, ад квал'кфмкацьм якога залежыць склад прадстауычых органау.

Пасля галасавання прыступаюць да падлжу галасоу i вызначэння
вын1кау выбарау, яюя залежаць ад дзеючай у кра!не выбарчай 
сютэмы. Яна уяуляе сабой палпычны 1нстытут, звязаны з аргаызацыяй 
выбарау (чарговых, пазачарговых, дадатковых) палпычных дзеячау 
праз галасаванне i вызначэнне яго вынжау, а таксама з размеркаванем 
мандатау пам1ж палггычным! партыямк Выбарчая сгстэма уключае у 
сябе i асноуныя прынцыпы выбарчага права, парадак вылучэння кан- 
дыдатау у дэпутаты.

Выбарчая а'стэма як сукупнасць правт i прыёмау, што забяспечваюць 
пэуны тып аргаызацьп улады, удзел грамадства у фарм1раванн1 дзяр- 
жауных прадстауычых (заканадаучых, выканаучых i судовых) органау, ад- 
люстроувае волю той част насельнцтва, якая паводле заканадауства 
л1чыцца дастатковай для прызнання выыкау выбарау лептымнымк

Выбарчыя сютэмы забяспечваюць спаборнасць палггычнага пра- 
цэсу, прыдаюць легальнасць i невымусовасць пал1тычнай барацьбе, 
ствараюць мехаызм народнага волевыяулення, пры дапамозе якога 
масы удзельн|'чаюць у фарм1раванн! i кантрол! дзяржауных органау i 
дзяржаунай палпыю.

Станауленню сучасных выбарчых сгстэм папярэдтчала працяглая 
барацьба грамадзян мнопх KpaiH свету за даванне iM выбарчых правоу, на 
дэмакратычных умовах i адмену разнастайных саслоуных, маёмасных,. 
адукацыйных, расава-нацыянапьных i 1‘ншых абмежаванняу -  цэнзау,

Нягледзячы на тое, што у цяперашн1 час канстытуцьи i законы 
дзяржау большасц! KpaiH абвяшчаюць усеагульнае выбарчае права,
тым не менш яно абмежаванае шэрагам цэнзау. Выбарчы цэнз -  гэта 
прадугледжаныя канстытуцыяй ц1 выбарчым! законам! умовы, яюм па- 
вжен адпавядаць грамадзянж для атрымання права выб|'раць i быць 
выбраным. Ёсць агульныя цэнзавыя патрабаванн1, што рэгламентуюць 
актыунае выбарчае права, i дадатковыя патрабаваны, яюя 
прад’яуляюцца да кандыдатау на выбарныя пасады. Найбольш рас- 
паусюджаным1 з ix з’яуляюцца: а) маёмасны цэнз -  валоданне маё- 
масцю пэунай каштоунасц1 або выплата спецыяльнага выбарчага па- 
датку. У сучасны момант гэтае абмежаванне у разв1тых кражых прак-
тычна не сустракаецца; б) узроставы цэнз -  устаноуленае Законам 
патрабаванне, згодна з яюм права удзельычаць у выбарах даецца 
толью па дасягнены пэунага узросту. Цэнзавы узрост для актыунага 
выбарчага права хгстаецца ад 18 да 25 гадоу (для пааунага выбарчага
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права -  больш высок!); в) цэнз аседласц! -  пражыванне у дадзенай 
мясцовасц! не менш за установлены законам тэрмш; г) цэнз гра- 
мадзянства -  неабходнасць быць у грамадзянсте дадзенай дзяржавы 
пэуны тэрм'|н; д) адукацыйны цэнз -  патрабаванне, у адпаведнасц! з 
яюм права голасу даецца грамадзянам, што маюць пэуны мМмум аду- 
кацы'|, зафжсаваны адпаведным1 дакументам1 Магчымыя i Ышыя аб- 
межаваны выбарчых правоу грамадзян. 1снуючыя цэнзы у значнай ме
ры абмяжоуваюць прынцып усеагульнасц! i тым самым звужаюць вы- 
барчы корпус (электарат).

Пааунае выбарчае права звязанае з шэрагам дадатковых абме- 
жаванняу, так званых цэнзавых патрабаванняу, што прад’яуляюцца да 
кандыдатау на выбарныя пасады, ц1 Ыакш ix называюць прадпюанням! 
пааунага выбарчага права. Згодна з гэтым'| патрабаванням!, пэуныя 
катэгорьм грамадзян пазбауляюцца магчымасц! быць выбраным! у тыя 
Ui ешыя органы, у сувяз1 з чым вылучаюць асобны Чнстытут невы- 
б!ральнасцГ'. Як правша, для кандыдатау на выбарныя пасады 
устанаул1ваецца больш высою узроставы цэнз. Так, дэпутатам Палаты 
прадстаункоу можа быць выбраны грамадзяне Рэспублм Беларусь, 
яи валодае выбарчым правам i дасягнуу 21 года. Членам Савета Рэс- 
публгю можа быць грамадзяне Рэспубтю Беларусь, яю дасягнуу 30 га
доу i пражыу на тэрыторьм адпаведнай вобласш, горада Меска не 
менш як пяць гадоу. У Францьм кандыдат у н!жнюю палату парламента 
павеен дасягнуць узросту 23 гадоу, у верхнюю -  35 гадоу; у ЗША -  25 i 
30 адпаведна. Прэзщэнтам Рэспублм Беларусь можа быць выбраны 
грамадзяне Рэспублш Беларусь па нараджэнню, не маладзейшы за 35 
гадоу, як! валодае выбарчым правам i пастаянна пражывае у Рэспуб- 
лщы Беларусь не менш як дзесяць гадоу непасрэдна перад выбарам!. 
KipayHiKOM дзяржавы у 1талН можа быць выбраны грамадзяне, яи да
сягнуу 50 гадоу, у Германп -  40.

Асобнае месца у "!нстытуце невыб1ральнасцГ' займае службовы 
цэнз, яи азначае, што пэуныя катэгорьм дзяржауных службовых асоб 
не могуь выб!рацца у прадстаужчыя органы (су/ур, вайскоуцы, ка- 
Micapbi палщьм i еш.).

Важным момантам у Ыстытуце выбарау з'яуляецца працэдура вы- 
лучэння кандыдатау на выбарныя пасады. Так, кандыдаты на пасаду 
Прэзщэнта вылучаюцца грамадзянам! P 3cny6 niKi Беларусь пры 
наяунасц! не менш як 100 тысяч подпюау выбаршчыкау.

Усеагульнае выбарчае права стала характэрным для усяго цы- 
вш!заванага свету. Забараняюцца яюя-небудзь прамыя або ускосныя
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абмежаванш выбарчых правоу грамадзян Рэспублм Беларусь у за- 
лежнаед ад ix паходжання, сацыяльнага i маёмаснага становшча, ра- 
савай i нацыянальнай прыналежнасц!, полу, адукацьи, мовы, адноан 
да ponirii, пал1тычных поглядау, роду i характару заняткау.

Кола асоб, яюя карыстаюцца выбарчым1 правам! у дадзенай дзяр- 
жаве, складае яго электарат. Колькасць апошняга скарачаецца пры 
увядзены абмежаванняу выбарчага права i дасягае гран!чнага опты- 
муму пры рэал1зацы1 прынцыпау усеагульнага выбарчага права. На- 
прыклад, у шэрагу KpaiH (Аргенцжа, Бразт1я, Мекста, Перу, Галандыя, 
Турцыя i iHm.) пазбауляюцца выбарчых правоу вайскоуцы, што тлума- 
чыцца неабходнасцю паставщь арм'ио "па-за пал'1тыкай".

Макамальны удзел электарату у выбарах -  паказчык палпычнай 
актыунасц1 выбаршчыкау.

Частка выбаршчыкау ухтяецца ад удзелу у галасаваннк Нез’яу-
ленне выбаршчыкау на выбары называецца абсентэпмам. Асноуная 
прычына гэтай з’явы -  абыякавасць i расчараванне выбаршчыкау у 
магчымых BbiHiKax выбарау. Значная частка электарату не галасуе та- 
му, што не бачыць асобных адрозненняу у выбарчых праграмах па- 
лпычных партый i незалежных кандыдатау, што бала^руюцца у ix  вы
барчай акрузе. Але, абсекгазм не заусёды з’яуляецца праяуленнем 
палпычнай абыякавасцк Магчымы i паз1тыуны абсентэ1зм, кал[ 
ухьпенне ад удзелу у выбарах з’яуляецца формай адлюстравання пра- 
тэсту, адноан да прапануемых рэформ ц1 выб1раемых асоб.

II. Тыпы выбарчых с/'стэм. Традыцыйныя i найбольш рас- 
паусюджаныя выбарчыя сютэмы -  мажарытарна (абсалютнай ui ад- 
носнай большасц!) i прапарцыянальная.

Мажарытарная астэма уяуляе сабой парадак вызначэння вы- 
жкау галасавання, пры яюм выбраным л1чыцца кандыдат (альбо cnic 
кандыдатау), што атрымау большасць галасоу у акрузе. Яна дзейычае 
у ВялжабрытанП, Францьн, ЗША, Канадзе, Японн, Benapyci i Ышых 
кражах. Адрозываюць мажарытарную сгстэму абсалютнай i адноснай 
большасцК

Мажарытарная сютэма абсалютнай болыиасцй азначае, што вы
браным л1чыцца кандыдат, яю сабрау больш палавЫы галасоу (50% 
плюс адзЫ голас) у дадзенай выбарчай акрузе. Аднак на практыцы ат- 
рыманне абсалютнай большасц! галасоу цяжкадасяжнае, паколью гэ- 
таму кандыдату неабходна мець вельм1 вялМ уплыу у акрузе.

Мажарытарная астэма найбольш ужывальная у франкамоуных 
дзяржавах з ix шматпартыйнасцю. У першым туры праходзяць толью 
тыя кандыдаты, за яюх прагаласуюць больш за палову удзельжкау вы-
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барау. Kani Hi адзЫ з прэтэндэнтау не набрау такой большасць право- 
дзщца друг! тур, у яюм балац1руюцца два найбольш папулярныя кан- 
дыдаты, што набрал! найбольшую колькасць галасоу у першым туры, а 
партьи, як правша, аб’ядноуваюцца у блоки (Так, у Францьн пры выба
рах дэпутатау парламента у першым туры галасавання прымяняецца 
астэма абсалютнай, а у flpyriM туры -  адноснай болыиасц1).

Пры сютэме адноснай болыиасщ выбары праводзяцца у адзн 
тур. Праходзщь кандыдат, яю набрау галасоу больш, чым любы мншы 
(асобна узяты), нават кал! гэтая колькасць меншая за палавту. Гэтая 
астэма заусёды выыковая, таму што хто-небудзь заужды Ha6ipae ад- 
носную большасць галасоу. Так аргажзуюцца выбары у мнопх англа- 
моуных кранах (ЗША, Вялжабрытани, Канадзе i iHm.), вядомых сваёй 
"двухпартыйнасцю": для перамоп на выбарах неабходна падтрымка 
буйной парты!, дробныя партьн не маюць жяюх шанцау.

Гэтая cicT3M a прыводзщь да стварэння моцнага урада, што аба- 
траецца у парламенце на аднапартыйную большасць, i моцнай адна- 
партыйнай апазщьн, якая заусёды гатовая узяць упаду у свае рую i мае 
ценявы каб!нет.

У мажарытарнай с!стэме пры любой партыйнай структуры губля- 
ецца практычна 49% галасоу выбаршчыкау, Kani, зразумела, няма пе- 
раважнай большасц! перамогшай партьп. Вось чаму щзе пастаянны 
пошук такой сютэмы, якая гарантавала б справядл!вае прадстаужцтва 
розных пал!тычных ст. Тэта, апрача усяго Ышага, важна i таму, што 
пал1тычныя pyxi i щэйныя плын1, яюя не маюць парламенцкага прад- 
стаунщтва, нярэдка арыентуюцца на непарламенцюя метады бараць- 
бы: сам парламент таксама irpe ролю клапана, што дазваляе "спускаць 
пару" i памяншаць у некаторай ступеж сацыяльную напружанасць.

3 гэтай мэтай скарыстоуваюцца абмяжавана мажарытарныя 
астэмы. Адным з варыянтау таюх сгстэм з’яуляецца парадак, пры яюм 
устанаул1ваюцца квоты для меншасц1, напрыклад, адна трэць дэпу- 
тацюх мандатау. У iH iubix выпадках прадугледжваецца ул!к ycix галасоу, 
набраных малым! партыям! альбо у рамках буйных рэпёнау, альбо у 
рамках KpaiHbi. Мандаты пры такой сютэме размяркоуваюцца прапар- 
цыянальна.

Мажарытарная астэма мае свае пераваг! i недахопы. Яе перава- 
гай з’яуляецца тое, што мажарытарная астэма дазваляе буйным, доб
ра аргажзаваным партыям, яюя маюць цесную сувязь з выбаршчыками 
легка перамагаць на выбарах i фарм1раваць аднапартыйны урад. 
Практыка сведчыць, што органы улады, яюя фарм!руюца на гэтай ас
нове, вызначаюцца устойл!васцю i здольныя праводзщь цвёрдую 
дзяржауную пал!тыку. Недахопам мажарытарнай астэмы з’яуляецца
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тое, што яна не дае адэкватнага прадстаунщтва пал^ычных cm, ска- 
жаючы яго на карысць перамогшай партьм.

Як правша, у дэмакратычных крахах супраць мажарытарнай вы- 
барчай астэмы выступаюць дробныя пал1тычныя партьм i групоую. Яны 
патрабуюць увядзення прапарцыянальнай выбарчай астэмы, што мо
жа дазволщь iM без асабл1вых турбот прабрацца у парламент. Пры гэ
тай сютэме ствараюцца узбуйненыя выбарчыя акруп, а падчас i адна 
акруга на усю кра'|ну. Права вылучэння даецца толью пал1тычным пар- 
тыям, што самастойна фарм1руюць cnicbi CBaix кандыдатау.

Прапарцыянальная выбарчая Астэма - парадак вызначэння вы- 
нжау галасавання, пры яюм размеркаванне мандатау пам1ж партыямЬ 
што вылучыл1 c e a ix  кандыдатау у прадстаужчы орган, праводзщца у 
адпаведнасц1 з колькасцю атрыманых iiv/ii. галасоу. Пры прапарцыя- 
нальнай астэме прадстауыцтва ствараюцца вялтя выбарчыя акруп, а 
выбаршчык галасуе за c n ic  адпаведнай партьм. Для вызначэння вы- 
HiKay галасавання устанаул!ваецца MiHiMyM галасоу, неабходных для 
атрымання аднаго дэпутацкага мандата. Размеркаванне мандатау 
унутры "звязанага" u i "жорсткага" c n ic a  партьм ажыццяуляецца, як пра- 
Bina, у адпаведнасц1 з тым парадкам, у яюм кандыдаты размешчаныя у 
c n ic e . Пры астэме "свабодных" u i "ri6 K ix " c n ic a y  выбаршчык галасуе не 
толью за партыйны c n ic  цалкам, але i выказвае свае адноаны да кан
дыдатау праз перавап (прэферэнцьм). Прэферэнцыраванае галасаван- 
не -  гэта устанауленне выбаршчыкам! той чарговасц! кандыдатау унут
ры партыйнага cn icy , якая яму больш падыходзщь. Выбаршчык пра- 
стауляе л1чбы чарговасц1 супраць 1мёнау аднаго, некальюх альбо y c ix  
кандыдатау. Пры гэтай астэме выбраным! аказваюца не кандыдаты, 
што узначальваюць cn ic , а тыя, хто набрау найбольшую колькасць 
прэферэнцый:

У аснове вызначэння колькасц! мандатау той ц1 Ышай партьм ля- 
жыць прынцып выбарчай квоты (выбарчага метра). Выбарчая квота -  
гэта колькасць галасоу, неабходных для выбрання аднаго дэпутата. 
Кожная пал1тычная партыя атрымл1вае па выбарчай акрузе столью дэ- 
путатцих мандатау, колью выбарчых квот змяшчаецца у суме сабраных 
ей па данай акрузе.

Прапарцыянальнае прадстаужцтва у прынцыпе азначае, што ман
даты размяркоуваюцца строга прапарцыянальна колькасц1 атрыманых 
галасоу. Практычная рэал!зацыя такой астэмы натыкаецца на шмат- 
лгая цяжкасцк Так, Kani ад кожнай выбарчай акруп выб1раецца адзЫ 
дэпутат, то такая астэма па cyTHacqi аказваецца мажарытарнай. У не- 
каторых KpaiHax гэтую праблему спрабавал1 вырашыць узбуйненнем
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акруг i наданнем iM права выб1раць некальгах дэпутатау прапарцыя- 
нальна колькасц1 галасоу, атрыманых кожным з ix. На першы погляд, 
гэта вырашае праблему. Але на практыцы, аднак, немагчыма 
устанавщь для кожнай акруп такую колькасць мандатау, якая забяспе- 
чыла б еапраудную прапарцыянальнасць. Апрача таго, у мнопх KpaiHax 
устанавт1 мммальны бар’ер, ыжэй якога галасы проста губляюцца. У 
розных кранах ён хютаецца ад 2 да 6 працэнтау. Партьп, што не саб- 
рал! устаноуленага законам мУмуму галасоу, не дапускаюцца да 
удзелу у размеркаваны мандатау. Адсюль тэндэнцыя да перадвыбар- 
ных саюзау, "блаюравання" i нават злщця дробных партый.

Прапарцыянальная выбарчая астэма, якая прымяняецца у мнопх 
KpaiHax (Бельгн, Дани, Швецьм, topami i iHiu.), патрабуе устойл1вых дэма- 
кратычных. традыцый. Вядучыя палпгычныя партьй павжны валодаць 
значйым пал!тычным уплывам у грамадстве, а у ix радах павжны зна- 
ходзщца выдатныя дзяржауныя дзеячы, здольныя юраваць кра!най.

Прапарцыянальная выбарчая астэма -  найбольш дэмакратычная 
форма вызначэння выыкау галасавання, таму што органы, выбраныя 
на яе аснове, маюць больш прадстауычы характар. Яна дазваляе 
стварыць цэнтральныя i мясцовыя прадстауычыя органы, склад яюх 
адэкватна адлюстроувае суадноаны пал!тычных cm у KpaiHe.

Прапарцыянальная выбарчая сютэма ставщь размеркаванне мес- 
цау у органах дзяржаунай улады у залежнасць ад палпычнага уплыву 
партый, ад сабраных iMi галасоу выбаршчыкау. Яна садзейн1чае паве- 
л1чэнню колькасц! партый у прадстауычых органах улады i не стыму- 
люе аб'яднанне пал1тычных cm, што падчас вядзе да нестабтьнасц! 
урадау.

Мажарытарная выбарчая сютэма дрэнна адлюстроувае суадно- 
ciHbi палпычных cm, але лепш забяспечвае стабтьнасць палпычнай 
сютэмы, павышае шанцы для выбарчых блокау. Яна дазваляе ства
рыць стабтьны i моцны урад, што абатраецца на надзейную боль- 
шасць у парламенце.

Для дасягнення галоунай мэты выбарау -  заваявання палпычнай 
улады -  пал!тычныя партьи !мкнуцца атрымаць як мага больш галасоу
выбаршчыкау. На вырашэнне гэтай праблемы наюраваны палпычны 
маркецшг -  сукупнасць тэорый, метадау i сродкау, пры дапамозе яюх 
палпычныя аргаызацьн i Ыстытуты вызначаюць свае праграмы i 
уплываюць на паводзмы выбаршчыкау. Часткай палпычнага марке- 
цмгу з’яуляецца выбарчы маркецшг, мэта якога -  дапамагчы па- 
л1тычным партыям i кандыдатам распрацаваць i эфектыуна правее^ 
выбарчую кампажю. Для гэтага праводзяцца сацыялапчныя даследа-
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ваны сярод выбаршчыкау, выяуляюцца ix палггычныя схшьнасц! i пе- 
равап, сацыяльная арыентацыя, аргаызуецца рэклама кандыдатау пры 
дапамозе тэлебачання, радыё, лютовак, плакатау. Палпычныя napTbii 
пры дапамозе гэтых i iHmbix сродкау i метадау знаёмяць выбаршчы
кау са ceaiMi перадвыбарным! праграмам1, !мкнуцца стварыць па- 
зпыунае палпычнае абл!чча кандыдатау, дэманструючы ix  вартасцК 
Палпычны маркецЫг, яю атрымл1вае распаусюджанне i у нашай рэс- 
публщы, прыцягвае да актыунага удзелу у пал^ычным працэсе новыя 
групы электарату, аказвае пэуны уплыу на вын{к( выбарау, аднак пе- 
рабольшваць яго ролю не варта. Праз выбары, вынга яюх пераважна 
залежаць ад дзеючай у краже выбарчай астэмы, адбываецца фар- 
м1раванне органау улады, аказваецца уплыу грамадзян на палпычны 
працэс.

Праблемныя i дыскусмныя пытаны
1. Чаму выбары -  агульнапрыняты мехажзм фарм!равання прад- 

стаужчых органа^ улады?
2. Яю прадстауычы орган у Рэспублщы Беларусь вы&раецца праз 

ускоснае галасаванне?
3. У чым заключаюцца перавап i недахопы мажарытарнай выбар

чай астэмы?
4. Што можа палпычная рэклама кандыдатау у прадстаужчыя ор

ганы улады?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Выбары як элемент палпычнай астэмы.
2. Роля выбарау у фарм!раванж i функцыянаванн! палпычнай 

астэмы грамадства.
3. Выбарчая астэма Рэспублм Беларусь.

Л Марату ра
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до

полнениями). -  Мн., 1997.
Малянок М.А. Палпгалопя. Навучальны дапаможык. Ч.П. -  Магтёу, 

1995.
Основы социально-экономических знаний (Социономия). Раздел 3. 

Политическая жизнь в обществе. -  Мн., 1994.
Политология. Курс лекций / Под ред В.А.Бобкова и И.Н.Браима. -  

Мн., 1995.
Технология и организация выборных кампаний. Зарубежный и оте

чественный опыт. -  М., 1993.
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Тэма 10. ПАЛ1ТЫЧНЫЯ ПАРТЫ!, ГРАМАДСКА-ПАЛ1ТЫЧНЫЯ 
АРГАН13АЦЫ11РУХ1

1. Партьм i партыйныя сютэмы: сутнасць i разнавщнасцк
2. Сутнасць i функцьм грамадска-пал1тычных арган!зацый i рухау, ix 

роля у палпыцы.
3. Партьм i грамадска-пал1тычныя аб’яднанж у палпычнай астэме 

Рэспублш Беларусь.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i : пал1тычная партыя, партыйная 

астэма, грамадска-паппычная аргаызацыя, грамадска-палггычны рух, 
партыйныя блою, партыйныя каалщьн'.традыцыйныя i альтэрнатыуныя 
pyxi i аргаызацьн.

Сучасныя уяулены аб дэмакратьм грунтуюцца на дзвюх галоуных 
пасылках: удзел народу у справах дзяржавы i спаборыцтва яе гра- 
мадсюх cm. Менавп-а на гэтым жа будуюцца дзеяны пал1тычных пар
тый у дэмакратычных грамадствах. Таму палпычныя партьм застаюцца 
неабходныл/п !нстытутам1 грамадска-пап!тычнага жыцця.

I. П арты / / парты йны я сю тэм ы : сутнасць / разнав/днасц/. У 
riCTopbii палпычнай думю мы знаходз!м не толью рознае разумение 
сутнасц1 пал1тычных партый, але i ix месца, а таксама poni у па- 
л1тычнай астэме грамадства. Так, напрыклад, Kani МАБярдзяеу на 
пачатку XX стагоддзя л1чыу, што у той KpaiHe, дзе адсутычае шматпар- 
тыйнасць, правщь тыран!я, то друп вядомы русю фтосаф 1.А.1лын ад- 
значау, што дэмакратыя развальваецца менавп-а з прычыны яе пар- 
тыйнай будовы. Такая супярэчл1васць з’яуляецца: 1) выыкам адноснай 
маладосц1 [нстытута шматпартыйнасц1 (у разв!тых KpaiHax Захаду ён 
нал1чвае толью каля ста гадоу); 2) працэсам пастаяннай эвалюцы! су- 
часных палпычных партый.

Вызначэнне катэгорьм "пал!тычная партыя" звязанае з неабход- 
насцю вылучэння пэуных крытзрыяу. У сучаснай n an iT an o rii надзвычай 
шмат таюх вызначэнняу, паколью розныя аутары разыходзяцца аднос- 
на элементау дэфУцьм.

Шберальная канцэпцыя зыходзщь з таго, што кожная партыя аба- 
вязкова з’яуляецца носьбтам сукупнасц1 грамадсюх щэй, тэорый i по- 
глядау, яюя адлюстроуваюць пэуныя сютэмы каштоунасцей розных 
грамадсюх класау i груп. Таму партыя выступав як H0Cb6iT щэалоги.

Менавгга з гэтай прыкметай звязаны падзел партый на левыя, 
правыя i цэнтрысцюя, што, як вядома, узык у час Вялжай французскай 
рэвалюцьм i адлюстроувау выпадковае размяшчэнне дэпутатау Кан- 
вента у зале. Пасгупова паняцц! "левыя" i "правыя" увайшл! у парла- 
менцкае i пал|'тычнае жыццё. Змяыуся i ix змест. Еурапейская трады-
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цыя звязвае с'ютэму левых каштоунсцей з высокай роляй дзяржавы i 
дзяржаунай уласнасц1, якую павЫна гарантаваць улада, з прыярытэтам 
стабтьнасц1 над дынамкай, сацыяльнай справядл1васц1 над экана- 
м1чнай эфектыунасцю. Сютэма правых каштоунасцей укпючае перш за 
усё свабоду прадпрымальжцтва i роунасць магчымасцей.

Марксюцкая канцэпцыя пал!тычнай партьм таксама узятая пад ува- 
гу сучаснай сацыяльнай naniTbiKi. Марказм звязвае узнжненне партый з 
падзелам грамадства на класы i уяуляе партыю як вышэйшую форму 
класавай арган!зац!1. Менавп-а У.1.Лежн з’яуляецца аутарам канцэпцьй 
чаргавання партый на чале улады у пераходны перыяд развщця гра
мадства, з чым звязаная магчымасць змены становшча самой каму- 
нютычнай партьм, якая можа пераутварыцца у апазщыйную.

Як альтэрнатыва л1беральнаму i марксгсцкаму падыходам высту
пав спроба разглядаць партьм у якасц1 грамадшх Ыстытутау, што 
дзейтчаюць у сютэме дзяржавы, або структуры, яюя маюць свой спе- 
цьфчны мехажзм функцыянавання, ажыццяулення мэт i задач," сувя- 
зей з насельжцтвам.

Анал1з шматлшх падыходау да выяулення сутнасц1 палпычнай 
napibii дазваляе вылучыць асноуныя прыкметы, што канстытуруюць 
гэты 1нстытут:

- партыя аб’ядноувае грамадзян з агульным1 поглядам1 на спосабы 
юравання грамадсюм1 адноанам1 i дабротам1;

- партыя мае дасканалую аргажзацыю на ycix дзяржауных уз~ 
роунях: ад мясцовых да цэнтральных;

- партыя як аргажзацыя павЫна 1снаваць больш працяглы час, чым 
яе пэуныя лщэры i правадыры;

- партыя заусёды наюраваная на атрыманне i ажыццяуленне 
улады;

- партыя зауждь! шукзв падтрымк: грамадзян праз выбары або 
Ышыя сроди дзейнасцк

Галоуная вщаутваральная прыкмета партьм -  яе рашучае 1мкненне 
да улады. Адсюль вынжаюць усе асабл1васц1 яе функцыянавання:

- акумуляцыя i адлюстраванне сацыяльных нтарэсау;
- удзел у стварэнж пал^ычных сютэм, ix агульных прынцыпау i 

складаных элементау;
- палпычная сацыял1зацыя насельыцтва;
- удзел у ажыццяулены дзяржаунай улады;
- падрыхтоука i вылучэнне кадраудля дзяржаунага апарату;
- фарм!раванне грамадскай думю;
- ажыццяуленне сувяз! пам1ж грамадствам i дзяржавай;
- щэйна-палггычная барацьба з  iHLUbiMi партыямЬ
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Партьи маюць унутраную структуру, дзе можна вылучыць наступ- 
ныя элементы: лщэры, мазгавы штаб, партыйная бюракратыя, партый- 
ны актыу, радавыя партыйцы, спачуваючыя. Усе названыя трупы аказ- 
ваюць спецыф1чны уплыу на ажыццяуленне партыяй ceaix функцый. 
Так, буйныя парты1 характарызуюцца няроунасцю партыйнай элгы i 
радавых партыйцау у аднос!нах да прыняцця рашэнняу. Менавта гэ- 
тыя абставжы дазволт1 нямецкаму палпголагу Р.1УПхельсу сфармуля- 
ваць "жалезны закон ал1гархм".

Важнае месца у даследаваны палпычных партый мае праблема ix
тыпалапзацьм. Сярод шматлшх тыпалопй вылучаюць традыцыйныя i 
сучасныя.

Першую навуковую тыпалопю партый дау французси даследчык 
М.Дзювержэ, яю за асноуны крытэрый узяу унутраную будову партьм.
Згодна з таюм падыходам вылучаюцца: строга цэнтрашзаваныя пар
ты!, кадравыя, кал! адбываецца арыентацыя на аднаго лщэра, i маса- 
выя, таксама цэнтрал1заваныя, са значнай роляй лщэрау i щэапогм, але 
з зафксаваным пэуным чынам членствам. Такую клаафжацыю аутар 
дапауняе партыям1 з гнуткай i жорсткай будовай.

Развщцё палпычных партый, змяненне ix рол! у пал!тычным пра- 
цэсе выюнкала неабходнасць стварэння новых кпаафжацый. Напрык- 
лад, прафесар палаалогп Ю. Штайнер галоуным! крытэрыям1 кла- 
афкацьм прапануе дакладныя щэалапчныя пазщьм партый, ix мэты i 
стратэпю. У адпаведнасц1 з гэтым ён вылучае камун!стычныя партьм, 
партьн сацыялютау, л!беральныя i кансерватыуныя парты!, новых пра
вых радыкалау, партьм зялёных, рэпянальныя парты!.

Прыгадаем таксама тыпалогм французсюх даследчыкау Ж.Кадара i
Ж.Бюрдо. Першы вылучае шбБрзпьньЕЯ i аутзрытаркыя, зрга-
нЬацыйна збудаваныя i без арашзацыйнай будовы, а таксама
дробныя i мажарытарныя партьм. Друп прапануе адрознваць партьй
поглядау i щэалапчныя парты! Парты! поглядау аб’ядноуваюць 
прадстауыкоу розных сацыяльных труп, могуць насщь толью рэфар- 
м!сцю характар, маюць абмежаваны адмжютрацыйны апарат, 
няустойл!васць палпычнай лжм. 1дэалапчныя партьм, зацжауленыя у 
адданасц! пэунай щэалогн, сацыяльна акрэсленыя, маюць 
аутарытарны характар, !мкнуцца да кантролю над yciM дзяржауным 
мехаызмам.

Пры разглядзе партыйнык сктзм неабходна зауважыць, што са
ма па сабе партыйная сютэма -  гэта не простая сукупнасць партый,
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што бяруць удзел у барацьбе за уладу i яе здзяйсненне, а якасна новае 
ртварэнне. Яно характарызуецца перш за усё стабтьным1, стальний су- 
вязям! пам1ж партыям!, а таксама пам1ж партыям! i 1ншым1 грамадош1 i 
дзяржауным! структурам!. Па сутнасц!, партыйная сютэма выступае як 
мехаызм узаемадзеяння i саперн!цтва партый у барацьбе за уладу.

У сучаснай парталоги склалюя розныя тыпалоги партыйных сютэм. 
Найбольш распаусюджаная з ix заснаваная на вылучэнн! колькасц! 
партый, што удзельжчаюць у размеркаванж i ажыццяуленж улады: ад- 
напартыйная, бтартыйная, шматпартыйная астэмы. Некаторыя па- 
niTonari вылучаюць кваз!партыйную сютэму, кал'1 фактычная аднапар- 
тыйнасць масюруецца наяунасцю у палпычнай аргажзацьм грамадства 
1ншых партый.

Утварэнне таго ц1 iHLtiara тыпу партыйнай астэмы залежыць ад цэ- 
лага шэрагу фактарау. Адным з ix з’яуляецца тып выбарчай астэмы. 
М.Дюверже адзначае, што мажарытарная астэма выбарау у два туры 
(абсалютнай большасцО спрыяе утварэнню шматпартыйнай с!стэмы, 
якая складаецца з партый са слабай унутранай структурай, залежных 
адна ад адной (Францыя, Бельп'я); мажарытарная сютэма адноснай 
большасц1 -  зацвярджэнню двухпартыйнай астэмы, што складаюць 
моцныя партьм (Вялкабрытажя, ЗША, Канада); прапарцыянальная 
астэма выбарау вядзе да узжкнення шматпартыйнай с!стэмы, утвора- 
най з узаеманезалежных партый з моцнай унутранай структурай 
(Аустрыя, 1тал!я, Швейцар!я, Швецыя).

Партьк з’яуляюцца арган!чным элементам парламенцкай астэмы, 
свайго роду пасрэджкам, звяном, якое звязвае прадстаун!чыя органы 
улады ycix  узроуняу з сацыяльным! пластам! i rpynaMi насельн!цтва. 
Асноунае пытанне заходжх дэмакратый: як глыбока парты! укарантюя 
у дзяржауныя Ыстытуты i у якой CTyneHi яны могуць распараджацца 
дзяржауным! рэсурсам!. На думку нямецкага палтэлага Г.Лайбхольца, 
на Захадзе узжкла партыйна-дзяржауная дэмакратыя, якую можна вы- 
значыць як рацыянал!заваную праяву плеб!сцытнай дэмакратьн, Kani 
воля народа ажыццяуляецца партыям!.

Неабходна адзначыць, што партьм i грамадсюя рух! не заусёды 
спрауляюцца з акрэсленым!' вышэй задачам!, не заужды выкары- 
стоуваюць свае магчымасц!. Да таго ж неабходна ул!чваць ix стано- 
Bim4a у палпычнай астэме грамадства, што замацаванае прававым! 
нормам! i усталяванай практыкай. У гэтым аспекце роля грамадсюх ру- 
хау i палпычных партый у пэунай ступеж вызначаецца характарам 
грамадскага ладу. У выпадку адсутнасц! у грамадстве дэмакратычных 
традыцый, наладжанага мехажзму фарм1равання структур улады, ад- 
з!нства палпычных cm яны могуць з’явщца фактарам нестабтьнасцк
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Напрыклад, адным з адмоуных вынжау шматпартыйнасц1 у KpaiHax, 
што вызвалтгся ад калаыальнай залежнасц! у 60-70 гг., стала рэзкае 
абвастрэнне г/йжэтычных, а таксама iHUJbix супярэчнасцей, яюя прывял1 
у шэрагу выпадкау да грамадзянскай вайны.

Змены у сацыяльным складзе грамадства, новыя дэмаграф1чныя 
тэндэнцьн, узрастанне сродкау масавай Ыфармацьй вышкаюць пэуную 
эвалюцыю i палпычных партый. Сучасным партыям уласц1ва щэйная 
мабтьнасць, менш фармал1заваная структура, адбываецца размыван
ие сацыяльнай базы партый, што axonnieae прадстаунжоу ycix труп на- 
сельыцтва.

II. Сутнасць / функцьй грамадска-палтычных аргашзацый / 
рухау, ix  роля у  пал ты цы . Шэраг функцый, падобных да функцый 
палпычных партый, выконваюць Ышыя аб’яднаннк грамадска- 
пал1тычныя pyxi i аргаызацьн, групы нареку. Прынцыповае ix адроз- 
ненне ад палпычных партый вынжае з непаерэднага удзелу партый у 
ажыццяулены палпычнай улады. Грамадска-пал1тычныя pyxi i арга- 
Н[зацы1 не 1мкнуцца да непаерэднага удзелу ва уладзе i не бяруць на 
сябе абавязкау, звязаных з гэтым. Pyxi i аргаызацьи узнжаюць свабод- 
на, спантанна, не патрабуюць щэалапчнага адзмства, выразных арга- 
мзацыйных рамак. '

Грам адтя рук! -  гэта аб’яднаны, каалщьм, саюзы грамадсюх 
груп, яюя выступаюць за вырашэнне тых ui Ышых праблем. Польсю 
паппт>лаг Е.Вятр вызначае ix як сумесныя iMKHeHHi людзей да ажыц- 
цяулення агульнай мэты. Грамадсюя pyxi носяць масавы характар, мо- 
гуць быць структурна неаформленыя, аб’ядноуваюць групы i плыы, 
што уваходзяць у рух з тактычных меркаванняу, але разыходзяцца па 
праграмных мэтах i задачах.

У залежнаг-i-ii ад мэт выпучаюмь папггычныя i непалггычныя гра- 
мадсюя pyxi. Неабходна адзначыць, што у сучасны перыяд у сувяз! з 
пашырэннем пал1тызацьм грамадскага жыцця усе грамадсюя pyxi ма
юць пал1тычнае адценне.

Пал1тычныя pyxi маюць сваю унутраную дынамку: утварэнне пера- 
думоу руху -  зверху праз прапаганду, або зн!зу шляхам абмену щэям!, 
выпрацоукай агульных поглядау; артыкуляцыя 1мкненняу -  выпрацоука 
больш-менш разгорнутай праграмы з агульным! мэтам!; аптацыя; раз- 
вщцё палпгычнай дзейнаецк затухание палпычнага руху.

Мэты палпычных рухау звычайна фармулююцца пры дапамозе 
таюх агульных паняццяу, як свабода, абарона навакольнага асяроддзя, 
барацьба за Mip, маральныя прынцыпы хрысц!янства i iHiu. Pyxi не ма
юць аргаензацьй, адзмай комплекснай праграмы дзеянняу, аформле-
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ных прынцыпау юрауыцтва, аб’ядноуваць асоб з рознай щэалопяй. Па- 
лпычныя pyxi могуць стаць пачатковай стадыяй утварэння масавай 
пал!тычнай партьй (напрыклад, БНФ).

Грамадсюя аргашзацьй з’яуляюцца адносна артаномным! rpynafoi 
людзей. Яны узнжаюць для ажыццяулення доугатэрм'1новых мэт, ма
юць статут i пастаяннае членства. Уласц1выя рысы грамадсюх арга- 
ызацый: наяунасць спецыял1заванага апарату юравання/ пастаяннае 
членства, наяунасць арганмзацьн.

Грамадсюя pyxi i аргаызацьй выконваюць шэраг функцый. Ас- 
ноуныя з ix:

- стварэнне грамадсюх структур;
- фарм!раванне грамадскай думю;
- абмеркаванне i прыняцце палпычных рашэнняу;
- ажыццяуленне сацыяльнага кантролю за уладай.
Як разнавщнасць грамадсюх рухау часта разглядаюць групы на

меку, што уяуляюць сабой знештя у адноанах да улады аргаызаваныя 
групы, яюя не !мкнуцца да атрымання улады i абмяжоуваюцца 
уздзеяннем на яе.

Групы нацюку узыкаюць на падставе агульнасц1 iHTapacay i 
наяунасц! сувязей пам!ж членам! групы, а таксама пам1ж групай i орга
нам! улады. ГpynaMi нацюку могуць выступаць прадпрымальнщюя саю- 
зы, манапалютычныя групоую i асобныя манаполи, прадстаунм ваенна- 
прамысловага комплексу i iHm.

Групы нареку ужываюць адкрытыя i скрытыя сродю уздзеяння на 
уладу i грамадскасць. Да адкрытых адносяць Ыфармаванне улады i 
грамадскасц! аб пэуных праблемах, правядзенне кансультацый,,пагро-
зы у бок прадстаунжоу улады i iHm. Да скрытых сродкау адносяць вы- 
карьютаине приватных, сямейных сувязей, карупцыю.

У сучасны перыяд разам з групай нацюку на палпычнай арэне 
дзейычаюць традыцыйныя або "старыя", грамадсюя аргаызацьи i pyxi, 
а таксама новыя або "альтэрнатыуныя", pyxi i аргажзацьп.

Традыцыйныя pyxi i аргаызацьм (прафсаюзы, жаночыя, моладз^ 
маюць пэуны вопыт, традыцьп палпычнай дзейнаецк Разам з тым 
мтэграванасць у палпычную сютэму прывяла да крызюу даверу з боку 
розных груп насельжцтва з-за ix зафармагпзаванасц!, абюракрачвання 
структур, адрыву апарату юравання ад насельмцтва.

"Пльтэрнатыуныя" сацыяльныя pyxi i аргаызацьи адрозываюцца 
шэрагам адметных рыс: адкрытым характарам, свабодным членствам, 
што надае iM гнуткасць у рзагаваны на змены у грамадсюм жыццк
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щэалапчнай разнароднасцю; шыроюм спектрам сацыяльнай базы; ад- 
моуным стауленнем да традыцыйных (парламенцюх) сродкау бараць- 
бы i выкарыстаннем сродкау непасрэднай дэмакратьй (м'нынп, маршы, 
ткетаванн1).

Уздым новых сацыяльных рухау адносщца да сярэдзЫы 60-х -  па- 
чатку 70-х гг. XX ст. Яны прадстауленыя антываенным, экалапчным, 
неафем^сцюм рухам, рухам грамадзянсюх Ыщыятыу, яю 1мкнецца 
праз грамадскую думку уздзейжчаць на уладу для вырашэння пэуных 
праблем, i рухам бунтуючай леварадыкальнай моладз!, што прэтэндуе 
на прадстауленне агульначалавечых каштоунасцей i щэалау.

III. П арты i  / грамадска-пал'нпычныя аб’яднанш у  палШычнай 
астэм е Р эспублт Беларусь. 3 шэрагу грамадсюх аб’яднанняу, яюя 
узн!кл1 апошжм часам на Беларуа, асабл1ва цжавым! для нас 
з’яуляюцца пагитычныя фарм1раваны, што вызначаюць сваёй галоунай 
мэтай актыунае уздеянне на пал1тычны працэс i спрабуюць весц1 ба- 
рацьбу за саудзел ва уладзе альбо за усю яе паунату. Паяуленне но
вых партый i рухау -  заканамернасць, звязаная з эвалюцыяй па
лпычнай структуры грамадства пры пераходзе ад аутарытарнага па- 
лнычнага рэжыму да дэмакратычнага.

Г этаму таксама спрыяла:
- станауленне грамадзянскай i нацыянальнай свядомасц1 пэунай 

частк1 грамадства;
- адмоуная рэакцыя на фармал1зм i дэмагопю традыцыйных гра- 

мадска-пал1тычных аб’яднанняу;
- змены у сацыяльна-класавай структуры насельжцтва;
- цяжкасц1 i супярэчнасц1 у ажыццяуленм рэформ, крызю улады, 

пагаршэнне матэрыяльных умоу жыцця грамадзян.
Масавае стварэнне грамадсюх аб’яднанняу пачалося на Беларуа у 

1985-1987 гг. Удзел у практычнай дзейнасц1 аб’яднання звычайна быу 
галоунай умовай прыёму. Уласц1вай рысай гэтых аб’яднанняу стала 
падкрэсленая этычнасць, якая знайшла сваё адлюстраванне у 
ц1кавасц1 да псторьп i культуры беларускага народу, штодзённым кары- 
станн1 беларускай мовай, спецыф'1чных назвах аб’яднанняу: ’Талака", 
'Тугэйшыя" (MiHCK), "Паходня" (Гродна), "Узгор’е" (Вщебск), "Повязь" 
(Орша), "Маплёуцы" (Маплёу), "Беларуская хатка" (Маладзечна), 
"Край" (Брэст), а таксама у выкарыстанж старажытнай беларускай 
амволжК

У 1988-1991 гг. адбываецца пераход нацыянальна-культурных 
аб'яднанняу да палпычнай дзейнасц1, фарм1раванне палпычных пар
тый i рухау, ix аргажзацыйнае афармленне. Менавпа першыя па- 
л1тызаваныя аб’яднаны з’явтюя падмуркам створанага у 1988 г. Бела-
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рускага народнага фронту "Адраджэнне". Пашырэнню суб’ектау па
лпычнай сютэмы у вялжай ступеы спрыяу знешнепалпычны фактар 
(жывеньсюя падзе1 1991 г. у Маскве), а таксама забарона дзейнао_й 
КПБ.

Канстытуцыя Рэспублш Беларусь 1994 г. залажыла прававую ас- 
нову дзейнао_й пал1тычных партый. Яна вызначыла у якасц1 складанай 
части (снуючага палпычнага рэжыму магчымасць [снавання па- 
лпычных партый, асноуная мэта яюх -  садзейычаць выяуленню i ад- 
люстраванню палпычнай вол1 грамадзян праз удзел у выбарах.

Найбольш дэталёва дзейнасць партый i грамадсюх рухау i арга- 
ызацый рэгламентуецца Законам! "Аб палггычных партыях" i "Аб гра
мадсюх аб’яднаннях", прынятым1 у 1994 г. Юрысдыкцыя партый у па
лпычных сютэмах мае на увазе перш за усё магчымасць кантролю з 
боку дзяржавы за ix дзейнасцю, а таксама вызначэнне MiHiMyMy прын- 
цыпау м1жпартыйных адноан.

Большасць палпычных партый i рухау Benapyci атрымал! арга- 
ызацыйнае афармленне у 1990-1993 гг. i знаходзяцца у стадьй ста- 
наулення. 1дзе пошук выразных i прывабных мэт для палпычных пра- 
грам. Шэраг аспектау i юрункау ix дзейнасц! яшчэ не распрацаваны 
альбо наогул не вызначаны. Гэта выкл!кае пэуныя цяжкасц! пры ана- 
ni3e праграмных дакументау. Разам з тым можна адзначыць, што ад- 
HociHbi партый i рухау да праблем дзяржаунага суверэытэту Рэспублш 
Беларусь, выбару формы дзяржаунага праулення, вырашэння нацыя- 
нальных праблем i асноуных напрамкау знешнепал1тычнай дзейнасц! 
складаюць шырою спектр.

Усе гэтыя пытанн1 шчыльна звязваюцца з вырашэннем праблемы 
сацыяльна-эканам!чнага развщця KpaiHbi. Побач з гэтым наз1раецца 
рознае разумение гэтых праблем, а таксама падыходау да ix вырашэн
ня, што тяумачыцца розиай щэалапчнай асновай поглядау. Адначасо- 
ва адсутнасць щэалапчнай згуртаванасц1 некаторых грамадска- 
палпычных аб’яднанняу вядзе да супярэчл1васц! поглядау i мэт прад- 
стаунжоу адной i той жа партьп альбо руху. Агульным для болыиасц! 
праграмных дакументау з’яуляецца ix недастатковая навукова- 
тэарэтычная распрацаванасць i выразна акрэсленая щэалапчная на- 
юраванасць.

Анал'13 праграм i дзейнасц! палпычных партый i рухау рэспубл!ю 
дае магчымасць умоуна падзял'щь ix на "правых" -  партьп i pyxi нацыя- 
нальна-дэмакратычнага наюрунку; пал1тычны "цэнтр" -  партьй, яюя 
дзейычаюць на прынцыпах л1берал1зму i займаюць прамежкавае ста- 
HOBiLU4a пам!ж дэмакратычным! партыям1 i камунютам! i ix саюзнжамц 
"левых" -  прыхтьнжау сацыялютычнай арыентацьй.
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Палггычныя партьм правай арывнтацьй: 1) разглядаюць умаца- 
ванне суверэн|'тэту Рэспублм Беларусь як адну з галоуных мэт сваёй 
дзейнасц1; 2) успрымаюць пытана нацянальнай незалежнасц'| як скла- 
даную частку праблемы дэмакратызацьн грамадства i нацыянальнага 
адраджэння; 3) вызначаюць шля» да умацавання суверэннэту праз 
ажыццяуленне Дэкларацы! аб дзяржауным суверэннэце, усталяванне i 
развщцё эканам!чных аднос!н перш за усё з xpaiHawii Цэнтральнай i За- 
ходняй Еуропы.

Галоуным!' сродкам; дасягнення гэтых мэт вызначаюцца:
-  зацвярджэнне беларускай мовы як мовы дзяржаунай i мовы 

м1жнацыянальных адносЫ;
-  стварэнне навучальных устаноу з абавязковай адукацыяй на бе

ларускай мове;
-  перавод набажэнства у шэрагу рэл^йных суполак на беларускую 

мову i iHm.
Партьм нацыянальна-дэмакратычнага юрунку разумеюць нацыяна- 

л!зм як ciHOHiM патрыятызму i заяуляюць аб тым, што выступаюць суп
раць распальвання нацыянальнай варожасц! i асуджваюць 
м|'жнацыянальныя канфл|'кты.

Сярод "правых" партый i рухау найбольш уплывовай стай працяг- 
вае заставацца Беларуси народны фронт "Адраджэнне".

Палпычныя парты! i pyxi яевага юрунку падыходзяць да выра- 
шэння грамадсюх праблем з пункту погляду абароны правоу наёмных 
рабочых, правоу чалавека, заваёвы палпычнай i эканам1чнай улады 
працоуньш (Партыя камунютау Беларуская, Камун!стычная партыя 
Беларуа, Рух за дэмакратыю, сацыяльны прагрэс i справядл1васць i 
!нш.).

Палггычныя парты) левей арыэнтацык 1) оазглялаюиь мэпчымэсць 
умацавання дзяржаунага суверэнггэту Беларуа толью у складзе альбо 
"абноуленага" СССР, альбо дзяржавы, якая утворыцца пасля 
аб’яднання Беларуа, Pacii i Украмы; 2) прынцыпы такога аб’яднання i 
шлях! да яго выразна не вызначаныя: звычайна падставай яднання 
вызначаецца "агульнасць" славянсюх народау або сацыялютычны гра- 
мадсю лад.

У пытаны аб дзяржаунасц! беларускай мовы камунюты зыходзяць 
з таго, што абавязковая дзяржауная мова надае беларускай культуры 
прымусовы характар. Вырашыць, на якой мове размауляць грамадзя- 
нам, пав|'нна эканам|'чная неабходнасць. Адсюль вын!кае, што пры- 
х!льн!к1 "левага" юрунку адстойваюць тэз!с аб двух дзяржауных мовах -  
рускай i беларускай. Яны л!чаць, што сацыяльны прагрэс непазбежна
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прывядзе да узжкнення новых праблем удасканалення нацыянальных 
адноан. Таму недапушчальна штучнае паскарэнне альбо стрым- 
л1ванне аб’ектыуных тэндэнцый нацыянальнага развщця.

Шэраг палпычных партый Беларуа заяв1у аб рашучай адмове ад 
радыкал‘1зму, прыхтьнасц‘[ да палпыю цэнтрызму, выказау 1мкненне 
прым1рыць грамадсюя сты  рознай нафаванасцк Сярод ix сацыял- 
дэмакратычная Партыя народнай згоды, Аб'яднаная грамадзянская 
партыя, Партыя усебеларускага адзжства i згоды i жшыя.

Асабл1васць партый "цэнтра'' знаходзщь праяуленне у ix складзе. 
Большасць ix членау належыць да розных слаёу юруючай i навуковай 
элп- грамадства. Такое становшча дае магчымасць мець значныя 
сродю для выбарчай кампани. Слабым месцам партый, яюя 1мкнуцца 
да палпычнага "цэнтра", з’яуляецца адсутнасць масавых н'1завых 
структур.

Партьп цэнтрысцкай арыентацьп: 1) разглядаюць суверэжтэт Рэс- 
публм Беларусь як сродак выхаду кра!ны з крызюу i паляпшэння даб- 
рабыгу грамадзян; 2) вызначаюць шлях1 да умацавання суверэн1тэту 
праз пераход да рынкавых адноан i усталяванне прыярытэту жтарэсау 
асобы перад жтарэсам! дзяржавы, прызнанне правоу i годнасц! асобы 
найбольш важным! пал1тычным1 каштоунасцям'| грамадства.

Л|’беральныя партьй, яюя !мкнуцца заняць палпыч'ны цэнтр, ад- 
стойваюць прынцып дамжавання правоу асобы над правам! нацый. 
Разглядаючы падауленне нацыянальнай свядомасц! як падауленне 
правоу асобы, яны адстойваюць роунае права ycix нацый i этичных 
супольнасцей, яюя жывуць у межах Беларуа, на зберажэнне, адрад- 
жэнне i развщцё мовы i культуры. Пры гэтым не даецца перавап бела- 
рускай мове i культуры.

Працэс станаулення шматпартыйнасц! на Беларуа паступова па- 
чынае пераходзщь у новую якасную фазу -  кансалщацыю партый, 
бл1зюх па мэтах i праграмах. 3 аднаго боку, тэта звычайная для па
лпычнай барацьбы кансалщацыя cm, кампрамю дзеля дасягнення ад- 
з!ных мэт, а з другога -  сведчанне аб невыразнасц! пазщый мнопх но
вых пал!тычных утварэнняу.

Адначасова праграмныя дакументы не заусёды дакпадна адпюст- 
роуваюць сапраудны 5м5дж пал'|тычных партый Беларуа. Г эта тлума- 
чыцца пал!тычным1 меркаванням! ix лщэрау у розных палпычных аб- 
став!нах, напрыкпад, напярэдадж выбарау.

Спецыфжа дзейнасц! палпычных партый рэспубл!ю абумоуленая 
шэрагам фактарау, галоуным з яюх, на наш погляд, перш з з усе 
з’яуляецца той, што канчаткова не склалася пал1тычная сютэма Рэс- 
публЁю Беларусь. Ды i партыйная астэма таксама канчаткова не
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усталявалася. 1дзе працэс утварэння новых палпычных партый. Разам 
з тым пашырэнне колькасц1 суб’ектау палпычнай астэмы часта не ад- 
люстроувае яюх-кебудзь новых штарэсау. Яны застаюцца ранейшым!, 
але няупэуненасць у магчымасц! ix увасаблення у жыццё партыям!, яюя 
y3HiKni раней, вядзе да утварэння новых аргажзацый. Ва умовах, Kani 
традыцыйныя грамадска-палпычныя аб’яднанж страцш'! свой 
аутарытэт, а новыя яшчэ знаходзяцца у стадьп станаулення, у рэспуб- 
лщы адсутшчае мехаызм уключэння партый у структуры, што прыма- 
юць палпычныя рашэнж, пераходу ад ставога нацюку "зызу" у форме 
м1тынгау, дэманстрацый, пжетавання да канкрэтных формау узаемад- 
зеяння i супрацоужцтва з дзяржавай.

Праблемныя i дыскусмныя пытанш
1. Яюя фактары уплываюць на узнжненне партый i станауленне 

шматпартыйнасц1?
2. L̂ i ёсць перспектывы у палпычных партый ва умовах "раз

мывания" асноуных класаутварапьных прыкмет у сучасным грамадст- 
ве?

3. Ц! неабходныя сучаснай моладз1 свае палпычныя парты! i гра
мадсюя pyxi i аргажзацьн?

4. Вызначце адрозненне паняццяу "шматпартыйная астэма” i 
"шматпартыйнасць".

5. У чым праблемы станаулення i функцыянавання шматпартый- 
насц! у Рэспублщы Беларусь?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Пстарычны аспект утварэння i развщця палпычных партый.
2. Партыйныя астэмы KpaiH Захаду.
3. Сучасныя альтэрнатыуныя pyxi, ix сацыяльная наюраванасць.
4. Заканадаучае рэгуляванне дзейнаод партый, грамадсюх 

аб’яднанняу у Рэспублщы Беларусь.
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Тэма 11. ПАЛ1ТЫЧНАЯ СВЯДОМАСЦЬ 
IПАП1ТЫ ЧНАЯ КУЛЬТУРА

1. Палпгычная свядомасць: сутнасць, структура, уэроуы, тыпы, 
функцьм.

2. Паняцце, структура, функцьн i тыпы палпычнай культуры.
3. Стан i асабл1васц1 фарм1равання пал1тычнай культуры у Рэспуб

лщы Беларусь.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i: пал1тычная свядомасць; эмгарычны, 

звычайны i тэарэтычны узроун! палпычнай сзядомасц!; палггычная 
пахалогсяi папгсычная щэалопя; групавая i масавая пал1тычная свядо
масць; ментал!тэт, грамадская думка, пал!тычная культура, тып па
лпычнай культуры, пал!тычная культура асобы, сацыяльнай суполь- 
насц1 i грамадства, субкультура.

Ажыццяуленне дэмакратычных пераутварэнняу, усталяванне пра
вавой дзяржавы i цывшьнага грамадства не зводзщца толью да ства- 
рэння новых палпычных Ыстытутау. Працэс дэмакратызацьй нароун! з 
оэш эннвм гэтых зздзч пэзЗнвн укпючэць v оябв як важнейшую оклздз- 
ную частку адпаведныя змяненж палпычнай свядомасць фар- 
м1раванне высокай палпычнай культуры.

1. П ат'ты чная свядомасць: сутнасць, структура, узроуш, 
ты п ы , функцьн. Пал1тычная свядомасць -  тэта сукупнасць поглядау i 
установак, што выяуляюць адноаны людзей да дзяржавы i партый, па- 
ллычных каштоунасцей i мэтау развщця, традыцый i норм палпычнага 
жыцця. Яна з’яуляецца адной з форм грамадскай свядомасц! (поруч з 
эканам1чнай, экалапчнай, маральнай, эстэтычнай i йнш.), адпюстраван- 
нем палпычнага быцця.

Спецыфжа палпычнай свядомасц1 у астэме грамадскай свядо- 
масц1 заключаецца у тым, што палпычныя уяуленн1 з’яуляюцца 
антэзам ycix сфер грамадсюх уяуленняу. Пал1тычная свядомасць зай-
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мае дамЫуючае месца у сютэме грамадскай свядомасьи, таму што 
аказЕае актыунае уздзеянне не толью на барацьбу за уладу, але i на 
усе сферы грамадскага жыцця.

Пытанне аб дзяржаунай уладзе займае галоунае месца у структу
ры пал!тычнай свядомасц!. Без яго уразумения не можа быць размовы 
аб усвядомленым удзеле у пал'пгыцы. Не менш важнае месца у па- 
лгтычнай свядомасц1 займае праблема палпычных Ытарэсау людзей, 
яюя выступаюць у якасц1 пабуджальных матывау палпычнага дзеяння.

У цэлым структура палпычнай свядомасц! можа выглядаць так:
1) пал1тычная щэалопя i пал1тычная пахалопя; 2) палгычная са- 

масвядомасць, пал1тычныя веды, усведамленне суб’ектам палпычных 
патрабаванняу i мтарэсау грамадства; 3) спецыял1заваная свядомасць 
(перш за усё палпычных партый) i масавая пал!тычная свядомасць, 
палпычная свядомасць асобных сацыяльных пластоу; 4) лал!тычныя 
тэорьп, iflai, стэрэатыпы мыслення, пахалапчныя устаноую, традыцьй, 
перакананж i пал1тычныя эмоцьи, настрой думак, пачуццЬ меркаваннк 

Адпюстроуваючы сфарм1раваныя у грамадстве палпычныя адно- 
аны, пал1тычная свядомасць рэал1зуецца у дзейнасщ партый, масавых 
рухау, класау, арган!чна уплятаючыся у юнуючую пал1тычную сютзму, 
з'яуляючыся факгарам яе !снавання.

Пал1тычная свядомасць абумоул!ваецца палпгычным быццём. Ад- 
нак на яе стан актыуна уздзейшчаюць сацыяльна-кпасавыя, этжчныя, 
культурныя, рэпянальныя, дэмаграф1чныя, прафеайныя фактары, а у 
апошжя дзесяц|'годдз1 i агульначалавечыя праблемы.

Палпычная свядомасць, будучы адлюстраваннем рэчаюнасц1, мае 
адносную самастойнасць. Яна не толью вызначаецца пал1тычным 
быццём, але i актыуна уздзейн!чае на яго, выконвае вызначальную ро
лю у адноанах да аргажзацьй i развщця пал!тычнай дзейнасцк

Палпычная свядомасць не з’яуляецца паауным адлюстраваннем 
палпычнага быцця. Яна здольная апярэджваць практыку, прагназа- 
ваць развщцё пал!тычных працэсау, аказваць аграмаднае уздзеянне на 
пал1тычнае жыццё, вызначаць напрамак палпычнай дзейнасщ сацы
яльных супольнасцей i мдывщау.

Пал1тычная свядомасць пачынае складвацца з паяуленнем класау. 
Яе фарм1раванне уяуляецца як усведамленне сацыяльным1 суполь- 
насцям1, rpynaMi i суб'ектам! рэальных працэсау пал1тычнага жыцця 
праз прызму уласц1вых iM Ытарэсау i каштоунасных арыентацый.

Згодна з марказмам, пал1тычная свядомасць -  гэта перш за усё 
свядомасць класавая, таму што пал!тыка уяуляе сабой адноаны пам1ж 
класам1 наконт дзяржаунай улады. У маршзме палпычная свядомасць 
падзяляецца на буржуазную, дробнабуржуазную i пралетарскую.
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Пал1тычная свядомасць як форма адлюстравання палпычных ад
ноан -  з'ява шматузроуневая i супярэчл1вая, што абумоул1ваецца 
скпаданасцю зканам!чнай i сацыяльнай структур грамадства. Па- 
л1толап адрозываюць узроуы i тыпы палпычнай свядомасц1.

Па m bi6iH i адлюстравання рэча!снасц1 вылучаюцца звычайны i

тэарэтычны узроуш палпычнай свядомасц'|. Звычайная (эмшрычная) 
палггычная свядомасць фарм1руецца на глебе жыццёвага практычна- 
га вопыту людзей i з’яуляецца вынжам стыхшнага, эмп1рычнага адлюс
травання палпычнай рэчаюнасц! у штодзённай свядомасц1 мае. Гэта 
сукупнасць щэй, уяуленняу, поглядау, яюя узнжаюць непасрэдна з 
практычнай дзейнасц1 таго qi Гншага класа, сацыяльнага пласта, групы 
людзей, Ыдывща.

Тэарзтычная палггычная свядомасць -  гэта астэма спецыя- 
л!заваных щэй, поглядау, уяуленняу, што узнжаюць на аснове навуко- 
вых даследаванняу пал1тычнага быцця i пранжнення у яго сутнасць. 
Адметным1 pbicaMi гэтага узроуню палпычнай свядомасц1 з’яуляюцца 
глыбмя адлюстравання рэча!снасц1, лапчная упарадкаванасць, 
астэматызаванасць, здольнасць прагназавання.

Па спосабу адлюстравання палпычнай рэчаюнасц1 адрозжваюць
пал!тычную пахалопю i пал|'тычную щэалопю. Палггычная ппкапопя -  
гэта сукупнасць духоуных утварэнняу, якая садзейжчае выпрацоуцы у 
чалавека непаерэдных матывау i установак палпычных паводз!н. У яе 
змесце даммуючую ролю адыгрываюць пачуццёвыя (эмацыянальныя) 
элементы свядомасцк

Палггычная щэалопя як спосаб адлюстравання сферы палпыкг на 
тзарзтычным yspoyHi -  гзта сукупнасць сютэматызаваных палпычных 
щэй i поглядау, што адрозшваюцца функцыянальнай залежнасцю ад 
(нтарэсау сацыяльных супольнасцей. Яна уяуляе сабой дактрыну, якая 
абгрунтоувае дамаганш якой-небудзь групы на уладу ui яе скарыстанне 
i прадугледжвае тую ц1 шшую стратэпю дзеянняу.

У структуры палпычнай свядомасц1 вылучаюцца яе тыпы: група- 
вая, масавая i узнжаючая агульначалавечая.

Групавая палггычная свядомасць -  гэта тып грамадскай свядо- 
M a o ji, звязаны з дзейнасцю разнастайных груп. У адлюстроуваецца 
неаднародносць класавых, нацыянальных i шшых буйных супольнас
цей людзей. Групавая палпычная свядомасць першапачаткова 
афармляецца i дзейн1чае стыхмна, на узроунп звычайнай свядомасцЬ а 
затым больш qi менш усвядомлена (з удзелам лщэрау, тэарэтыкау 
груп) на узроуы спецыял1заванай (тэарэтычнай) свядомасцк
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Масавая палпычная свядомасць -  гэта тып палпычнай свядо- 
масцЬ звязаны з дзейнасцю асобнага роду сацыяльных супольнасцей -  
мае. Па сваей унутранай структуры яна уяуляецца як складанае 
утварэнне, яе характарызуюць порыстасць, супярэчл]васць. Масавая 
палпычная свядомасць аказвае самае актыунае уздзеянне на мнопя 
баю жыцця сучаснага грамадства, выступаючы у якасц1 рэгулятара 
спецьфчна масавых форм паводз(н людзей.

На узроун! масавай палпычнай свядомасц1 фарм1руецца па-
лпгычны менталггэт (склад думак i характер паводз1н), у паняцце якога 
уваходз'щь як змест пэуных палпычных каштоунасцей, так i ix 
"счапленне" у працэсе палпычнага мыслення, сам спосаб гэтага мыс- 
лення, яго пэуны стыль. У залежнасц: ад сфармправанай ментапьнасц1 
клас, народ, нацыя i Ышыя супольнасц1 валодаюць пэунай успрымаль- 
насцю да таго ц! !ншага тыпу щэалопй, культурных нормау, пал1тычных 
патрабаванняу i г.д. Нарауне з гэтым менталтет валодае i здольнасцю 
аказваць адносна ауганомнае уздзеянне на палггычныя паводз1ны 
суб’ектау.

Вял1кую ролю у працэсах фармавання i функцыянавання па
лпычнай свядомаа4 адыгрывае грамадская думка. Яна -  прадукт ма
савай езядомаец! сацыяльных груп i пластоу, яе спецьфчны стан.

Грамадская думка знаходзщь свае адлюстраванне у калектыуна 
выпрацаваных i шырока распаусюджаных меркаваннях, змоцыях, 
паводзшеюх установках наконт грамадска значных праблем i з’яу. У 
поле яе зроку трапляюць толью тыя праблемы, падзе1 i факты па- 
лпычнага жыцця, што вышкаюць грамадскую цжавасць.

Палпычная свядомасць можа быць у залежнаецп ад характеру 
!дзйкз-пзл!тычных перакананняу I арыентацый людзей -  сацыял!с- 
тычная, л!беральная, кансерватыуная, 1нтэрнацыянал1сцкая, нацыяна- 
л1сцкая; ад характеру адноан суб’екта сацыяльнага дзеяння да дзяр
жавы -  этатыецкая i анархюцкая; ад прыхтьнасц1 суб’ектау пал!тыю да 
тых ц! !ншых форм палпычнага уладкавання грамадства (спосабау ар- 
гажзацьп палпычнага жыцця) -  дэмакратычная, аутарытарная, тата- 
лтарная. Кожны з зазначаных тыпау пал1тычнай свядомасц1 сустрака- 
ецца у розных грамадствах i еярод розных суб’ектау палпычных ад
ноан.

Функцьи палпычнай свядомасц!:
- пазнавапьная, звязаная з адлюстраваннем i удакладненнем 

штарэсау груп;
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-  а д а п ты у н а я , што адлюстроуваецца у прыстасаваньи да па- 
л'пычных умоу i асяроддзя 1снавання;

-  м этам еркавальная, якая заключаецца у мысленнай пабудове 
мэты, мадэл!раваньм паводзм, дзейнасц1, прадбачаны яе умоу i вы- 
HiKay;

-  рэгуляты уная, зашканая юра'ваць палпычньш паводзмам! на 
аснове ведау, нормау i каштоунасцей;

-  кантропьная, нафаваная на ажыццяуленне кантролю за па- 
лггычным|' паводзжам1 з пункту погляду гэтых ведау, нормау i каш
тоунасцей;

-  к а м уж к аты ун ая , што забяспечве узаемадзеянне суб’ектау па
лпычных адноан пам1ж сабой i з iHCTbiTyraMi улады;

-  п р агн асты чная, якая адлюстроувае здольнасць свядомасц1 да 
ппатэтычнай ацэню магчымага развщця палпычных працэсау;

-  щ э а п а п ч н а я , што характарызуе патрэбнасць у абароне 
1нтарэсау f  руп i грамадства у цэлым;

-  вы каваучая, зашканая прыдаць палпычнай актыунасц1 людзей 
сацыяльна-абведзеную, пажаданую для грамадства ц1 групы на- 
юраванасць, адпаведную тым або Ышым щэалам класа, нацьй, дзяр
жавы.

Таюм чынам, пал1тычная свядомасць выступав як важнейшы фак- 
тар палпычных адноан. У гэтай сваей якасц1 яна мае розныя узроуы i 
формы праяулення, характарызуецца множнасцю тыловых рыс, вы- 
конвае пэуныя функцык

!!. Паняцце, стр уктур а , функцьн / ты п ы  палты чнай куль
тур ы . Палкычная культура -  неад’емная частка агульнай культуры 
чалавецтва, непасрэдна звязаная з дзейнасцю класау, нацый, сацы- 
яльных пластоу i груп у палпычнай сферы грамадства. Яна фар- 
Mipyeu.qa пад уздзеяннем пстарычных, эканам1чных, этн!чных, рэ- 
лтйных, щэалапчных i 1ншых фактарау.

Паняцц! "пал1тычная свядомасць" i "палпычная культура" бл1зюя па 
ceaiM зместам, але не тоесныя. Kani пры дапамозе першага раскрыва- 
юцца працэсы адлюстравання палпыю у свядомасц1 людзей, то пры 
дапамозе другога паказваецца, як сама палпычная свядомасць рэа- 
л1зуецца i замацоуваецца ва узорах i нормах палпычнай дзейнасц!. 
Палпычная культура уяуляе сабой адз1нства сацыяльных ведау, ацэ- 
нак, арыентацый людзей i нормау, навыкау, узорау ix палпычных па- 
водз'1н. Яна ^ключае у сябе: а) культуру палпычнай свядомасц1; б) куль
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туру палпычных паводзЫ асоб i сацыяльных супольнасцей; в) культуру 
функцыянавання юнуючых у рамках дадзенай астэмы палпычных 
Ыстытутау i аргажзацый.

Коратка паштычную культуру можна вызначыць як сукупнасць 
ведау, перакананняу, прынцыпау, што праяуляюцца у спосабах, вы- 
н'|ках пал'пгычнай дзейнасц1 людзей. Яе асноуным1 кампанентам! 
з’яуляюцца элементы палпычнай свядомасць перш за усё дамЫуючыя 
у грамадстве альбо найбольш характэрныя для той qi 1ншай сацыяль
най групы тыповыя, укаранелыя: а) уяуленн! аб розных аспектах па
лпычнага жыцця; б) палггычныя каштоунасц1 i каштоунасныя арыента- 
цьп; в) пал1тычныя устаноую.

Трэба адзначыць i таи элемент палпычнай культуры, як нацыя- 
нальна-дзяржауныя амвалы: сцяг, герб, пмн, канстытуцыя i iHm. Шэраг 
даследчыкау л1чаць гэтыя амвалы элементам, што цэментуе любую 
пал!тычную йстэму i ляжыць у аснове яе палпычнай культуры.

Вылучаецца i таи элемент палпычнай культуры, як пал1тычныя 
традыцьй, што уяуляюць сабой спадчыну, якая перадаецца з пакален- 
ня у пакаленне i захоуваецца у пал1тычным жыцц1 грамадства на пра- 
цягу доугага часу.

Пал1тычная культура выконвае у палпычным жыцц! грамадства 
наступныя функцьй:

-  пал1тычнага забеспячэння рэал!зацьп класавых, сацыяльна-гру- 
павых i нацыянальных Ытарэсау;

-  назапашання i перадачы палпычнага вопыту;
-  упарадкавання i рэгулявання палпычных адноан;
-  пазнавальная, сугнасць якой заключаецца ва узбраенш суб’екта 

ведами неабходным! для яго паспяховай дзейнасц! у сферы палпыю;
-  камунжатыуная, што адлюстроувае формы сувяз1 чалавека з па

лпычнай сютэмай, з iHmbiMi членам! грамадства;
-  выхаваучая, наюраваная на пал1тычнае фаргфаванне асобы i iHm.
У сучаснай пал1талогм гснуюць розныя клаафжацьй палпычных 

культур. Найбольш вядомай з ix з’яуляецца клаафжацыя, прапанава- 
ная амерыканспм! даследчыкам! Г.Алмандам i С.Вербай. Анал1зуючы i 
супастауляючы асноуныя кампаненты i формы функцыянавання па- 
лпычных астэм ЗША, АнглП, !тали, ФРГ i Мекан, яны вылучыл1 тры 
"чыстыя" тылы палпычнай культуры: патрыярхальны, ладданнщн, ак- 
тывгсци.

Патрыяркальная палпычная культура icHye у грамадстве, дзе аль
бо яшчэ не сфарм!равалася, альбо тольи стала фарм!равацца па
лпычная астэма. У ceaiM чыстым выглядзе таи тыл пал1тычнай культу
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ры наз|раецца у традыцыйным грамадстве з невялжай ступенню спе- 
цыял!зацьн, дзеючыя асобы якога выконваюць адначасова палпгычныя, 
эканамнныя, рэлИйныя функцьн (напрыклад, пал'нычная культура аф- 
рыкансюх плямён). Характэрнай рысай гэтай палпычнай культуры 
з’яуляецца поуная адсутнасць у падданых ц!кавасц! да палпычнай 
астэмы.

Падданшцкая пал'|тычныя культура характарызуецца пераважна 
naciyHbiMi адносЫам! да палпычнай сютэмы. Асоба, арыентаваная у 
духу падданнщкай пал!тычнай культуры, усведамляе асобны аутарытэт 
урада, зазнае у адноанах да яго адмоуныя ui станоучыя эмоцьп. У той 
жа час такой асобе уласц'щае 1мкненне да адхтення ад канкрэтных ме- 
хаызмау палпычнай астэмы, адсутнасць гатоунасц! да актыунага 
удзелу у яе функцыянаваннк

Ягстывгсцкая палпычная культура (qi "культура удзелу") характа
рызуецца арыентацыяй Ыдывща на актыуную ролю у палпычнай 
сютэме незалежна ад паз1тыуных ui негатыуных адноан да яе асобных 
злементау ui сютэмы у цэлым.

На практыцы, паводле Г.Алманда i С.Вербы, гэтыя тры тыпы па
лпычнай культуры у рэальным пстарычным працэсе актыуна 
узаемадзейжчаюць пам!ж сабой, ствараючы змешаныя формы
(патрылрнальна-падданнщкую, падданнщка-актывкцкую i пат-
рыяркальна-актывЁсцкую) з перавагай тых ui !ншых кампанентау.

Аптымальным варыянтам, на думку Г.Алманда i С.Вербы,
з’яуляецца змешаны тып палпычнай культуры, як! яны назвал! 

"купьтурай грамадзянша" (грамадзянскай культурай). Гэта у сваей 
аснове актыв!сцкая культура, што 1нтэгруе пэуныя элементы патрыяр- 
хальнай i падданнщкай культур. Палпычная "культура грамадзянЫа" 
найбольш характэрная для буржуазна-дэмакратычных сютэм. ёй улас- 
щ'выя плюралютычнасць, актыунасць грамадзян у палпычным жыцц! i 
ix лаяльнасць да юнуючай палпычнай астэмы. Менавгга таи тып па
лпычнай культуры, паводле меркавання вучоных, харакгэрны для аме- 
рыканскай i англ!йскай палпычных сютэм, як найбольш дэмакратычных 
i стабтьных.

У маркасцкай палпычнай навуцы тыпалапзацыя палпычных куль
тур ажыццяуляецца пераважна у адпаведнасц!- з пстарычным: тылам! 
грамадсюх фармацый i кпасавай структурай грамадства. Вылучаюцца 
таюя пстарычныя тыпы паштычнай культуры, як рабауладальнщкая, 
феадальная, буржуазная, сацыялютычная.
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Тыпалопю пал1тычных культур, заснаваную на фармацыйным па- 
дыходзе, прапанавау польсю палгголаг Е.Вятр. Ён вылумыу тры ас-
ноуныя тыпы палпычных культур: а) "традыцыйную папггычную
культуру" (рабауладальнщкую i феадальную); б) буржуазна-дэма-
кратычную палпычную культуру"; в) палпычную культуру са-
цыялкпгычнай дэмакратьй".

Пэуную цжавасць выклкае тыпалопя культуры, прапанаваная вя- 
домым палтолагам Э.Баталавым. У залежнасц! ад дзеючых у тым qi 
1НШЫМ грамадстве мехажзмау сацыяльнага рэгулявання -  рынку або 
дзяржавы -  ён вылучыу рыначную i этатысцкую пал1тычныя культуры.

Рыначная палпычная культура, на думку Э.Баталава, -  гэта куль
тура, якая арыентуецца на падыход да палпычных працэсау i праблем 
як да актау абмену дзейнасцю i яе прадуктам! пам/ж свабодным! тава- 
равытворцамк Таму палпыка -  разнавщнасць б1знесу, а палггычныя 
рашэнш -  разнавщнасць гандлёвага пагаднення. Асноуным1 элемен
там! рыначнай пал1тычнай культуры з'яуляюцца: арыентацыя на канку- 
рэнтную барацьбу як ужверсальны прынцып функцыянавання i раз- 
В1’ц ц я  грамадскага аргажзма; Ыдывщацэнтрысцкая установка, для якой 
вышэйшая мэта i каштоунасць -  партыкулярнае Пндывщуальнае) 
!снаванне; арыентацыя на спантаннасць, натуральнасць, самарэгуля- 
ванне у выкананж палпычных i жшых функцый.

Этатысцкая палпычная культура -  культура, што звязвае выра- 
шэнне палпычных праблем i кантроль над палпычным1 працэсам1 з 
дзеяннем мехажзмау дзяржаунага рэгулявання. Гэта культура абмежа- 
вання канкурэнтнай барацьбы, для якой жтарэсы цэлага (дзяржавы, 
класа, якой-небудзь аргажзацы!) вышэйшыя за прыватныя,
i u m . r D i n \ f o n u u » , i o  1 1 ! т ^ п л ^ и . |!! IUI I L J I S 1  it I I

У залежнасц1 ад  суб ’екга naniTbiKi адрозж ваю ц ь  па л п ы чн ую  куль
тур у  асобы , сацы ял ьнай  супольнасц1 i грам адства.

У грамадстве поруч з розным! тыпам1 палпычнай культуры 
юнуюць пал1тычныя субкультуры. Адрозжваюць палпычную суб
культуру жтэл1генцьп, служачых дзяржаунага апарату, моладзЬ жан- 
чын, рэпянальную, этжчную, рэлтйную i жшыя палпычныя суб
культуры.

НЕ. С тан  / асабл'шасц/ фарм/равання пал/тычнай культуры  у  
Рэспублщы Беларусь. Пераход да рынку i дэмакратьн ставщь перад 
беларусюм грамадствам задачу авалодання асновам1 дэмакратычнай 
палпычнай культуры, без якой немагчымае фарм1раванне прававой 
дзяржавы i цывтьнага грамадства.
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Станауленне дэмакратычнай культуры у Рэспублщы Беларусь ад- 
бываецца у вельм1 складанай сацыяльна-эканам1чнай i палпычнай 
сггуацьй. Крах аутарытарнай палпычнай астэмы, эканам1чны спад уз- 
мацнт1 масавую палпызацыю грамадства, стымулявал! актыунасць 
палпычных i грамадсюх рухау i арган!зацый.

Важнейшым1 сацыяльна-эканам!чным! i пал!тычным! умовам1 фар- 
м!равання дэмакратычнай палпычнай культуры з’яуляюцца экана- 
м1чная рэформа, разнастайнасць форм уласнасц1, пераадоленне 
ураунтаую i звышцэнтрал1зацы!, усталяванне у грамадстве палпычных 
свабод, палпычнага плюрал1зму, шматпартыйнай астэмы, гарантаван- 
не правоу асобы. Таюя фактары, як актыв1зацыя палпычнага удзелу, 
стварэнне прававой дзяржавы i незалежнасць ад яе грамадства, раз- 
вщцё новых форм дзмакратычных мстытутау, icTOTHae пашырэнне ра- 
мак свабоды слова, друку, галоснасц! закладаюць аеновы новай, плю- 
ралютычнай палпычнай культуры.

Пал1тычная культура Рэспублш Беларусь знаходзщца на пералом- 
ным этапе. Яна паступова вызваляецца ад элементау аутарытарнай, 
этатысцкай палпычнай культуры i набывае рысы плюралгстычнай па
лпычнай культуры. Станауленню дэмакратычнай пал1тычнай культуры 
садзейшчае вырашэнне таюх праблем, як:

- усталяванне плюрагпзму эканам1чнага i сацыяльнага жыцця;
- стварэнне прававой дзяржавы i цывшьнага грамадства;
- забеспячэннв палпычнай i сацыяльнай абароненасц! грамадзян;
- фарм1раванне у свядомасц1 людзей гуманютычных палпычных i 

сацыяльна-маральных каштоунасцей, щэй свабоды i годнасц1 асобы;
- расшырэнне галоснасц!, жфармаванасц1 людзей;
- дасягненне пэунага кансэнсусу пам!ж асноунымп сацыяльным1 

сулольнасцям1, палпычным1 партыям1 i рухам! наконт галоуных каш
тоунасцей, щэалау i мзтау грамадскага развщця;

- прыняцце палпычных рашэнняу на аснове прафеаянал1зму, гу- 
манютычных i дзмакратычных прынцыпау;

- гарантаванне юрыдычнай i фаюычнай суверэннасц1 асобы;
- гуман!зацыя астэмы адукацьй i выхавання, ix зместу.
Пытанн! палпычнай культуры, яе фарм1равання у сучасных умовах 

набываюць асабл1вую актуальнасць. Без павышэння пал1тычнай куль
туры насельн1цтва, ycix структур улады стане праблематычны пераход 
да прававой дзяржавы i цывшьнага грамадства.

П р а б л е м н ы я  i д ы с к у а й н ы я  п ы т а н ж
1. Як Вы разумееце такую уласц1васць масавай свядомасц1 гра

мадства, як харызма? Ц! уласц!вая яна беларусам?
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2. Што такое папул1зм?
3. Назавще фактары, яюя аказваюць уплыу на працэс фар- 

м1равання i развщця палпычнай культуры грамадства.
4. Дайце характарыстыку дэмакратычнаму i таталтарнаму тылам 

палпычнай культуры.

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Грамадская думка i яе роля у пал1тычным жыццк
2. Этатызм i анарх1зм як тыпы палпычнай свядомасц!.
3. Ментал1тэт беларусау.
4. Асабл!васц1 палпычнай культуры моладзк
5. Палпычная культура i палпычныя паводз'жы.

ГПтаратура
Андреев С.С. Политическое сознание и политическая культура // 

Социально-политический журнал. -1992. -  № 8.
Малянок М.А. Пал1талопя. Навучальны дапаможжк. Ч. II. -  Маплёу, 

1995.
Основы социально-экономических знаний (Социономия). Раздел 3. 

Политическая жизнь в обществе. -  Мн., 1994.
Политология. Курс лекций / Под ред. ВАБобкова и И.Н.Браима. -  

Мн., 1995.

Тэма 12. ПАЛПЫЧНАЯ ЩЭАЛОГ1Я
1. Jli6epani3M у грамадска-палпгычнай думцы.

ГчвНиврВс! I ЫЗпл! сутнасц ь  I ГрЗМЗДСКа-ПЗХнТЫЧНаЯ рОЛЯ.
3. Пал1тычная щэалопя сацыял-дэмакратьи.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i: палпычная щэалопя, палпычная дак- 

трына, л1берал1зм, неал1берал1зм, кансерватызм, неакансерватызм, 
сацыял-дэмакратыя, марказм-ленмзм, нацыянал1зм, фашызм, анар-
xi3M.

Палпалопя як грамадская навука адлюстроувае тэорьй, погляды i 
Ытарэсы розных палпычных i сацыяльных ст. Асабл1вую ц'!кавасць 
выкпжаюць тэорьп, што маюць працяглую псторыю i знаёмяць нас з 
вопытам вывучэння палпгычных працэсау. Палпычная щэалопя аказ- 
вае уплыу на масавую палпычную свядомасць i стварэнне для яе 
сютэмы крытэрыяу i арыентацый у пал1тычным жыцц1, фарм1руе маты- 
вацыю палпычных паводзм шырокага кола грамадзян.
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I. ШбералЬм у  грамадска-палтычнай думцы. Паняцце 
"палпычная щэалопя" уведзена у навуковы абыходак у ХУН! ст. фран- 
цузсюм вучоным Д. дз Tpaci. У аснове гзтага паняцця ляжаць штарэсы 
пэунай супольнасц'| людзей, пры дапамозе яюх усталёуваецца пэуная 
1ерарх|'я каштоунасцей, а таксама палпычныя мэты, што не маюць да- 
чынення да сацыяльна або этн'мна аформленых груп грамадства 
(анарх|'зм, фашызм),

Палпычная щэалопя выступав як спецыф!чная форма i разна- 
вщнасць палпычнай свядомасцк Гэта спрыяе фарм1раванню па- 
з1тыунага вобраза, яю прапануецца у палпычнай дактрыне.

Палггычная дактрына -  тэарэтычны або пал!тычны прынцып, што 
змяшчае эканам1чныя, пал!тычныя i мшыя мэты i формы ix  практычна- 
га дасягнення. Палпычныя дактрыны дапамагаюць атрымаць най
больш поуныя уяуленн|‘ аб разввд палпычных щэй i выкарыстоуваць 
дасягнены сацыяльна-пал!тычнай думю для палпычнага уладкавання 
сучасных дзяржау.

Першай з найбольш вядомых щэалопй з’явуся лШерашзм. Яго 
вытою мы знаходз!м у антычнай фтасофп Цыцэрона, Лукрэцыя i Дэма- 
крыта. Як щэалопя л'|берал!зм пачау фарм!равацца у перыяд Асветы 
(Дж.Лок, A .C m it, Ш.Мантэск’е, !.Кант, Т.Джзферсон i 1нш .) i атрымау 
шырокае распаусюджанне у XIX ст. (Д.Мть, Г.Спенсер, 1.Бентзм, 
Б.Канстан, Дж.Мэдзюон, АТаквшь).

Jli6epani3M  уяуляе сабой мдывщуашстычную сютэму поглядау, дзе 
перавага аддаецца асобнаму чалавеку у адноанах да любой сацыяль
най групы i грамадства у цэлым. Л1бералы адстойваюць умацаванне 
рол!' палпычных (нстытугау у грамадстве i традыцыйных парламенцюх 
працэдур, што адлюстроуваюць H acrpoi i 1мкненн! цывшьнага грамад-
СТР)Я V n n o i l i o a r v  пяркпп ганм ш  n n n i  m a n w a m - i  H g  nvMify Л 'бвО ЗП ЗЧ ' DCCT‘ = — - •  j  -  '  I  J   ............................................   I   •***-*-*-■•* * ,w4 i '■ '* / J f - ' w w .

цэнтрал1зацы'1 грамадства, узмацненне дзяржавы i пашырэнне яе 
функцый з’яуляюцца падмуркам узшкнення татал!тарызму. Прынцып 
падзелу улад у тым выглядзе, як ён ажыццяуляецца на Захадзе, вядзе 
да застыласщ' палпычнай астэмы. Узмацненне бюракратьп i ад- 
ммстрацьй прывяло да таго, што прыняцце палпычных рашэнняу ста
ла вын!кам не спрэчак, дыскуай, KaMnpaMicay, а дзейнасц1 чыноунжау, 
тэхнакратау. Таму л!берал1зм выступав за пашырэнне практыю 
усенароднага абмеркавання законау i рашэнняу, што прывядзе да 
змяншэння канцэнтрацьн улады у руках лщэрау, прэзщэнтау, па- 
л'пычных iHCTbiTyray.

Надзвычайную ролю л1берал!зм адводзщь ведам i культуры, яюя 
дапамагаюць лжвщаваць духоуныя перадумовы таталггарызму.
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Асноуная каштоунасць л1берал1зму -  свабода, што разумеецца як 
шчым не абмежаваная канкурэнцыя у эканам1чным, пал'пычным i са- 
цыяльным жыццк Jli6epani3M выступав i за свабоду канкурэнцьи 
щэалопй., Дэмакратыя разглядаецца як щэя, што нясе небяспеку для 
свабоды, як i любая 1ншая установка або грамадская мадэль. Наогул 
дэмакратыя —  гэта улада большасц1, а свабода меншасц1 не павмна 
залежыць ад каго-небудзь. У абгрунтаванне гэтых палажэнняу робяцца 
спасылю «а Платона i Арыстоцеля, яюя л1чыл1 дэмакратыю тыран1яй 
большаа#, дакарал1 яе за эмоцьм i некампетэнтнасць. Як вынж 
Л1берапы адстойваюць умацаванне Ыстытутау, што ураунаважваюць 
усеагульнае выбарчае права i выбарчыя органы: канстытуцыя, права, 
прынцып падзелу улад.

У адрозненне ад кансерватарау, яюя клапоцяцца аб умацаванш 
традыцыйных каштоунасцей, л1бералы прытрымл1ваюцца 1дэ! асця- 
рожных рэформ i прагрэсу. Тэарзтычнай асновай такой палпыю 
з’яуляецца тэорыя маятника амерыканскага псторыка А.ШлезЫгера, яю 
л1чыу, што грамадства разв1ваецца цыклам!, кал! "фаза актыунасцГ' 
змяняе "фазу стомленасцГ' i наадварот. Такая тактика дапамагае 
л1бералам ажыццяуляць удалыя манеуры пам1ж двума палюсамк кан- 
серватарам! i сацыял-дэмакратамк Гэта не што iHLiiae, як тактыка цэн- 
трызму, якая дае магчымасць !сц! на блаюраванне то з адным1, то з 
ApyriMi.

Ужо на пачатку XX ст. стала вщавочна, што у грамадстве бязмеж- 
най свабоды канкурэнцьи i рынку не 3wsami скласцюя гарман1чныя ад- 
ноаны пам1ж людзьм1, не удалося дабщца росшту эканомжк На змену 
"клайчнаму варыянту" прыйшоу неал1берал1зм (Дж.Хобсан, Т.Грын, 
Л.Хабхаус, Ф.Науман, Дж.Кейнс, Дж.Гэлбрэйт). Разам з традыцыйным 
л1беральным !ндывщуал1змам узнжаюць капектывгсцюя i этатысцюя 
вкцзнты. Неал|5ералнзм !мкнецца аогрунтаваць неабходнасць дзяр
жаунага рэгулявання эканомжай i сацыяльным жыццём. Пры дапамозе 
падаткавай астэмы i сацыяльных праграм неал1бералы жадаюць 
зменшыць сацыяльную няроунасць i пабудаваць "дзяржаву 
усеагульнага дабрабыту". Зыходзячы з агульных нтарэсау, "дзяржава 
дабрабыту" пераразмяркоувае даходы на карысць працоуных, дапама
гае найбольш абяздоленым пластам грамадства, прадухтяе сацыяль- 
ныя канфл1кты.

Прадстаунм неал1берал!зму адстойваюць прынцыпы "плюралю- 
тычнай дэмакратьн", наюраванай на улж жтарэсау ycix сацыяльных 
груп у raniHe палпычнай улады, на ажыццяуленне "палпычнай спра- 
вядл1васцГ.

112

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Галоуная рыса сучасных л1беральных партый Еуропы - наяунасць 
розных пазщый па адной праблеме, што зразумела з пункту гледжання 
ix yBari да мдывщуальнай свабоды.

И. Кансерватызм: сутнасць  / грамадсиа-пал'тычная роля. Як 
щэйна-пал|тычная плынь кансерватызм бярэ свой пачатак ад 
еурапейсюх мыслщеляу канца XVIII -  пачатку XIX стст. (Э.Берк, Ж. дэ 
Местр, Ф. фон CaBiHbi, Ф. дэ Шатабрыян, А. дэ Габ1но). Кансерватызм 
узн|'к у якасц1 рэакцьй на Вял1кую французскую рэвалюцыю, што раз- 
глядалася яго прадстаунжамг як прычына грамадскага хаосу i разбу- 
рэння. АдзЫ з заснавальшкау кансерватызму Э.Берк у KHi3e 
"Разважанш аб рэвалюцьй у Францьм" (1790) вывеу сютэму каш- 
тоунасцей кансерватызму: 1) рэлИйная i духоуная мэты палпычнай 
дзейнасщ 2) аутарытэт царквы, сям’1 i школы; 3) культ традыцый, на- 
цыянальнай культуры, патрыятызму; 4) моцная 1ерарх1чная дзяржава;
5) прыярытэт нтарэсау дзяржавы над 1нтарэсам1 асобы; 6) пстарычнае 
адзЫства мжулага, сучаснага i будучага, пераемнасць развщця;
7) прагматызм, здаровы сэнс, скептыцызм; 8) паступовасць працэсу 
сацыяльных змяненняу; 9) свабода i адказнасць.

Палпычны кансерватызм аказвае значны уплыу у кражах Захаду. 
Яго лщэры -  Р.Рэйган, Д.Буш, М.Тэтчар, Г.Коль -  добра вядомыя у свеце.

Галоунае адрозненне пам1ж кансерватарам! i л1бералам1 у вызна- 
чэнн1 ступен1 свабоды асобы -  браць на сябе маральныя рашэннк Кан- 
серватары абараняюць больш жорстю нагляд за асобай з боку дзяржа
вы, царквы i сям ! Яшчэ адно адрозненне пам1ж кансерватарам1 i 
л1бералам! стасуецца ix адноан да дзяржауных ciMBanay. Кансервата- 
ры сцвярджаюць, што дзяржаве патрэбныя моцныя амвапы дзеля 
падтрымання сваей улады. Згодна з дум ка Mi кансерватарау, дзяржава 
пав1нна абатрацца не толью на здаровы сэнс i прагматызм, але i на 
Эмицьп грамадзян.

У эканам1чных пытаннях кансерватары, як i л!бералы, аддаюць 
перавагу свабоднаму рынку. Разам з тым у ix рознае бачанне гэтага 
рынку. Звычайна свабодны рынак абгрунтоуваецца патрэбнасцям'1 асо
бы. Кансерватары спасылаюцца яшчэ i на натуральны лад грамадства, 
у яюм 1ерарх'1чная структура грамадства адпавядае законам прыроды. 
Сярод людзей, як i жывёл, заусёды знаходзщца мацнейшы i больш 
удалы. Таму спробы пераразмеркаваць багацце i каштоунасц! з мэтай 
дасягнення эканам!чнай роунасц1 супярэчаць прыродзе.

Сучасная, навейшая мадыфкацыя "кпас'мнага кансерватызму" -  
незкансерватьгзм -  стала набываць моц у сярздзже 70-х гадоу XX ст. 
Паяуленне неакансерватызму звязанае з распаусюджаннем леварады- 
кальных щэй i рухау пратэсту у разв1тых кражах Захаду i з крызюам не-
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ал1беральных канцэпцый. Побач з гэтым сучасны кансерватызм удала 
антэзуе шэраг уяуленняу, яюя традыцыйна л1чылюя л1беральным1 
(свабодны рынак, рэформы, абмежаванне прамога умяшання дзяржа
вы у эканомжу i iHui.). Здольнасць неакансерватызму тонка рэагаваць 
на сацыяльныя змены -  адна з прычын яго прыкметнага грамадскага 
уплыву. Паводле сваёй прыроды кансерватары надаюць важнае зна- 
чэнне нацыянальнаму адзЫству. Таму сучасныя кансерватыуныя пар- 
тьн узнжаюць звычайна у спецьфчных нацыянальных умовах без 
значнага Ытэрнацыянальнага уплыву.

Правей кансерватарау у сучасным палпычным спектры знахо-
дзяцца новыя правыя радыкалы, яюх часта называюць неафашы- 
стам1 (тэрмЫ фашызм застаецца актуальным i сёння).

Канцэптуальна фашызм мае агульную аснову з нацыянашзмам. 1х 
галоуным аб’ектам з’яуляецца нацыя. Разам з тым фашызм i нацыяна- 
л1зм па-рознаму трактуюць гэту катэгорыю.

Нацыянагйсты л!чаць, што нацыя фарм1руецца з этЫчнай суполь- 
насц1 людзей. У яе аснове -  агульная псторыя i мова. Суб’екты нацьй 
разглядаюцца як свабодныя грамадзяне на пэунай ("сваёй") тэрыторьм. 
Галоуная мэта нацыянал1зму -  абудзщь нацыю, яе пачуццё са- 
лщарнасц!, узмацнщь яе аутаном1ю.

Фашызм разглядае нацыю як падмурак улады, згуртавання eoni i 
сты народа. Як адзначае англмсю даследчык нацыянал1зму Э.Смп-, 
фашысцкая нацыя -  ёсць аутарытарная эл1та змагароу, што бяруць 
удзел у б1ялапчна дэтэрмЫаванай барацьбе за выжыванне i да- 
м1нацыю.

III. Пал1ты чная iдэалог/я сацыял-дэмакраты/. Узнжненне са- 
цыял-дэмакратычнага руху звязанае са стварэннем К.Марксам 
"МЬкнародмага таварыства рабочых" (1864 г.). Палггычнае вучэнне 
марказму грунтуецца на матэрыялютычным разумен^ ricTopbii. 
К.Маркс i Ф.Энгельс выявт1 сутнасць класавай барацьбы як барацьбы 
за уладу. Кожны клас, што 1мкнецца да панавання, павЫен перш за усё 
заваяваць палпычную уладу, якая з’яуляецца аргаызаваным настлем 
аднаго класа над Ышым. Адсюль выводзщца класавая сутнасць дзяр
жавы i ставщца мэта разбурэння ваенна-бюракратычнай буржуазнай 
дзяржаунай машыны у вын'|ку сацыялютычнай рэвалюцьн i 
устанаулення дыктатуры пралетарыяту. Таим чынам, на думку мар- 
кастау, будзе зроблены першы крок да усталявання сапрауднага наро- 
дауладдзя, пачнецца пераходны перыяд ад кап!тал'1зму да сацыял1зму. 
Дыктатура пралетарыяту прывядзе да зжшчэння усяюх класау, а зна- 
чыцца, да адм1рання дзяржавы.
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Палггычныя iflai маршзму атрымал1 распаусюджанне i развщцё у пра
цах У.!.Лен1на, В.Л|бкнехта, АБебеля, П.Лафарга, Г.В.Пляханава i мш.

Барацьбу з К.Марксам у I 1нтэрнацыянале вял1 анармсты. Само 
паняцце "анарх1зм" у перакладзе з грэчаскай мовы азначае "без- 
уладдзе". Узыкненне тэорьн анарх1зму звязанае з 1мёнам1 М.Шц1рнера, 
П.Прудона, МАБакунЫа, П.А.Крапотюна. Яны крыты ка вал! "дзяржауны 
сацыял1зм", адхтял1 щэю пралетарскай дзяржавы, таму што, на ix дум
ку, апошыя разбураюць асобу, пазбауляюць яе прыродных правоу на 
свабоду, параджаюць бюракратызм, Узамен мехаызму дзяржаунага 
юравання М.А.Бакуын прапанавау федэратыуную свабодную арга- 
ызацыю рабочых асацыяцый, абшчын, народау, абласцей. Тэарэтык 
анарх!зму найбольш !стотным аргументам супраць дыктатуры пралета- 
рыяту л!чыу немагчымасць цэлага класа быць дыктатарам, у выжку 
чаго адбудзецца дэлегаванне уладных паунамоцтвау групе сацыя- 
лютычных чыноунжау.

У другой палове XX ст. асобныя разнавщнасц1 анарх|'зму атрымал1 
распаусюджанне у KpaiHax ЛацЫскай Амерыю, Усходняй A3ii, знайиш 
увасабленне у некаторых альтэрнатыуных рухах ("новыя левыя"). У 
межах Другога 1нтэрнацыянала (1889-1914 гг.) адбылося пал1тычнае 
размежаванне пам1ж марксютам! i сацыял-рэфармютамк што стала 
асновай афармлення сацыял-дэмакратьй як самастойнай палпычнай 
плыж у рабочым руху.

Тэарэтычнае абгрунтаванне сацыял-рэфарм!сцюх поглядау зраб!у
Э.Бернштейн, яю выстуту з канцэпцыяй эвалюцыйнага пераходу ад 
кап!тал1зму да сацыял1зму. Ён даказвау, што каппгал1зм мае схтьнасць 
да удасканалення, вынжам чаго стане паляпшэнне жыцця працоуных, 
адбудзецца дэмакратызацыя пал1тычнай астэмы.

Найбольш моцны аутарытэт сацыял-дэмакратычны pvx набыу 
пасля Другой сусветнай вайны, Kani у 1951 г. у Франкфурце-ка-Майне 
быу адроджаны Сацыялютычны 1нтэрнацыянал.

Сацыял-дэмакраты (у адрозненне ад кансерватарау i л1бералау) 
звяртаюць значную увагу на сацыяльныя пытанн! (удасканаленне 
дзяржавы, выбарчых працэдур, сацыяльныя гарантьн палпычнага 
удзелу i г.д.). Сучасныя сацыял-дэмакраты робяць стауку на рэформы
як галоуны сродак пабудовы дэмакратычнага сацьшнзму -  грамад
ства, дзе усе сацыяльныя групы будуць здольныя прымаць сапраудны 
удзел у прыняцц1 рашэнняу у эканомщы, дзяржаве i грамадстве.

Адным з цэнтральных пытанняу рэфарм1сцкай канцэпцьп дэмакра
тычнага сацял1зму паустае пытанне аб дзяржаве. Сацыял-дэмакраты 
л'наць, што прыналежнасць дзяржавы пэунаму класу вызначаецца не
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тэорыяй, а класавай барацьбой. Дзяржава належыць аднаму класу, 
Kani астатыя не вядуць за яе барацьбу. Рэфарлшм прызнае !снаванне 
манапол'1й i кашталу, наяунасць у ix  улады, але Л1чыць, што упада на
лежыць не толью капралу. Аб гэтым сведчыць пашырэнне функцый 
сучаснай дзяржавы, яе рэгулюючай p o n i у эканам1чным i сацыяльным 
жыцц! грамадства. Тайм чынам, дзяржава пераутвараецца у своеасаб- 
n iB a ra  ap 6 iT p a  пам!ж палпычным1 c'maMi.

Найбольш выразна элементы сацыял!зму, на думку сацыял- 
дэмакратау, знаходзяць адлюстраванне у пал1тыцы салщарнасцк Пад 
ёй разумеецца перш за усё тактыка уступак грамадскай думцы, якая 
абавязвае дзяржаву звяртаць увагу на патрабавант грамадзян, а ад 
грамадзян патрабуе аказваць падтрымку дзяржаве.

Сёння сацыял-дэмакраты усё больш звяртаюць увагу на неабход- 
насць абмежавання эканам!чнага росту у сувяз! з выжшчэннем нава- 
кольнага асяроддзя. Яны выступаюць за больш спрошчаны лад жыцця 
i дэцэнтрал1зацыю урадавых структур, павышэнне cryneHi сама- 
юравання на мясцовым узроунк Патэнцыяльным! саюзнкам!' сацыял- 
дэмакратау выступаюць партьй зялёных, удзельнм жаночага i юнацкага 
рухау, прадстаунш сацыяльных меншасцяу. У вытку сацыял-дэмакраты 
усё у меншай ступен! з’яуляюцца прадстаун1кам1 Ытарэсау працоунага 
класа i атрымл1ваюць значную падтрымку з боку людзей, занятых у га- 
niHe аховы здароуя, адукацьп, мастацтва, грамадсюх службау.

Праблемныя i дыскусшныя пытанш
1. Яю уплыу аказвае палпычная щэалопя на палпычныя паводзЫы 

сацыяльных i нацыянальных груп?
2. Сфармулюйце неабходныя умовы для пераходу да л1беральнай 

дэмакратьп.
3. Lji маюць перспбктывы кансврватыуныи каштоунасц! у кэспуо- 

лщы Беларусь? Як яны суадносяцца з хрысц!янсюм( каштоунасцям1?
4. Нямецю сацыял-дэмакрат В.Брандт адзначау, што сацыял1зм -  

не таю стан грамадства, якога можна дасягнуць, а гэта перманентная 
задача. Як разумець такое выказванне?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Погляды Э.Берка на асобу i грамадства.
2. Свабода асобы як каштоунасць ni6epani3My.
3. Леварадыкальныя канцэпцьп сацыял1зму: анарх1зм, трацюзм, 

экалапчны сацыял!зм.
4. Сутнасць канцэпцьп "дэмакратычнага сацыял!зму".
5. Камужзм як палпычная плынь.
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Тэма 13. ДЭМАКРАТЫЯ ЯК ПАЛ1ТЫЧНАЕ УЛАДКАВАННЕ
1. Тэорьн дэмакратьй.
2. Дэмакратыя як спосаб аргаызацьп пал1тычнай астэмы грамад

ства.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i : дэмакратыя, плюрал1зм, наро- 

дауладцзе, палпычны рынак, свабода, мехаызм "стрымак i npoqiBar".
Дэмакратыя з’яуляецца адной з найбольш значных уыверсальных 

каштоунасцей чалавецтва. Сёння мы можам наз1раць устойл1вую тэн- 
дэнцыю дэмакратызацьй мноства палпычных сютзм ва Усходняй 
Еуропе i Лацискай Амерыцы. Разам з тым, працягваюцца дыскуси аб 
сутнасш дэмакратьй, крытэрыях i мехаызмах яе забеспячэння. Тэма 
дэмакратьй выступав як невычарпальная крынща щэй i грамадскай 
практычнай дзейнасцг.

I. Тэорьй дэмакратьй. Дэмакратыя часта набывае выгляд ciM- 
вала, мадэл1, яюя носяць абстрактны характар. 1тала-амерыканси па- 
лпчэлаг Дж.Сарторы адзначау, што дэмакратыя -  гэта пампезная назва 
нейкай рэчы, якая не icHye.

Дэмакратыя, як спосаб аргашзацьй пал'1тычнай сютэмы грамадст
ва, знаходзщца у пастаянным развщц!. Так, старажытныя грэчасюя по- 
л!сы не адпавядаюць дэмакратычнаму рэжыму 3noxi Вялжай француз- 
скай рэвалюцьп, а тым больш сучасным дэмакратыям.

Mix жшым, разам з адрозненням! пам!ж пстарычным1 тыпам1 дэма- 
кратьм (снуюць адметныя рысы гэтай формы палпычнай аргаызацьй
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грамадства. Аснову канцэпцый дэмакратьп складае паняцце народнага 
суверэжтэту, заснаванага на роунасц1 палпычных правоу i мапнымасц1 
кожнага грамадзяшна браць удзел у юраванн1 дзяржавай.

Ужо старажытны грэчасю фтосаф Арыстоцель вылучау некалью 
вщау дэмакратьп. Улааувай рысай першага вщу з’яуляецца роунасць, 
а пастановы большасц1 маюць рашаючае значэнне. flpyri вщ дэмакра- 
Tbii -  той, пры яюм замяшчэнне пасад абумоуленае маёмасным цэн-
зам. Аднак асноуным пачаткам дэмакратычнага ладу выступав свабо-
да, якая разумеецца як магчымасць займаць пэуныя юруючыя пасады. 
Другая перадумова дэмакратьп -  жыць так, як каму захочацца.

Тайм чынам, Арыстоцепь л^чыу магчымым аднеау да дзмакратычных 
дзяржау, у яюх службовыя асобы прызначаюцца са складу ycix грамадзян, 
усе юруюць па чарзе i не маюць права займаць пасаду двойчы; замя
шчэнне пасад адбываецца па жэрабю, судовая упада належыць yciM i г.д.

Дэмакратыя, паводле Арыстоцеля, з’яуляецца адхтеннем ад 
щэальнай формы дзяржавы -  палпгьн, паколью юруючая большасць 
дзеймчае у ттарэсах гэтай большасцц а не усяго грамадства.

Крытычна ста в гуся да дэмакратьп i друп выдатны мыслщель ан- 
тычнасц1 Платон. На яго думку, дэмакратыя уяуляе сабой працяг 
anirapxii i з’яуляецца перадумовай тыран!!. Паколью пасады замяшча- 
юцца па жэрабю, дэмакратычны лад не мае патрэбнага парадку 
юравання, законы не выконваюцца, а вын!кам празмернай свабоды 
становщца празмернае рабства.

Культурная рэвалюцыя 3noxi Асветы прынеспа у грамадскую свядо
масць щэю неабходнасц] сацыяльных пераутварэнняу. У працах Ф.Бэкана, 
Т.Гобса, Дж.Лока, Ш.Мантзск’е, Ж.-Ж.Русо, Г.Гроцыя i 1нш. фармупююцца 
асновы новага палпычнага парадку, заснаванага на канстытуцьн, падзеле 
упад, прававой дзяржаве, пал!ть!чкь!х правах i свабодах грамадзян.

У щэалап'чным сэнсе мыслщел! snoxi Асветы прадстаулял1 
л1беральную i дэмакратычную канцэпцьп. Найбольш выразна яны ад- 
люстраваныя у творах Дж.Лока i Ж.-Ж.русо.

Аснову поглядау Дж.Лока складае вучэнне аб натуральным праве i 
грамадсюм дагаворы. Дзяржава, на думку фтосафа, пав'ина не абмя- 
жоуваць свабоду асобы i прадпрымальнщтва людзей, а забяспечваць 
ix абарону. Ва умовах, rani асоба не здольная раскрыць свае магчы- 
масц| i самаразв'1вацца, грамадзяне маюць права на змену юнуючага 
грамадскага парадку.

Дэмакратыя разглядаецца Дж.Локам як грамадства, у яюм боль
шасць валодае усей уладай i выкарыстоувае яе для прыняцця гра- 
мадсю'х законау i прызначэння службовых асоб.
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Дж.Лок адным з першых стварыу вучэнне аб падзеле улад, чым 
аказау вялм уплыу на французскага фтосафа-асветнжа Ш.Мантэск’е.

Ж.-Ж.Русо разв1у канцэпцыю "прамой дэмакратьн". Ён стварыу 
сютэму, у якой усе грамадзяне арган'нна узаемазвязаныя памЬк сабой, 
аднолькава выступаюць як суверэнам1 палаычнай улады, так i яе пад- 
даным1. Гэтым, паводпе Русо, магчыма дасягнуць абсалютнай па
лпычнай poyHacqi грамадзян.

Заснавальнш навуковага камуызму разглядал1 дэмакратыю у не- 
парыунай сувяз1 з матэрыяльным1 умовам1 жыцця i сцвярджал1, што у 
класавым грамадстве дэмакратыя выступае выражэннем дыктатуры 
пануючага класа. Пад вышэйшым тыпам дэмакратьй К.Маркс i 
Ф.Энгельс разумел! сацыялютычную дэмакратыю, эканам1чную аснову 
якой складае грамадская уласнасць на сродю вытворчасцК Усё больш 
шырокае уцягненне народа у юраванне дзяржавай пав!нна пе- 
раутварыць дэмакратыю як форму дзяржаунага праулення у сама- 
юраванне.

У XIX ст. паявтася i Ышая тэндэнцыя у падыходах да вызначэння 
дэмакратьй. Яе заснавальнж -  французсю мыслщель i дзяржауны дзе- 
яч А. э Таквть. Ён разумеу дэмакратыю як прынцып сацыяльнай арга- 
ызацьй сучаснага грамадства, яю дапускае развщцё органау грамадска- 
га самаюравання, утварэнне добраахвотных асацыяцый грамадзян, 
строгую адказнасць дзяржауных чыноуыкау перад грамадствам.

Сучасныя школы пал!тычнай думю разглядаюць дэмакратыю або 
як чысты мехаызм урада, пазбаулены сацыяльных ц1 пстарычных 'да- 
маганняу, або як праект грамадства, прызначаны для забеспячэння 
самавыяулення ycix грамадзян. У адпаведнаа-й з гэтым гальянсю 
фтосаф Н.Бабю вылучае "фармальную" i "змястоуную" дэмакратьй. 
Фармальная або працэдурная дэмакратыя характарызуецца як сукуп- 
насць нстытутау i правт палпычнай гульн|'. Яна устанаул!вае, што га- 
рантыя правоу кожнага залежыць ад павал да пэуных правт i працэдур 
юрыдычнага характеру, яюя абмяжоуваюць дзеянн1 дзяржавы. Разам з 
тым дзяржава атрымл1вае дапаможную функцыю абароны дэмакра-: 
тычных правт i працэдур, заснаваных на прынцыпе узаемазалежнасц! 
i узаемаабмежаванасц1 заканадаучай, выканаучай i судовай улад.

Змястоуная дэмакратыя разглядае Ыстытуцыйныя формы, 
Ыдывщуальныя i калектыуныя правы, спосабы прадстаунщтва, экана- 
м1чныя структуры толью як жструменты, яюя дапамагаюць забяспеч- 
ваць роунасць правоу i свабод грамадзян i атрыманне найлепшых вы- 
гад ад ceaix асабютых здольнасцей. Таюм чынам, на першае месца 
ставщца мэта, а не сродю, што ёй спрыяюць.
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У залежнасц1 ад таго, хто мае прыярытэт у ажыццяуленн1 улады: 
асоба, сацыяльная трупа або народ як цэласная супольнасць -  усе 
канцэпцьп' дэмакратьп можна падзялщь на: мдывщуалютычныя, плю- 
ралютычныя i калектыв1сцк1я.

Канцэпцьп шдывщуашстычнай дэмакратьн вылучаюць асобу з 
грамадства i дзяржавы, прызнаюць яе галоунай крынщай улады, прыя
рытэт яе правоу над правам! дзяржавы i звяртаюць увагу на гарантава- 
насць Ыдывщуальнай свабоды.

Канцэпцьп плюралклычнай дэмакратьп абгрунтоуваюць щэю за- 
цжауленай групы як рэальнага стваральнжа i удзельнжа палггыю. Ме- 
нав1та зацкауленая група разглядаецца як цэнтральны элемент па
лпычнай астэмы, што гарантуе забеспячэнне Ытарэсау, правоу i сва- 
бод асобы. Таю падыход абатраецца на щэю А. дэ Таквшя аб неза
лежных асацыяцыях грамадзян як апоры дэмакратьп.

Калектьшсцкля м а д зт  заснаваныя на агульнай зац1- 
кауленасф свабодных грамадзян у захаванж шэрагу сацыяльных 
прывтей, што патрабуе абсалютызацьи улады дзяржавы, атая- 
самл1вання правадыроу з народам або класам, абмежавання пра
воу асобы у штарэсах ycix астатых грамадзян i г.д.

У залежнасц1 ад формы ажыццяулення улады -  непасрэднай або
прадстаужчай -  вылучаюць ппебгсцытарныя канцэпцьп дэмакратьп 
(щэнтытарныя) i рэпрэзентатыуныя (элпгарныя) тэорьн дэмакратьп.

Шматлжасць сучасных тэорый i канцэпцый дэмакратьп сведчыць 
аб разнастайнасц1 яе практычных форм 1снавання.

II. Дэмакратыя як спосаб аргашзацьн пал'ты чнай сю тэм ы  
грамадства. Неабходна мець на увазе, што у свеце няма дзяржау, 
дзе дэмакратыя рэатзаваная у поунай меры. Абсалютнай дэмакратьн, 
як i абсалютнай свабоды у грамадстве, быць не можа, паколью 
суб’екты адрозываюцца пам1ж сабой 1нтарэсам1, поглядам1 i г.д.

Сутнасць дэмакратьп як спосабу аргаызацьм i функцыянавання па
лпычнай сютэмы можна усвядомщь праз вызначэнне умоу 1снавання, 
крытэрыяу i мехажзмау яе забеспячэння.

Сярод умо^ 1снавання дэмакратьп неабходна звярнуць увагу на:
- эканам1чныя умовы: разнастайнасць форм уласнасц], наяунасць 

разв1тага рынку, канкурэнцыя таваравытворцау i г.д.;
- сацыяльныя умовы: наяунасць цывшьнага грамадства i сацыяль- 

нага плюрал1зму;
- духоуныя умовы: наяунасць палпычнай культуры, якая прадугле- 

джвае валоданне культурай палемм, палпычнага дзеяння, талерантнасць.
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Па сутнасц1 дэмакратыя -  гэта палпычны рынак з пал1тычнай кан- 
курэнцыяй, (мкненнем выгадна "прадаць" погляды, iflai, праграмы, 
1нтарэсы i набыць галасы выбаршчыкау.

Наяунасць умоу не забяспечвае аутаматычнага узткнення дэма
кратьй, а толью павял1чвае яе верагоднасць.

Сярод асноуных крытэрыяу дэмакратьй неабходна засяродзщь 
увагу на даванн1 грамадзянства магчыма шырокаму колу насельыцтва, 
высокай ступен1 палпычнага удзелу грамадзян, роунасц|' i забеспячэнн1 
правоу i свабод грамадзян, магчымасц1 кожнага грамадзяына атры- 
маць поунае уяуленне аб тым, у чым заключаецца выбар, галоснасць у 
рабоце улады на ycix узроунях i кантрол1 за ёй з боку грамадзян.

Агульнапрызнаным мехаызмам забеспячэння дэмакратьй 
з’яуляецца мехажзм "стрымак i проц!ваг":

1) заканада^ае замацаванне асноуных правоу чалавека;
2) свабодныя i строга перыядычныя выбары з заканадауча зама- 

цаванай працэдурай;
3) вырашэнне пытанняу большасцю пры цвёрдых гарантыях мен- 

шасщ
4) спалучэнне форм непасрэднай i прадстауычай дэмакратьй;
5) наяунасць лаяльнай апазщьй;
6) наяунасць не менш чым двух палпычных партый, што кантра- 

лююць адна адну;
7) ажыццяуленне на практыцы прынцыпу падзелу улад;
8) незалежнасць судовай улады;
9) наяунасць i даступнасць альтэрнатыуных крынщ нфармацьй.
Таюм чынам, дэмакратыя -  гэта спосаб аргаызацьй палпычнай

астэмы грамадства, якому уласц1выя прызнанне народа вышэйшай 
крынщай улады, выбарнасць асноуных органау фавання, раунапрауе 
грамадзян, падпарадкаванне меншасц1 большасц! у працэсе прыняцця 
рашэнняу.

Ыводная палпычная астэма не з’яуляецца дэмакратычнай на усе 
часы. Неабходна пастаяннае 1мкненне да дэмакратычных щэалау.

Канстытуцыя Рэспублм Беларусь абвяшчае нашу дзяржаву дэма
кратычнай. Разам з тым дэмакратызацыя беларускага грамадства ад- 
бываецца не заусёды дастаткова штэнауна, глыбока i паслядоуна. Аб 
тым сведчаць праблемы i супярэчнасц1 гэтага працэсу. Так, адбылося 
пашырэнне удзелу грамадзян рэспубл}ю у пал1тычным жыццК Але часта 
прыярытэт аддаецца радыкальным, агрэауным формам палпычных 
паводзЫ (несанкцыянаваныя ткеты, забастоую, дэманстрацьй i г.д.). 3 
другога боку, абмежаваная адказнасць фуючай элпы, галоснасць у яе 
дзеяннях. Пал1тычная большасць часта 1мкнецца навязваць свае пера-
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кананн1 меншасц1, правы якой на адкрытае адстойзанне асабютых 
меркаванняу абмежаваныя. Давсян часта адсутжчае адукаваны, свя- 
домы выбар грамадзян праз асэнсаванне c e a ix  Ытарэсау i мэт, альтэр- 
натыу, Kani ёсць уся Ыфармацыя па каИкрэтных пытаннях.

Праблемныя i дыскусшныя пытанж
1. Чаму антычныя фтосафы Сакрат, Платон, Арыстоцель крытыч- 

на ставтюя да дэмакратьп?
2. Ангтшсю п1сьменн1к i дзяржауны дзеяч Г.Чэстэртон адзначау: 

"Першая з самых дзмакратычных дактрын заключаецца у тым, што усе 
людз1 цкавыя". Як Вы разумееце сэнс гэтай дактрыны?

3. Што уяуляе сабой лаяльная апазщыя?
4. Ц1 згодны Вы с наступным меркаваннем Ж.-Ж.Русо: "Кал1 на

род мае таюх начальнжау, яюя падмяняюць яго у справах юравання, 
то, якую б назву таюя начальн1к1 не мел1, яны заусёды будуць скла- 
даць арыстакратыю"? У чым жа рэальныя недахопы i перавап дэ- 
макратьм?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. Асоба i улада у дэмакратычным грамадстве.
2. Плеб1сц1тарная тэорыя дэмакратьй М.Вебера.
3. Праблемы дэмакратызацьн сучасных палпычных сютэм (на 

прыкладзе KpaiH Усходняй Еуропы i СНД).
4. Цывтьнае грамадства як суб’ект палпычнага рынку.
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Тэма 14. ПРАВЫ  ЧАЛАВЕКА ЯК АСНОУНЫ  ЗМЕСТ 
ДЭМАКРАТЬЙ

1. Правы i свабоды асобы у г'юторьм чалавецтва.
2. Праблема ажыццяулення правоу i свабод чалавека у сучасным 

свеце.
А с н о у н ы я  п а н я ц ц i: правы чалавека, свабоды чалавека, 

абавязю грамадзянжа, палггычныя правы, эканамнчныя правы, сацы
яльныя правы, культурныя правы.

Асобнае месца у палпычным жыцц1 адводзщца правам i свабодам 
чалавека. Менав1та ix ажыццяуленне дазваляе вызначыць якасць са
цыяльнай астэмы грамадства, прыроду палпычнага рэжыму. Актуаль- 
насць тэмы непарыуна звязаная з узмацненнем патрабаванняу да кож- 
най асобы, павышэннем яе poni у грамадсюм жыццк

I. Правы / свабоды у  eicmopbii чалавецтва. Ужо у старажытнай 
Грэцьй юнавау тэрмЫ "правы грамадзян". Крынщай яго узыкнення 
з’явтюя уяуленн1 грэкау аб асобных уласц1васцях свабодных людзей i 
6bmi непарыуна звязаныя з дзяржауным уладкаваннем. Так, Арысто- 
цель л1чыу, што дзяржава пав1нна забяспечваць свабодных, а не ра- 
боу, таму i правам! грамадзян валодал1 толью свабодныя, а не рабы i 
не варвары. Разам з тым фтосафы-стсш (Зянон, Xpbicin i !нш.) ад- 
стойвал! думку, што натуральныя правы -  набытак ycix людзей згодна з 
ix чалавечым паходжаннем i здольнасцю мысл!ць.

Важным крокам на шляху змены паняцця "правы грамадзяшна" на 
"правы чалавека" стала распаусюджанне хрысц1янства.

Частковае замацаванне недатыкальнаа-ii асобы i роунасц1 перад 
законам змяшчае Вялжая Хартыя Вольнасцей (1215 г.), якую англшсюя 
бароны запатрабавал! ад караля iaaH a Беззямельнага.

Да канца XV!! ст. псторыя Англ!! прадэманстравала станоучыя вы- 
HfKi ажыццяулення прынцыпу падзелу улад i значнасць правоу чалаве
ка для дабрабыту дзяржавы i грамадства. Выжкам гэтага стала 
узн!кненне школы "натуральнага права" (Дж. Лок, Т.Гобе, Ж.-Ж.Русо, 
Ш.Мантэск’е, Г.Гроцый i iHm.). Так, Дж.Лок адным з першых абгрунта- 
вау щэю аб прыродных правах асобы, да яюх 6bmi аднесеныя правы на 
жыццё, свабоду i валоданне маёмасцю. Сярод прыхтьнкау школы 
"натуральнага права" на Benapyci 6bmi Ф.Скарына, С.Будны, М.Л!цв1н, 
А.Волан.

Неабходна звярнуць увагу на тое, што Вайна за незалежнасць 
ЗША (1776-1783 гг.) паспрыяла стварэнню першых у ricTopbii дакумен- 
тау i прававых норм, яюя зацвярджал! сучаснае уяуленне аб правах 
чалавека: "Дэкларацыя незалежнасц! Злучаных Штатау Амерык!" i "Бть
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аб правах". "Дэкларацыя правоу чалавека i грамадзяына", прынятая у 
час Вялжай французскай рэвалюцьй, абвясцта, што мэта кожнай 
дзяржавы -  забеспячэнне натуральных i неад’емных правоу чалавека. 
Асноуная щэя Дэкларацьй -  забеспячэнне свабоды, якая разумеецца 
як права раб'щь усё, што не прыносщь шкоды йншым. Артыкул 6 Дэкла
рацьй зацвярджае у якасц1 аднаго з найбольш важных правоу чалавека 
свабоднае выражэнне думак i меркаванняу. Дэкларацыя зафжсавала 
асноуныя прынцыпы аргаызацьй i функцыянавання дзяржаунай улады, 
што гарантуюць абвешчаную свабоду, змяшчала прынцыпы судовай 
абароны правоу i свабод. Таюм чынам, у другой палове XVIII ст. атры- 
мала астэматызаванае юрыдычнае выяуленне л!беральная канцэп- 
цыя правоу чалавека.

У першай палове XIX ст. прадстаунш чарц1сцкага руху у AHmii да- 
noyHlni л1беральныя правы правам! сацыяльным1 (поуная аплата пра- 
цы, роуны удзел працоуных у юраванж дзяржавай).

У другой палове XIX ст. складаецца маркасцкая канцэпцыя пра
воу асобы. Марказм зыходзщь з сацыяльна-эканам1чнай i класавай 
дэтэрмЫацьй правоу асобы, якая разглядаецца як сукупнасць гра
мадсюх адноан, прадукт пэунага грамадскага ладу.

Прынцыпова важны этап у развщц1 щэй i у яуленняу аб правах ча
лавека звязаны з дзейнасцю ААН. Першым у псторьй м1жнародных ад
ноан дакументам, яю абвясц!у пералж правоу i свабод, стала Усеа- 
гульная дэкларацыя правоу чалавека (10.12.1948 г.). Прэамбула i 30
артыкулау Дэкларацьй раскрываюць: а) элементарныя асаб!стыя пра
вы (на жыццё, на свабоду, абарону cea ix  правоу i !нш.); б) грамадзян- 
ск1я палпычныя правы i свабоды (права на грамадзянства, на па- 
л!тычнае прыстан!шча, валсданне маётасцю, свабоду думю i сумлення 
i iHLii.); в) сацыяльна-эканам1чныя правы i правы у сферы культуры 
(права на працу, на абарону ад беспрацоуя, на роуную аплату працы, 
на сацыяльнае забеспячэнне i мнш.). Частка артыкулау вызначае мяжу 
ажыццяулення дэклараваных правоу i асноуных свабод. Прыняцце 
Усеагульнай дэкларацьй правоу чалавека паказала магчымасць супра- 
цоуыцтва дзяржау з розным грамадска-пал1тычным ладам у сферы 
правоу асобы.

У 60-х гадах XX ст. быт прынятыя ГМжнародны пакт аб экана- 
М1чных, сацыяльных i культурных правах, М1жнародны пакт аб гра- 
мадзянсюх i палпычных правах i Факультатыуны пратакол да яго, яюя
складаюць МЬкнародны Бшь аб права» чалавека. Пакты не толью
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зафжсавал1 шэраг новых палажэнняу, але i накпадаюць на дзяржавы 
пэуныя юрыдычныя абавязю ажыццяулення правоу i свабод чалавека.

На Нарадзе па бяспецы i супрацоунщтву у Еуропе (1975 г.) 6bmi 
агавораныя дзесяць прынцыпау супрацоужцтва 33 еурапейсюх дзяр
жау, ЗША i Канады. Сярод ix прынцып павап правоу чалавека i асноуных 
свабод, у тым л!ку свабоды думю, сумлення, panirii i перакананняу.

Асноуныя правы i свабоды, яюм1 павмен карыстацца чалавек, 
змяшчае i Парыжская Хартыя для Новай Еуропы (1990 г.). У цяперашж 
час м1жнароднае супольыцтва усё больш увап звяртае на сувязь пра
воу чалавека з праблемай развщця. Дэкларацыя аб праве на развщцё, 
прынятая у 1986 г., абвяшчае права кожнага чалавека i народа браць 
удзел у эканам!чным, сацыяльным i пал1тычным развщц!, якое забяс- 
печвае ажыццяуленне ycix правоу i асноуных свабод, а чалавек раз- 
глядаецца як асноуны суб'ект працэсу развщця. Сёння большасць 
дзяржау свету л1чаць правы чалавека вышэйшай каштоунасцю.

II. Праблема ажыццяулення правоу i  свабод чалавека у  сучас- 
ным свеце. Тэрм'ж "правы чалавека" ужываецца у шыроюм i вузюм 
сэнсах. У вузюм сэнсе -  гэта правы, яюя належаць чалавеку ад нарад- 
жэння i дзейычаюць незалежна ад ix канстытуцыйнага замацавання. 
Да ix адносяцца права на жыццё, павага чалавечай годнасц!, свабода 
сумлення ! Ышыя. У Шыроюм сэнсе правы чалавека уключаюць увесь 
комплекс правоу i свабод, ix розныя вщы.

Правы i свабоды чалавека уяуляюць сабой прынцыпы, нормы 
узаемаадноан пам1ж людзьм! i дзяржавай, што забяспечваюць мдывщу 
магчымасць дзейжчаць паводпе свайго меркавання ц1 атрымл!ваць 
пэуныя даброты.

Сучасная тыпалопя правоу чалавека прадугледжвае ix падзел на 
негатыуныя i пззпгыуныя у залежнасц! эд аспектау разумения свабо
ды. Больш дэталёвая клаафжацыя правоу чалавека звязаная са сфе- 
p a M i ix  рэал!зацьй: грамадзянсюя, палпычныя, эканам1чныя, сацыяль
ныя, культурныя.

Усе правы чалавека цесна узаемазвязаныя i уяуляюць сабой адзь 
ную астэму. Для наз!рання i кантролю за выкананнем правоу i свабод 
чалавека ажыццяуляецца м1жнароднае супрацоуыцтва дзяржау i арга- 
ызацый (1№жнародная KaMiciH ААН па правах чалавека, Кампчэт па пра
вах чалавека, Еурапейская кам1ая па правах чалавека, Кампчэт па 
лжвщацьн расавай дыскрымжацьм i iHm.).

Неабходна адзначыць, што правы чалавека становяцца рэальнас-
цю у выпадку ix непарыунай сувяз! з абавязкамй людзей. Кожны абавя- 
заны паважаць жыццё, свабоду, недатыкальнасць Ышых асоб, аказ-
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ваць iM дапамогу, праяуляць салщарнасць, садзейннчаць развщцю 
культуры, ведаць законы, плацщь падатю, H e c q i грамадзянскую i ваен- 
ную службу i Ыш.

Павага правоу i свабод Ышых асоб вымушае выпрацоуваць прын
цыпы, яюя рэгулююць абмежаванж ажыццяулення правоу i сва
бод чалавека: законнасц1, правапарадку, павап годнасц1 асобы, 
poyHacqi i адсутнасц1 дыскрьшнацьй, публ1чнага абмеркавання спрау у 
судзе, прынцып суразмернасц1 i нншыя.

Абарона правоу асобы ажыццяуляецца i на нацыянальным узроуж 
праз адпаведнасць заканадауства дзяржау м1’жнародным стандартам i 
гарантаванасць ix выканання. Так, Кастытуцыя Рэспублт Беларусь 
вышэйшай мэтай дзяржавы абвяшчае забеспячэнне правоу i свабод 
грамадзян, прызнае роунасць ycix перад законам i права кожнага без 
усякай дыскрымЫацьй на роуную абарону правоу, законных Ытарэсау.

riepan iK  правоу i свабод грамадзян змяшчае Раздзел II "Асоба, 
грамадства, дзяржава". Сярод асноуных палпычных правоу, дадзеных 
Канстытуцыяй, таюя, як права на атрыманне поунай, дакладнай i свое- 
часовай Ыфармацьй аб дзейнасц1 дзяржауных органа^, грамадсюх 
аб'яднанняу, аб палпычнай i Ышых сферах грамадскага жыцця, права 
на свабоду аб’яднанняу, выбарчае права i г.д.

Разам з npaeaMi i свабодам1 Асноуны Закон Рэспублш Беларусь 
устанаул1вае асноуныя абавязю грамадзян (арт. 52-57).

Рэспублжа Беларусь з першых дзён абвяшчэння незалежнасц1 
заявта аб сваёй прыхтьнасц1 да м1жнароднага права у сферы правоу 
чалавека. Дэкларацыя аб дзяржауным суверэнггэце абавязвае органы 
дзяржаунай улады дзейжчаць у адпаведнасц1 з прынцыпам1 Усеагуль- 
най дэкларацьй правоу чалавека i iHLUbiMi м!жнародна-прававым! нор
мам!. Беларусь стала удзельнщай М!жнароднага Бтя аб правах чала
века, М1жнароднай канвенцьй аб лквщацьй ycix форм расавай дыскры- 
м1нацьй, Канвенцьй аб папярэджанж злачынства генацыду i пакараны 
за яго, Канвенцьй аб лквщацьй ycix форм дыскрьшнацьй у адноанах 
да жанчын i iH iii. На Беларуа дзейычае рэпянальны Хельансю кам1тэт 
па правах чалавека.

Разам з тэндэнцыяй прызнання правоу асобы i ix  частковай рэа- 
л1зацыяй наз1раецца i тэндэнцыя 1гнаравання правоу чалавека, 
(мкненне падпарадкаваць ix  Ытарэсам дзяржавы.

Пры анал'1зе праблем забеспячэння i абароны правоу чалавека у 
Рэспублщы Беларусь неабходна звярнуцць увагу на м1жнародны фак- 
тар, яю характарызуецца неабходнасцю далучэння Беларуа да
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еурапейсюх аргакнзацый (Савет Еуропы, АБСЕ) i развщця супра- 
цоунщтва з инжнародным супольыцтвам.

Неабходна ул1чваць пстарычную спадчыну, адноаны да праблемы 
caMix грамадзян, а таксама сучасны стан грамадства (сацыяльна- 
эканам1чны Kpbi3ic, спад вытворчасцЬ недахоп матэрыяльных рэсурсау, 
бюракратызацыя апарату юравання).

Адной з важнейшых умоу умацавання гарантаванасц1 забеспячэн- 
ня правоу i свабод чалавека на Беларуа з’яуляецца станауленне са
цыяльнай i прававой дзяржавы. 3 другога боку, вялжая роля у забеспя- 
чэны правоу i свабод асобы належыць цывтьнаму грамадству, якое на 
першае месца ставщь правы асобы, замацаванныя законам.

Праблемныя i дыскусшныя пытаны
1. А.ГПнкальн nicay, што авечка i воук па-рознаму разумеюць слова 

"свабода", у гэтым i ёсць сутнасць рознагалосся, якое пануе у чалаве- 
чым грамадстве. А як Вы разумееце, што такое свабода?

2. Растлумачце думку Ш.Мантэск’е: "Для грамадзямна палпычная сва
бода ёсць душэуны спакой, заснаваны на перакананы у сваей бяспецы".

3. Яюя гарантьн неабходныя для рэал1зацьн асноуных правоу i сва
бод чалавека?

4. Як суадносяцца правы i абавязю грамадзян? Ц1 згодныя Вы з 
меркаваннем вядомага французскага п1сьменн1ка Р.Ралана, яю л1чыу, 
што парушэнне несправядллвага парадку абяцае якую-небудзь спра- 
вядшвасць?

5. Якое значэнне мае Усеагульная Дэклараця правоу чалавека для 
грэмадскага поагрэсу?

Тэмы дакладау i рэфератау
1. ribiTSNHi ПраВО'5 ЙСОбЫ у riOTCpbli СЗЦЬ:ЯЛЬМЗ-ПЗЛПЪ!ЧНаИ дуГИК!

беларус!.
О  M i M / ’j . i p r y t  H U L .I  E Z iп и .  n n p D O V  Г \П * М Я С 1  I k  * I W I P Y a W W M M  Я Я -1У11Л\ПС1ри(ЦГ1и! f— г ч  iU wv/ I î Cuu/v iUouuwhu. ^  i . - ------------------- ----------------- —<-•

беспячэння.
3. Канстьпуцыя Рэспублш Беларусь аб правах i абавязках грамадзян.
4. Канвенцыя ААН i Закон Рэспублш Беларусь аб правах дзщяцк 

асноуныя патрабаваны i рэкамендацьн.
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Ц А Ц А  Т А К  I
Кантрольныя пытанш

1. naniTbiKa, яе функцьн i роля у грамадстве.
2. Узаемадзеянне naniTbiKi з Ышым1 сферам! грамадскага жыцця.
3. Прадмет палпга'логи, яе метады, катэгорьн i функцьм.
4. Станауленне i развщцё палпычнай навую.
5. Асноуныя школы, напрамю i канцэпцьп сучаснай зарубежнай па- 

л|'талоп!.
6. Сацыяльнае асяроддзе пал1тыю як сукупнасць сацыяльных су- 

польнасцей. Сацыяльная стратыфжацыя грамадства.
7. Пал1тычнае рэгуляванне сацыяльных працэсау. Вщы пал1тыю.
8. Нацыянальна-этычныя адноаны як аб’ект паяный.
9. Нацыянальная палпгыка i моуныя працэсы у Рэспублщы Бела

русь.
. 10. Дэмаграф1чная пал1тыка, яе сутнасць i асноуныя напрамю.

11. Палпычная улада: паняцце, вщы, рысы, мехашзм, функцьн.
12. Суб’екты пал1тычнай улады. Палпычная эл1та.
13. Бюракратыя як пасрэднж пам1ж элп-ай i грамадствам.
14. Пал1тычная сацыял1зацыя асобы.
15. Палпычныя паводзЫы i ix тыпалапзацыя.
16. Формы палпычнага удзелу.
17. Паняцце i структура палпычнай дзейнасцк
18. Спосабы палпычнай дзейнасцк
19. Палпычнае прагназ!раванне як разнавщнасць палпычнай 

дзейнасц1 асобы.
20. Палпычнае лщэрства: сутнасць i тыпалопя.
21. Праблема палпычнага лщэрства у Рэспублщы Беларусь.
22. Палпычны працэс i яго удзельнш. Структура i тыпы па

лпычнага працэсу.
23. Прыняцце i ажыццяуленне палпычных рашэнняу (палпычнае 

юраванне).
24. Паняцце i структура сусветнага палпычнага працэсу.
25. М1жнародныя адноаны i ix суб’екты.
26. Рэспублжа Беларусь у астэме м1жнародных адноан.
27. Паняцце, структура i функцьн палпычнай астэмы.
28. Тыпы сучасных палпычных сютэм.
29. Палпычны рэжым: паняцце i тыпы.
30. Паходжанне, сутнасць, тыпы i функцьн дзяржавы.
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31. Формы дзяржаунага юравання i уладкавання.
32. Вышэйшыя органы дзяржаунай улады у Рэспублщы Беларусь.
33. Прававая сацыяльная дзяржава i цывтьнае грамадства.
34. Сугнасць выбарау i выбарчае права.
35. Тыпы выбарчых сютэм.
36. Палпычныя партьй, ix генезгс i функцьй.
37. Партыйныя сгстэмы, ix сугнасць i разнавщнасцк
38. Пал!тычныя партьм у Рэспублщы Беларусь.
39. Сугнасць i функцьй грамадска-пал1тычных аргаызацый i рухау.
40. Тыпы i вщы сучасных грамадсюх рухау.
41. Грамадсюя pyxi у Рэспублщы Беларусь.
42. Палпычная свядомасць: сугнасць, структура i функцьй.
43. Узроун! i тыпы пал1тычнай свядомасцк
44. Паняцце, структура i функцьй палпычнай культуры.
45. Тыпы i вщы палпычных культур.
46. Стан i асабл)васц1 фарм1равання пал1тычнай культуры у Рэс

публщы Беларусь.
47. Jli6epani3M у грамадска-пал1тычнай думцы.
48. Кансерватызм: сугнасць i грамадска-пал1тычная роля.
49. Палпычная щэалопя сацыял-дэмакратьй.
50. Сугнасць дэмакратьй i яе сучасныя тэорьй.
51. Правы чалавека: паняцце i клаафжацыя.
52. Правы i свабоды чалавека у Рэспублщы Беларусь.

Ц А Ц А  Т А К  Н 
Тзматыка ка.чтрольнь-х прац

Тэма 1. Палггалопя як навука
1. Прадмет палп-алоги, яе метады i катзгорьй.
2. Узаемасувязь пал!талоги з iHiubiMi грамадсюм! навукамк Функцьй 

naniTanorii.

Тэма 2. Псторыя развщця палпычнай думю
1. Палпгычныя !дэ! антычнасц! i сярэдневякоуя.
2. Пал1тычныя вучэны Новага часу.

ТэмаЗ. Станауленне i развщцё палпычнай думю Pacii
1. Палпычная щэалопя прыгоныцтва i славянафтьская плынь.

130

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



2. Пал1тычныя щэалы дварансйх асветнжау.
3. Рэвалюцыйна-дэмакратычная традыцыя рускай палпычнай 

думю.

Тэма 4. Палггычная думка Benapyci
1. Сацыяльна-пал1тычная думка anoxi Адраджэння i Рэфармацьп.
2. Пал1тычныя iflai на Беларуа у XVIl-XVIII стст. Барацьба з ката- 

лщкай царквой i польсюм1 феадаламк
3. Праблемы пал1тыю у творах беларусюх рэвалюцыйных дэмакратау.

Тэма 5. Палпыка як сацыяпьная з’ява
1. Палпыка, яе сутнасць i роля у грамадстве.
2. Узаемадзеянне палггый з iHiubiMi сферам! грамадскага жыцця.
3. Функцьй палпыю.

Тэма 6. Суб’екты naniTbiKi i адноаны пам!ж 1м1
1. Суб’екты палпый.
2. Палпыка як сфера узаемадзеянняу нтарэсау.
3. Палпычныя адноаны.

Тэма 7. Палпгыка i канфшкт
1. Паняцце, прычыны i функцьм палпычнага канфл!кту.
2. Асноуныя этапы праходжання пал1тычных канфл1ктау.
3. Палпычны крызю.

Тэма 8. Дзмаграфгчная пая5тыка
1. Дэмаграф1чная пал!тыка i яе сутнасць.
2. Асноуныя напрамй дэмаграф1чнай пагптый.
3. Дэмаграф!чная атуацыя у Рэспублщы Беларусь.

Тэма 9. Нацьп i палпыка
1. Нацыянальна-этычныя адноаны як аб’ект пал1тыю.
2. Нацыянальныя канфл1кгы i ix уплыу на пал!тыку.
3. Нацыянальная палпыка i моуныя працэсы у Рэспублщы Беларусь.

Тэма 10. Знешняя палпыка i шжнародныя адноаны
1. Сутнасць, мэты, функцьн i сродй знешняй палпый.
2. М1жнародныя адноаны i ix суб’екты.
3. Рэспубл1ка Беларусь у с!стэме г/мжнародных адноан.
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Тэма 11. Палггычная упада
1. Палпычная улада: паняцце, структура, рысы, мехаызм.
2. Суб’екты палпычнай улады. Палпычная эл1та.

Тэма 12. Папгтычнае лщэрства
1. Праблема лщэрства у псторь» сусветнай палпычнай думю.
2. Сугнасць i функцьн палпычнага лщэрства.
3. Тыпалопя пагитычнага пщэра.

Тэма 13. Палггычныя паводзшы
1. Палпычная сацыял1зацыя i яе асноуныя фактары.
2. Пал1тычны удзел як ад крытая форма пал|тычных паводзЫ.
3. Структура i спосабы палпычнай дзейнасцк

Тэма 14. Палпычны працзс
1. Сугнасць палпычнага працэсу.
2. Структура i тыпы пал1тычнага працэсу.
3. Прыняцце i ажыццяуленне палпычных рашэнняу як складаная 

частка палпычнага працэсу.

Тэма 15. ПалЁтычкая склгзма
1. Паняцце, структура i функцьй палпычнай сютэмы.
2. Тыпы сучасных палпычных сютэм.

Тзма 16. ПалЁтычныя рзжымы
1. Дзмакратычнь! рэжым i яго асноуныя рысы.
2. Аутарытарны рэжым: сугнасць i асабл1васц1 яго праяулення.
3. Таталггарны рэжым: сугнасць i характэрныя прыкметы.

Тэма 17. Дзяржава -  асноуны жстытут палггычнай йстзмы
1. Паходжанне, сутнасць i функцьй дзяржавы.
2. Тыпы i формы дзяржаунага уладкавання.

Тэма 18. Цывтьнае грамадства i прававая дзяржава
1. Цывшьнае грамадства: сутнасць, пстарычны вопыт развщця.
2. Асноуныя прынцыпы прававой дзяржавы.

132

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Тэма 19. Вышэйшыя органы дзяржаунай улады
1. KipayHiK дзяржавы i яго роля у структуры вышэйшых органау 

дзяржаунай улады.
2. Парламент: структура, функцьн.
3. Урад: парадак фарм1равання, паунамоцтвы.

Тэма 20. Выбары i выбарчыя астэмы
1. Сутнасць выбарау i выбарчае права.
2. Тыпы выбарчых сютэм.

Тэма 21. Палпычныя парты! i партыйныя астэмы
1. Палпычныя партьм, ix генезю, клаафкацыя i функцьн.
2. Партыйныя сютэмы, ix сутнасць i разнавщнасцК
3. Палпычныя партьй у Рэспублщы Беларусь.

Тэма 22. Грамадска-палпычныя аргашзацы! i рук!
1. Месца i роля грамадсюх аргаызацый i рухау у пал1тычным жыцц1 

грамадства.
2. Тыпы i вщы сучасных грамадсюх рухау.
3. Грамадсюя pyxi у Рэспублщы Беларусь.

Тэма 23. Палпычная свядомасць
1. Пал!тычная свядомасць: сутнасць, структура, узроуы, тыпы, 

функцьн.
2. Грамадская думка як спецьфчны стан масавай палпычай свя- 

домасц'и

Тэма 24. Палйтычная щэалопя
1. Jlioepani3M i неал!берал1зм у грамадска-палпычнай думцы.
2. Кансерватызм: сутнасць i грамадска-пал1тычная роля.
3. Палпычная щэалопя сацыял-дэмакратьн.

Тэма 25. Палпычная культура
1. Паняцце, структура i функцьн пал!тычнай культуры.
2. Тыпалопя палпычнай культуры.
3. Стан i асабл1васц1 фарм!равання палпычнай культуры у Рэспуб

лщы Беларусь.
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Тэма 26. Дэмакратыя як спосаб аргамзацьн палпычнай
С1СТЭМЫ

1. Сутнасць дэмакратьй i яе сучасныя тэорьй.
2. Правы чалавека: паняцце i клаафкацыя.
3. Правы i свабоды у Рэспублщы Беларусь.
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