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Уводзіны

Асаблівасці пазнання грамадскага жыцця. Для таго 
каб быць свядомым грамадзянінам сваёй краіны, неаб-
ходна ведаць грамадства, у якім ты жывеш. Нагадаем, 
што грамадства — гістарычна сфарміраваная сукупнасць 
адносін паміж людзьмі, якія характарызуюць іх супольную 
жыццядзейнасць. Гэта сукупнасць адносін развіваецца з 
цягам часу. Пазнанне грамадскага жыцця мае шмат агуль-
нага з пазнаннем прыроды. У працэсе пазнання чалавек 
назірае навакольныя з’явы, фіксуе дакладна вызначаныя 
факты, абагульняе і сістэматызуе іх. Для тлумачэння ўжо 
ўстаноўленых фактаў, мінулых падзей і прагназавання 
будучыні вылучаюцца розныя тэорыі. Разам з тым па- 
знанне грамадскага жыцця мае істотныя асаблівасці, якія 
адрозніваюць яго ад пазнання прыроды.

Калі падчас вывучэння некаторых з’яў прыроды ўста- 
ноўлены строгія і адназначныя законы, пад якія гэтыя з’я- 
вы падпадаюць, то мы можам быць упэўнены ў тым, што 
гэтыя законы (звычайна іх называюць дынамічнымі) дзейні- 
чаюць з няўхільнай сілай. Такі, напрыклад, закон сусвет-
нага прыцягнення. Гэты закон немагчыма парушыць або 
праігнараваць, ён дзейнічае цалкам незалежна ад таго, 
падабаецца каму-небудзь або не.

Людзі, аднак, валодаюць свядомасцю. Яны здольныя 
абдумваць і ацэньваць тое, што адбываецца ў іх жыцці і ў 
жыцці грамадства ў цэлым. Таму ў адной і той жа сітуацыі 
розныя людзі паводзяць сябе неаднолькава. Змяніўшы ацэн-
ку або атрымаўшы дадатковую інфармацыю, чалавек можа 
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па-новаму будаваць свае адносіны і дзейнасць. Жыццё лю- 
дзей як грамадзян пэўнай дзяржавы падпарадкоўваецца 
дзеючым у ёй законам. На жаль, не ўсе людзі з’яўляюцца 
ў роўнай меры законапаслухмянымі і безагаворачна пры- 
трымліваюцца патрабаванняў закона. Чалавек сам выра-
шае, выконваць яму ўстаноўленыя ў грамадстве законы 
і нормы альбо дзейнічаць насуперак ім, рызыкуючы пры 
гэтым панесці пакаранне. Адгэтуль ясна, што законы, свя-
дома ўведзеныя для рэгулявання сумеснага жыцця людзей, 
па характары свайго дзеяння адрозніваюцца ад законаў 
прыроды.

Незалежнасць законаў прыроды ад чалавечай свядо- 
масці і волі азначае іх аб’ектыўнасць. Аднак мы не можам 
адносіцца да саміх сябе і да іншых людзей як да неаду- 
шаўлёных аб’ектаў. Нельга ставіць над людзьмі адвольныя 
доследы, як пры вывучэнні фізічных або хімічных уласцівас- 
цей прадметаў. Нават у дачыненні да жывёл існуюць ма-
ральныя абмежаванні, якія не дазваляюць здзеквацца над 
імі. Гэтыя абмежаванні яшчэ больш моцныя ў дачыненні  
да чалавека, вывучэння яго ўласцівасцей, паводзін, сувязей 
з іншымі людзьмі і г. д. Вывучаючы жыццё чалавека і гра-
мадства, мы можам выяўляць заканамернасці, тэндэнцыі 
грамадскага развіцця. Але тут недарэчы беспадстаўнае экс-
перыментаванне, бо гэта супярэчыць нормам чалавечнасці, 
гуманнасці.

Законы грамадскага жыцця з’яўляюцца законамі чала- 
вечай дзейнасці. Прыродазнаўства выяўляе ў прыродзе не 
толькі дынамічныя, але і статыстычныя законы, якім падпа- 
радкоўваюцца выпадковыя падзеі, з’явы. Многія законы 
грамадскага жыцця таксама маюць статыстычны характар, 
гэта значыць фармулююць агульнае правіла, якому падпа- 
радкоўваецца вялікая колькасць аднатыпных з’яў (нара- 
джальнасць, смяротнасць, шлюбы, разводы, перамена мес-
ца жыхарства і г. д.). Грамадскае жыццё характарызуюць 
галоўным чынам тэндэнцыі, якія адлюстроўваюць скірава- 
насць змен, што адбываюцца ў ім.

Асноўныя сферы жыцця грамадства. Асобны чалавек — 
гэта істота, якая мысліць і адчувае. Ён зведвае голад або 
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боль, можа радавацца і засмучацца. Ён намячае планы і 
карэктуе іх, будуючы сваё жыццё. Грамадства не ведае 
ніякіх адчуванняў; няма ў яго і нейкага асобнага органа 
думкі, свядомасці. У адрозненне ад асобнага чалавека гра-
мадства існуе як калектыўная рэальнасць. Яно з’яўляецца 
складана арганізаванай сістэмай, усе элементы і працэсы 
якой звязаныя паміж сабой. Асобныя людзі нараджаюцца, 
сталеюць і рана ці позна сыходзяць з жыцця. Грамадства, 
у якім яны жывуць, узнаўляецца дзякуючы таму, што на 
месца адных людзей, якія выконваюць пэўныя функцыі, 
прыходзяць іншыя. Вядома, грамадства само па сабе, без 
людзей, якія ўваходзяць у яго, не існуе. Яно складаец-
ца з мноства людзей, якія выконваюць розныя функцыі 
і ўзаемадзейнічаюць паміж сабой, уступаюць у пэўныя 
адносіны. Важна, аднак, што грамадства — гэта не про-
ста сума складальнікаў, у дадзеным выпадку людзей, а 
менавіта цэласная сістэма. Цэлае, як вядома, большае за 
суму частак, бо яно мае новыя ўласцівасці, якіх няма ў 
асобных частак. Грамадства — надпрыроднае асяроддзе, 
якое характарызуецца арганізацыяй сумеснага жыцця люд-
зей і ўплывае на кожнага з іх.

Грамадскае жыццё пэўным чынам упарадкаванае. Упа-
радкаванасць з’яў дазваляе прадбачыць іх ход. Чалавек, 
пачынаючы самастойнае жыццё, адразу ж сутыкаецца з гэ-
тай арганізаванасцю, упарадкаванасцю і ўключаецца ў яе, 
улічваючы патрабаванні грамадства. Патрэбныя для жыцця 
ў грамадстве веды і вопыт людзі часткова атрымліваюць 
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ад іншых людзей, часткова набываюць самастойна. Ра- 
зам з тым, жывучы ў грамадстве, людзі ўплываюць на 
яго, змяняюць яго. Кожнае новае пакаленне сутыкаецца 
з некалькі іншай арганізацыяй грамадскага жыцця, чым 
папярэдняе, і ад яго шмат у чым залежыць, якім будзе 
жыццё наступных пакаленняў.

Для таго каб канструктыўна ўдзельнічаць у грамадскім 
жыцці, кожны з нас павінен разабрацца ў яго арганізацыі. 
Трэба найперш зразумець, якія падсістэмы ўваходзяць у 
склад грамадства і як яны звязаны паміж сабой.

Падсістэмы грамадскага жыцця звычайна называюць 
асноўнымі сферамі. У кожнай з такіх сфер людзі займаюцца 
пэўнымі відамі дзейнасці, значнай для грамадства ў цэлым. 
Людзі адыгрываюць неаднолькавую ролю і ўключаюцца ў 
адпаведныя іх рэальнаму становішчу грамадскія адносіны. 
Дзейнасць, якую яны выконваюць, і становішча, якое яны 
займаюць у грамадстве, адбіваюцца на свядомасці людзей — 
іх ведах, каштоўнасных устаноўках, стэрэатыпах і г. д. 
Такім чынам, сферы жыцця грамадства адрозніваюцца тым, 
якую дзейнасць выконваюць у іх людзі, у якія грамадскія 
адносіны яны ўступаюць, якімі ведамі і каштоўнаснымі 
ўстаноўкамі пры гэтым кіруюцца.

Звычайна вылучаюць чатыры асноўныя сферы грамад-
скага жыцця. Гэта сацыяльнае жыццё, эканамічнае жыццё 
(эканоміка), палітыка-прававое жыццё і духоўнае жыццё. 
Кожную з іх у далейшым мы разгледзім больш дэталёва. Па-
куль жа адзначым, што дадзеныя сферы не маюць выразных 
межаў. Наадварот, яны рэальна пранікаюць адна ў адну.

Так, кожны чалавек, чым бы ён ні займаўся, належыць 
да тых або іншых сацыяльных супольнасцей і ўключаны ў 
сацыяльныя адносіны — класавыя, нацыянальныя і г. д. 
Некаторыя людзі спецыяльна займаюцца сацыяльнай рабо-
тай. Гэта работнікі сацыяльнага забеспячэння, прафсаюз-
ныя актывісты і інш.

Кожны чалавек таксама ўключаны ў эканамічнае жыццё 
грамадства. Нават калі ён не заняты ў сферы матэрыяльнай 
вытворчасці, ён усё ж з’яўляецца ўласнікам якіх-небудзь 
матэрыяльных даброт, мае пэўны даход, удзельнічае ў спа- 
жыванні прадуктаў і г. д. 
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У грамадстве ёсць людзі, якія прафесійна займаюцца 
палітычнай дзейнасцю або працуюць у органах правасуддзя. 
Але і іншыя людзі так або інакш уцягнуты ў палітычнае 
жыццё грамадства і ўключаны ў прававыя адносіны, якія 
ў ім існуюць.

Духоўнае жыццё грамадства, з аднаго боку, вызнача-
ецца дзейнасцю прафесіяналаў — педагогаў, навукоўцаў, 
працаўнікоў мастацтва, святароў і інш. З другога боку, 
яно ахоплівае ўсе працэсы функцыянавання і развіцця 
свядомасці людзей, назапашаны імі духоўны вопыт.

Адзін і той жа чалавек звычайна адначасова ўдзельнічае 
ў функцыянаванні ўсіх чатырох асноўных сфер жыцця 
грамадства, хоць роля яго ў кожнай з іх можа быць не-
аднолькавай. Напрыклад, вядомы навуковец з’яўляецца 
аўтарытэтнай фігурай найперш у сваёй галіне навукі, на-
вука ж адносіцца да духоўнай сферы жыцця грамадства. 
Разам з тым яго навуковыя распрацоўкі могуць атрымаць 
практычнае прымяненне, і тады ён мае права разлічваць на 
адпаведную матэрыяльную ўзнагароду. У гэтым выяўляецца 
яго ўцягнутасць у эканоміку. Навуковец можа таксама 
ўдзельнічаць у абмеркаванні палітычных праблем жыцця 
краіны. Калі яго выберуць у парламент, ён будзе актыўна 
ўплываць на законатворчую дзейнасць. І ўсё ж галоўнай для 
яго застанецца роля навукоўца, творцы новых ведаў, якія 
з’яўляюцца бясспрэчнай духоўнай каштоўнасцю.

Выразныя межы паміж асноўнымі сферамі грамадства 
можна правесці толькі тэарэтычна, шляхам разваг, выка- 
рыстоўваючы спецыяльныя навуковыя паняцці, тады як у 
паўсядзённым жыцці гэтыя межы размытыя, своеасаблівасць 
гэтых сфер і іх узаемазалежнасць невідавочныя. Для пра- 
вільнага разумення таго, як пабудавана сучаснае грамадства 
і якія працэсы ў ім адбываюцца, важна ведаць адпаведныя 
паняцці і сувязі паміж імі, умець ужываць гэтыя паняцці 
для аналізу рэальных з’яў і працэсаў жыцця грамадства. 
Пры гэтым варта ўлічваць, што кожная з асноўных сфер 
жыцця грамадства вывучаецца пэўнымі навукамі, у якіх 
назапашаны вялізныя веды. Эканамічнай сферы жыцця 
адпавядае эканамічная навука, а ў ёй існуе мноства асоб-
ных галін. Сацыяльную сферу жыцця вывучае сацыялогія, 
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палітыка-прававую — адпаведна паліталогія і правазнаўства, 
духоўнае жыццё грамадства — мастацтвазнаўства, рэлігіязнаў- 
ства, этыка, навуказнаўства, педагогіка, псіхалогія і г. д. 
Асаблівую ролю ў цэласным пазнанні навакольнай рэчаіснасці, 
фарміраванні ў людзей паслядоўнага і прадуманага, абгрун-
таванага светапогляду выконвае філасофія. З некаторымі  
з пералічаных навук вы ўжо знаёмыя, іншыя вам яшчэ да-
вядзецца асвойваць.

Раздзел курса грамадазнаўства, які вывучаецца ў 10 кла- 
се, складаецца з чатырох тэм, прысвечаных адпаведна сацы-
яльнай, эканамічнай, палітыка-прававой і духоўнай сферам 
грамадскага жыцця. Іх разгляд дазволіць вам засвоіць сістэму 
паняццяў, з дапамогай якіх навукова раскрываецца сістэмная 
арганізацыя сучаснага грамадскага жыцця. Гэтыя веды бу-
дуць вельмі карысныя пры самастойным вызначэнні ўласнай 
жыццёвай пазіцыі.

Пытанні і заданні

1. У чым заключаецца падабенства і адрозненне законаў прыро-
ды і законаў грамадскага жыцця? 2. Па якіх прыкметах адрозніваюць 
асноўныя сферы грамадскага жыцця? 3. Чым, на ваш погляд, вызна-
чаецца ўзаемасувязь асноўных сфер жыцця грамадства? 4. Якая з 
чатырох сфер грамадскага жыцця, на вашу думку, з’яўляецца самай 
важнай? Ці, можа, кожная важная па-свойму? Пастарайцеся аргумен-
таваць адказ.

?!
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 Тэма 1
Сацыяльнае жыццё грамадства

§ 1. Сацыяльная арганізацыя грамадства

Паняцце сацыяльнай структуры. Сацыяльная струк-
тура грамадства — гэта ўстойлівая сукупнасць сувя-
зей, у якія ўступаюць супольнасці людзей у працэсе іх 
жыццядзейнасці, пэўны парадак узаемадзеяння гэтых су-
польнасцей. Элементамі сацыяльнай структуры з’яўляюцца 
супольнасці людзей.

Кожны чалавек уваходзіць у розныя супольнасці і зай- 
мае ў іх пэўнае становішча. Напрыклад, ён член сям’і, бе-
ларус, жыхар невялікага горада, школьнік. Яго бацька — 
кваліфікаваны работнік, маці — урач. У бацькоў неадноль- 
кавая адукацыя, розная заработная плата, у іх пэўныя гра- 
мадскія абавязкі і г. д.

У сацыяльнай структуры грамадства вылучаюцца сацы- 
яльна-этнічныя супольнасці (рода-племянныя аб’яднанні, 
народнасці, нацыі), сацыяльна-дэмаграфічныя (полаўзрос- 
тавыя групы, працаздольнае і непрацаздольнае насель- 
ніцтва), рэлігійныя і іншыя супольнасці. Важнае значэнне 
для правільнага разумення сацыяльнай структуры сучас-
нага грамадства маюць такія супольнасці, як сацыяльная 
група, клас і сацыяльны слой (страта).

Сацыяльная дыферэнцыяцыя. Слова «дыферэнцыяцыя» 
паходзіць ад лацінскага differentia, што азначае «адрознен-
не». Людзі адрозніваюцца паміж сабой па шмат якіх прыкме-
тах. Гэта, напрыклад, пол, узрост, колер скуры, тэмперамент, 
здольнасці, узровень інтэлекту, сямейнае становішча, сацыяль-
нае паходжанне, памеры даходаў. Адрозненні паміж людзьмі, 
абумоўленыя іх фізіялагічнымі і псіхічнымі асаблівасцямі, 
называюцца натуральнай дыферэнцыяцыяй. Сацыяльнымі ж 
адрозненні паміж людзьмі становяцца ў тым выпадку, калі 
яны ўплываюць на становішча чалавека ў грамадстве.
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Сацыяльная дыферэнцыяцыя — гэта падзел людзей у 
грамадстве на групы, якія займаюць рознае сацыяльнае 
становішча. Эканамічны бок сацыяльнай дыферэнцыяцыі 
выяўляецца ў адрозненні даходаў, узроўню жыцця, гэта зна-
чыць у існаванні багатых, бедных і сярэдніх слаёў насельніцтва. 
Палітычны бок сацыяльнай дыферэнцыяцыі звязаны з дзя-
леннем грамадства на людзей, якія маюць палітычную ўладу,  
або кіруючыя слаі, і людзей, рэальны ўплыў якіх на палі- 
тыку, удзел у кіраванні грамадствам малаважныя. Сацы-
яльная дыферэнцыяцыя выяўляецца таксама ў адрозненнях 
паміж людзьмі па родзе заняткаў, кваліфікацыі, па ладзе 
жыцця, адукаванасці і г. д. Узятыя ў цэлым, усе гэтыя 
адрозненні характарызуюць сацыяльную дыферэнцыяцыю 
грамадства, гэта значыць яго падзел на групы, паміж якімі 
існуюць адрозненні з пункта гледжання іх правоў і абавязкаў, 
прывілеяў, прэстыжу і ўплыву на жыццё грамадства.

Якія ж прычыны абумоўліваюць неаднолькавае стано- 
вішча людзей у грамадстве? Марксісцкая тэорыя звязвае 
сацыяльную няроўнасць з існаваннем прыватнай уласнасці 
і эксплуатацыяй чалавека чалавекам. Марксісты лічаць, 
што дасягненне сацыяльнай роўнасці магчыма пры ўсталя- 
ванні грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці і пла-
навым вядзенні гаспадаркі, справядлівым размеркаванні 
грамадскіх даброт.

Паводле іншых тэорый сацыяльная няроўнасць ахоплівае 
ўсе істотныя адрозненні паміж людзьмі, якія адбіваюцца 
на іх жыццядзейнасці. Напрыклад, людзі адрозніваюцца па 
паходжанні, па ўзроўні здольнасцей, энергічнасці. Паколькі 
гэтыя адрозненні немінучыя, то і сацыяльная няроўнасць 
разглядаецца як непазбежная сацыяльная з’ява, а ідэі да-
сягнення поўнай сацыяльнай роўнасці лічацца нязбытнымі, 
утапічнымі.

Існуе таксама пункт гледжання, што няроўнасць паміж 
людзьмі выклікана падзелам працы і неаднолькавай значнас-
цю для грамадства тых або іншых відаў дзейнасці. Адсюль 
вынікае, што на вяршыню сацыяльнай лесвіцы паднімаюцца 
тыя, хто ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва і кіраванне краі- 
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най, падтрымлівае і забяспечвае яе дабрабыт, стварае ўмо- 
вы, неабходныя для паспяховага функцыянавання грамад- 
ства ў цэлым. 

Сацыяльныя групы. У навуковай літаратуры даюцца роз-
ныя тлумачэнні паняцця сацыяльнай групы. Часта сацыяль-
най групай называюць супольнасць людзей, якія аб’яднаны 
якой-небудзь адной прыкметай (напрыклад, узроставая гру-
па навучэнцаў старэйшых класаў). Аднак такое азначэнне не 
ўлічвае вельмі важную адметнасць: людзі, якія ўваходзяць у 
сацыяльную групу, узаемадзейнічаюць паміж сабой і чака- 
юць адзін ад аднаго пэўных паводзін. Гэтыя чаканні засна-
ваны на тым, што члены групы маюць агульныя інтарэсы 
і мэты; яны нядрэнна разумеюць адзін аднаго і ведаюць 
правілы, якія трэба выконваць у дадзенай групе. 

Такім чынам, сацыяльныя групы — гэта супольнасці лю- 
дзей з устойлівымі ўзаемасувязямі, падобнымі інтарэсамі, 
пэўнымі правіламі паводзін і ўзаемаадносін.

Людзі, якія ўваходзяць у малыя групы, непасрэдна ста-
суюцца адзін з адным. Такімі групамі з’яўляюцца сям’я, 
школьны клас або студэнцкая навучальная група, працоўная 
брыгада, устойлівае аб’яднанне людзей па інтарэсах і г. д. 
Напрыклад, члены турыстычнага клуба разам трэніруюцца, 
абмяркоўваюць будучыя маршруты, у іх ёсць агульныя 
ўспаміны аб мінулых паходах, пачуццё салідарнасці, нават 
своеасаблівая мова. 

Малыя групы звычайна ўваходзяць у склад больш шмат- 
лікіх, сярэдніх, груп, якія маюць агульную мэту і дзей-
насць якіх пэўным чынам упарадкаваная, арганізаваная. 
Так, сярэдняй сацыяльнай групай з’яўляецца калектыў 
буйной школы, вытворчага прадпрыемства са значнай коль-
касцю работнікаў і г. д. Асобныя людзі тут могуць толькі 
зрэдку сустракацца адзін з адным, і ў гэтых умовах няпро-
ста выпрацаваць адзінае групавое меркаванне. Таму важна, 
каб члены падобных груп разумелі агульную задачу, якая 
стаіць перад імі, адчувалі сябе часткай адзінага цэлага. 
На першы план выходзяць дзелавыя якасці асобы, уменне 
арганізаваць і скіраваць сумесную дзейнасць.
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Да вялікіх сацыяльных груп адносяць класы і сацыяльныя 
слаі, а таксама нацыі, рэлігійныя, дэмаграфічныя супольнасці 
і г. д. З курса гісторыі вам вядома, што важную ролю ў 
жыцці грамадства выконваюць такія вялікія сацыяльныя 
супольнасці, як саслоўі і касты. Успомніце, па якіх прыкме-
тах адрозніваліся касты ў Індыі, а таксама саслоўі ў Францыі, 
Расіі і іншых краінах. Чым, напрыклад, адрознівалася гра-
мадскае становішча трэцяга саслоўя ў Францыі ад грамадска-
га становішча дваранства і духавенства?

Вялікія сацыяльныя групы характарызуюцца найперш 
тым, што яны існуюць у маштабах усяго грамадства, усёй 
краіны. У межах такіх груп асобныя людзі могуць не толькі не 
ўзаемадзейнічаць з многімі іншымі людзьмі, але часам нават 
не ўсведамляць прыналежнасці да той або іншай супольнасці, 
напрыклад да пэўнага класа. Тым не менш дадзеныя групы 
рэальна існуюць, і гэта асабліва наглядна праяўляецца пад-
час буйнамаштабных сацыяльных канфліктаў (сацыяльныя 
рэвалюцыі, міжнацыянальныя канфлікты і інш.).

В. С. Баюскін. Падчас абеду (1950-я гг.)
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Класы. Разглядаючы розныя гіста- 
рычныя перыяды, вы вывучалі грамад- 
скае становішча рабаўласнікаў і рабоў, 
феадалаў і сялян, буржуазіі і рабочых. 
Азначэнне класаў зыходзячы з марк- 
сісцкай тэорыі даў У. І. Ленін: «Класамі 
называюцца вялікія групы людзей, якія 
адрозніваюцца па іх месцы ў гістарычна 
вызначанай сістэме грамадскай вытвор- 
часці, па іх адносінах (большай часткай 
замацаваных і аформленых ў законах) да 
сродкаў вытворчасці, па іх ролі ў грамад-
скай арганізацыі працы, а значыць, па 
спосабах атрымання і памерах той долі 
грамадскага багацця, якую яны маюць».

Калі марксісцкая тэорыя тлумачыць 
класы як вялікія групы людзей, якія 
адрозніваюцца найперш эканамічным 
становішчам, то многія сучасныя на- 
вукоўцы выкарыстоўваюць паняцце 
«клас» для фіксацыі асноўных адроз- 
ненняў у грамадскім становішчы лю- 
дзей. Так, французскі сацыёлаг П. Бур- 
дзьё нароўні з эканамічным капіталам 
вылучаў яшчэ тры віды грамадскага 
капіталу — сацыяльны, культурны і сім- 
валічны. Сацыяльны капітал ён раз- 
глядаў як характарыстыку сацыяльна- 
га ўплыву чалавека. Культурны капі- 
тал, на яго думку, адлюстроўвае ўзровень адукаванасці, 
агульнай культуры і г. д. Сімвалічны ж капітал грунтуецца 
на набытай рэпутацыі і выяўляецца ў грамадскім прызнанні 
(прысваенне ганаровых ступеняў і званняў, узнагароджанне 
прэстыжнымі прэміямі і інш.). Усе віды капіталу, з пункта 
гледжання П. Бурдзьё, звязаны паміж сабой і характарызу-
юць становішча чалавека ў грамадстве, яго ўплыў на тую або 
іншую галіну грамадскіх з’яў або нават на жыццё грамадства 
ў цэлым, а гэта дазваляе адносіць людзей да розных класаў.

У. І. Ленін
(1870—1924)

П'ер Бурдзьё
(1930—2002)
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Даследуючы сучаснае грамадства, сацыёлагі часта вылу-
чаюць тры асноўныя класы: вышэйшы, сярэдні і ніжэйшы, 
якія адрозніваюцца сваім грамадскім становішчам.

Вышэйшы клас складаецца з найбольш уплывовых і 
багатых людзей. Ён звычайна нешматлікі, але нярэдка 
кантралюе большую частку капіталу краіны. Так, у ЗША 
трэць усяго нацыянальнага багацця сканцэнтравана ў ру-
ках некалькіх працэнтаў уласнікаў. Валоданне настолькі 
значнай уласнасцю забяспечвае прадстаўнікам гэтага класа 
трывалае грамадскае становішча, а таксама магчымасць 
аказваць вырашальны ўплыў на эканоміку і палітыку.

Сярэдні клас уключае ў сябе ўрачоў, навукоўцаў, юрыс- 
таў, інжынераў, чыноўнікаў сярэдняга і вышэйшага ўзроў- 
няў, уладальнікаў невялікіх магазінаў, прадпрыемстваў, фер- 
маў, высокакваліфікаваных рабочых і інш. Сярэдні клас скла- 
дае значную частку насельніцтва развітых краін. Менавіта 
яго прадстаўнікі фарміруюць і выказваюць грамадскую дум- 
ку, актыўна ўплываюць на ўсе сферы жыцця грамадства.

Ніжэйшы клас складаюць работнікі фізічнай працы 
невысокай кваліфікацыі, а таксама тыя, хто займаецца неква- 
ліфікаванай працай (грузчыкі, прыбіральшчыкі, кухонныя 
работнікі, прыслуга і інш.). Іх уплыў на жыццё ў сучасных 
развітых краінах працягвае падаць.

Павышэнне жыццёвага ўзроўню ў развітых краінах і зме-
ны ў сацыяльнай палітыцы, якія праяўляліся ў стварэнні 
больш дасканалай сістэмы сацыяльнай абароны, прывялі да 
значных змен у сацыяльнай структуры грамадства. Гэтыя 
змены ў цэлым аслабілі класавыя канфлікты. Сярэдні клас 
у нашы дні з’яўляецца гарантам эканамічнай, палітычнай і 
сацыяльнай стабільнасці ў грамадстве, асновай грамадскай 
падтрымкі дзеючай улады.

Сацыяльныя слаі. Сучаснае грамадства мае вельмі склада-
ную структуру. Больш дэталёва яе можна ахарактарызаваць, 
выкарыстоўваючы паняцце сацыяльнага слоя. Сацыяльны 
слой — гэта сукупнасць людзей, якая вылучаецца на падставе 
блізкасці пэўных сацыяльных параметраў і звязанага з гэтым 
падабенства ладу жыцця, мыслення. У сучаснай сацыялогіі 
паняцце «слой» часта замяняецца паняццем «страта» (ад лат. 
stratum — слой, насціл). Гэта паняцце і дало назву тэорыі 
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сацыяльнай стратыфікацыі. Дадзеную тэорыю распрацоўвалі 
нямецкі вучоны М. Вэбер (1864—1920), амерыканскі сацыё-
лаг Т. Парсанс (1902—1979), руска-амерыканскі сацыёлаг  
П. Сарокін (1889—1968) і інш.

П. Сарокін увёў паняцце «стратыфікацыя» для апісання 
няроўнасці ў грамадстве. На яго думку, сацыяльная ня- 
роўнасць звязана з чатырма групамі фак- 
тараў. Гэта правы і прывілеі, абавязкі 
і адказнасць, сацыяльнае багацце і 
беднасць, улада і ўплыў. Т. Парсанс 
вылучыў яшчэ тры групы прыкмет 
дыферэнцыяцыі. Да іх адносяцца: 
характарыстыкі, якімі людзі валода-
юць ад нараджэння, — пол, узрост, 
этнічная прыналежнасць, фізічныя і 
інтэлектуальныя асаблівасці, роднасныя 
сувязі сям’і і інш.; прыкметы, звязаныя 
з рознымі відамі прафесійна-працоўнай 
дзейнасці; элементы ўладання — улас- 
насць, прывілеі, матэрыяльныя і духоў- 
ныя каштоўнасці і г. д.

Дзяленне грамадства на сацыяль-
ныя слаі можна правесці па этнічных, 
дэмаграфічных, прафесійных, тэрытарыяльных, узроста-
вых характарыстыках, па рэлігійнай прыналежнасці, ладу 
і стылі жыцця, стандартах паводзін, інтарэсах і інш. Усё 
гэта — розныя страты. Грамадства можна разглядаць і з 
іншага пункта гледжання — як складзенае са страт, раз-
мешчаных іерархічна — з найбольш прывілеяванымі слаямі 
на вяршыні і найменш — каля асновы. У гэтым выпадку 
галоўнымі вымярэннямі стратыфікацыі звычайна з’яўляюцца 
даход, улада, адукацыя і прэстыж.

Сацыяльны статус — гэта месца, якое займае асобны ча-
лавек або група людзей у структуры грамадства (схема 1). 
Ацэнка людзьмі таго або іншага статуса, замацаваная ў гра-
мадскай думцы, называецца прэстыжам.

У розных краінах суадносіны паміж сацыяльнымі 
слаямі неаднолькавыя. Неаднолькавыя і крытэрыі багацця і 
беднасці. Існуе вялізны разрыў (і ён працягвае павялічвацца) 

Толкат Парсанс
(1902—1979)
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паміж невялікай групай найбольш развітых краін і краінамі 
з нізкім узроўнем эканамічнага развіцця, якія складаюць 
шырокую зону сацыяльнага бедства. У развітых краінах доўгі 
час фарміравалася перакананасць у тым, што кожны ча-
лавек мае шанец дасягнуць поспеху і падняцца вышэй па 
прыступках стратыфікацыйнай лесвіцы. Тым самым энергія 
людзей, незадаволеных сваім сацыяльным становішчам, 
накіроўвалася не на разбурэнне наяўнага грамадскага ладу, 
а на пошук шляхоў самарэалізацыі і дасягнення асабістага 
поспеху. Аднак у нашы дні хваля крызісных з’яў захліствае 
не толькі слабаразвітыя, але і найбольш багатыя і развітыя 
краіны. Сацыяльнае становішча мноства людзей у іх вельмі 
няўстойлівае.

Пытанні і заданні

1. Якія сацыяльныя супольнасці вы ведаеце? Як, на ваш погляд, 
яны звязаны паміж сабой? 2. Што такое сацыяльная дыферэнцыяцыя 
грамадства? Якія тэарэтычныя тлумачэнні яе прычын вам вядомыя? 
3. Якія асноўныя прыкметы сацыяльнай групы? 4. Чым адрозніваюцца 
малыя і сярэднія сацыяльныя групы? 5. Успомніце з вывучанага ра-
ней, што такое фармальныя і нефармальныя групы. 6. Ці заўсёды 
чалавек выразна ўсведамляе, да якой сацыяльнай групы, класа, 
этнічнай супольнасці, сацыяльнага слою ён належыць? Аргументуйце 
свой адказ. 7. Якія тэорыі паходжання і сутнасці класаў вам вядомыя?  
8. Па якіх прыкметах можна правесці сацыяльную стратыфікацыю? 

?!

С х е м а 1
Структура грамадства

Малая
сацыяльная група

Класы

Сярэдняя 
сацыяльная група

Сацыяльныя слаі

Вялікая 
сацыяльная група

Сацыяльна-этнічныя 
супольнасці
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Якія з іх вы лічыце вызначальнымі, а якія — другараднымі? 9. Нека-

торыя сацыёлагі вылучаюць наступныя сацыяльныя супольнасці: 

1) вышэйшы клас — алігархі, выдатныя палітыкі і г. д.; 2) тэхнічныя 

спецыялісты сярэдняга ўзроўню; 3) камерцыйны клас; 4) дробная 

буржуазія; 5) кваліфікаваныя рабочыя; 6) некваліфікаваныя рабочыя. 

Якія прыкметы, на ваш погляд, пакладзены ў аснову гэтага вылучэння?

§ 2. Сацыяльныя адносіны і інстытуты

Сацыяльнае дзеянне. Усё наша жыццё напоўнена 
разнастайнымі дзеяннямі. Людзі вучацца, працуюць, 
выхоўваюць дзяцей і г. д. Але ці ўсякае дзеянне можна на-
зваць сацыяльным? Не, не ўсякае. Бо сацыяльнымі мы лічым 
такія з’явы, якія характарызуюць сувязь паміж людзьмі. 
Значыць, калі чалавек робіць працу, цікавую толькі яму 
аднаму і ніяк не звязаную з іншымі людзьмі, то ў нас няма 
падстаў лічыць яе сацыяльным дзеяннем. Калі ж ён вы-
конвае гэту працу па чыёй-небудзь просьбе ці даручэнні або 
калі гэта праца прадугледжана яго грамадскім становішчам, 
уваходзіць у яго абавязкі, тады яе трэба разглядаць як 
разнавіднасць сацыяльнага дзеяння. М. Вэбер вылучыў 
асноўныя прыкметы сацыяльнага дзеяння. Па-першае, 
сацыяльнае дзеянне заўсёды здзяйсняецца ўсвядомлена 
і мае суб’ектыўны сэнс, гэта зна- 
чыць чалавек разумее, навошта ён гэта 
робіць. Па-другое, сацыяльнае дзеянне 
характарызуецца арыентацыяй чала-
века на іншых, на пэўную рэакцыю 
навакольных, гэта значыць чаканнем 
менавіта такой рэакцыі.

Праўда, людзі далёка не заўсёды 
дзейнічаюць цалкам абдумана. Нярэдка 
яны здзяйсняюць учынкі пад уплывам 
гневу, страху, раздражнення, не за-
думваючыся аб выніках. Высокая сту- 
пень усвядомленасці і мэтанакіраванасці 

Макс Вэбер
(1864—1920)
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дзеянняў — гэта, можна сказаць, ідэальны выпадак. У паў- 
сядзённым жыцці правільна будзе адносіць да сацыяль-
ных дзеянняў тыя ўчынкі, дзеянні людзей, якія больш 
або менш усведамляюцца імі і ў асноўным зразумелыя на-
вакольным. Дзейнічаючы такім чынам, чалавек улічвае 
наяўную сітуацыю, ацэньвае яе не толькі са свайго пун-
кта гледжання, але і з пункта гледжання людзей, з якімі  
ён звязаны.

Сацыяльныя адносіны. Звычайна нашы дзеянні, якія за-
кранаюць іншых людзей або накіраваны на іх, выклікаюць 
рэакцыю ў адказ. Напрыклад, выслухаўшы нашу думку, су- 
размоўца выказвае сваё стаўленне да прадмета абмеркавання. 
Абмен дзеяннямі азначае, што адбываецца сацыяльнае  
ўзаемадзеянне. Формы такога ўзаемадзеяння вельмі раз-
настайныя. Выступаючы ў гэтых узаемадзеяннях як прад- 
стаўнікі або члены пэўных сацыяльных груп, супольнасцей, 
людзі чакаюць ад іншых тых або іншых паводзін. Калі кан- 
такты ці ўзаемадзеянні паўтараюцца, становяцца ўстой- 
лівымі, упарадкаванымі, то яны набываюць характар сацы-
яльных адносін. Менавіта такімі з’яўляюцца адносіны ў сям’і, 
у вытворчым калектыве, у навучальнай установе і г. д.

Такім чынам, сацыяльнымі адносінамі называюцца та- 
кія ўстойлівыя адносіны паміж людзьмі і супольнасцямі 
людзей, якія з’яўляюцца ўсвядомленымі, зразумелымі іх 
удзельнікам і характарызуюцца іх адпаведнымі паводзінамі. 
Напрыклад, вучань, які перайшоў у іншую школу, даво- 
лі хутка асвойваецца ў новай сітуацыі: знаёміцца з адна- 
класнікамі, пачынае выконваць вучэбныя заданні, грамад- 
скія даручэнні і г. д.

Мы ўжо разгледзелі асноўныя супольнасці людзей, якія 
ўваходзяць у сацыяльную структуру грамадства. Гэта малыя 
і сярэднія сацыяльныя групы, а таксама вялікія сацыяль-
ныя групы — класы, сацыяльныя слаі, сацыяльна-этнічныя 
супольнасці і г. д. Сацыяльныя адносіны складваюцца па- 
між асобнымі людзьмі як членамі гэтых супольнасцей, а так- 
сама паміж дадзенымі супольнасцямі як носьбітамі асаб- 
лівых цэласных якасцей, характарыстык. 

Часам сацыяльныя адносіны набываюць канфліктны 
характар. Асноўная прычына сацыяльных канфліктаў — 
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сацыяльная няроўнасць у грамадстве, звязаная з неадноль-
кавым размеркаваннем каштоўнасцей як унутры кожнай 
супольнасці, так і паміж імі. Людзі здзяйсняюць сацыяль-
ныя дзеянні, таму што імкнуцца дасягнуць важнага для іх 
выніку, гэта значыць дзеля пэўных каштоўнасцей.

Разуменне таго, што з’яўляецца каштоўнасцю і як 
каштоўнасці суадносяцца па ступені важнасці, неадноль-
кавае і ў розных асоб, і ў розных сацыяльных супольнас-
цей. Тым не менш кожная супольнасць мае сваю шкалу 
каштоўнасцей, і людзі, што ўваходзяць у гэту супольнасць, 
ведаюць дадзеную шкалу і ў асноўным прытрымліваюцца яе. 
Паспрабуйце, напрыклад, вызначыць, што з’яўляецца каш- 
тоўнасцю з пункта гледжання школьнага вучнёўскага ка-
лектыву. А зараз пастарайцеся ўявіць сабе шкалу каш- 
тоўнасцей вайскоўца, навукоўца, прадпрымальніка, свята-
ра, мастака або музыканта. Вы бачыце, што ў прынцыпе 
можна зразумець каштоўнасныя арыенціры іншых лю- 
дзей, а значыць, зразумець і тое, чаму яны здзяйсняюць 
тыя або іншыя ўчынкі, дзеянні. Але зразумець — яшчэ 
не значыць ухваліць. Бывае, што людзі востра адчуваюць 
незадаволенасць сваіх запатрабаванняў, зневажанне сваіх 
правоў. Вінаватымі ў гэтым звычайна лічаць іншых лю- 
дзей. Нярэдка інтарэсы адных сацыяльных супольнасцей 
аказваюцца процілеглымі інтарэсам другіх. Так узнікае 
глеба для канфлікту.

У мінулым навучальным годзе вы ўжо аналізавалі ты-
пы канфліктаў і лініі паводзін у канфліктных сітуацыях. 
Цяпер пагаворым пра спосабы парадкавання грамадскіх 
адносін, узгаднення сацыяльных дамаганняў асобных лю- 
дзей і іх груп, прывядзення іх у адпаведнасць з усталяванымі 
правіламі і нормамі.

Сацыяльныя інстытуты. Слова «інстытут» паходзіць ад 
лацінскага institutum — устанаўленне, установа. З гэта-
га вынікае, што інстытуты не ўзнікаюць самі сабой, без  
удзелу людзей. Іх ствараюць і ўдасканальваюць, кіруючыся 
больш або менш яснай мэтай. Для сацыяльных інстытутаў 
такой мэтай з’яўляецца задавальненне пэўных грамадскіх 
запатрабаванняў.

На задавальненне патрэбнасцей накіравана ўся свядомая 
дзейнасць людзей. У працэсе дзейнасці людзі ўступаюць  
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у грамадскія адносіны. Гэтыя адносіны вельмі разнастай-
ныя, і некаторыя іх разнавіднасці трэба добра адрэгуля-
ваць, упарадкаваць — ад гэтага залежыць задавальненне 
найбольш важных патрэбнасцей чалавека і грамадства. 
Упарадкаванне грамадскіх адносін ажыццяўляецца з дапа-
могай сацыяльных інстытутаў.

Зыходзячы з таго, што ў сучасным грамадскім жыцці 
вылучаюць чатыры асноўныя сферы — сацыяльную, ду- 
хоўную, эканамічную, палітыка-прававую, мэтазгодна падзя- 
ліць грамадскія інстытуты ў адпаведнасці з іх прыналеж-
насцю да той або іншай сферы.

У сацыяльнай сферы дзейнічаюць інстытуты сям’і, меды- 
цыны, сацыяльнага забеспячэння. Яны вырашаюць пытан- 
ні, звязаныя з узнаўленнем чалавечага роду, захаваннем зда- 
роўя людзей, дапамогай хворым і састарэлым людзям і г. д.

З інстытутамі сацыяльнай сферы цесна звязаны інсты- 
туты духоўнай сферы грамадскага жыцця — адукацыя, на- 
вука, мастацтва, царква. Гэтыя інстытуты забяспечваюць 
стварэнне, захаванне і перадачу новым пакаленням каш- 
тоўнасцей духоўнай культуры, сацыялізацыю маладых па- 
каленняў.

У эканамічнай сферы жыцця грамадства дзейнічаюць 
інстытуты ўласнасці, фінансавыя інстытуты, інстытуты 
вытворчасці і г. д. Іх прызначэнне — забяспечыць умовы, 
якія спрыяюць вытворчасці, размеркаванню, абмену і спа-
жыванню жыццёвых даброт.

Палітыка-прававая сфера грамадскага жыцця звязана з 
функцыянаваннем інстытутаў дзяржавы і права: закана- 
даўчых і адміністрацыйных органаў, арміі, праваахоўных 
органаў, органаў кантролю, палітычных партый і г. д. Агуль- 
ная задача гэтых інстытутаў — падтрыманне парадку, ажыц- 
цяўленне ўлады, умацаванне цэласнасці грамадства.

Пералічаныя сацыяльныя інстытуты шмат у чым непадоб- 
ныя адзін на аднаго. Але ёсць у іх і важныя агульныя рысы. 
Звязана гэта з тым, што людзі ў працэсе сумеснай дзейнасці 
шукаюць найбольш прымальныя і дзейсныя спосабы яе ар- 
ганізацыі, своеасаблівыя шаблоны, узоры і правілы паво- 
дзін. Удалыя знаходкі паступова становяцца звыклымі і агуль- 
напрызнанымі, што і характарызуе сацыяльныя інстытуты.
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Такім чынам, узнікненне сацыяльных інстытутаў — гэ-
та найперш працэс выпрацоўкі і замацавання сацыяльных 
нормаў, правіл, а таксама пэўных сацыяльных роляў. Бо 
калі такія нормы і правілы выпрацаваны, то павінны быць 
не толькі людзі, якія іх выконваюць, але і тыя, хто сочыць 
за іх выкананнем, заахвочвае правільныя дзеянні і карае за 
парушэнне правіл.

Сацыяльны інстытут — гэта сістэма сувязей паміж 
людзьмі і сацыяльных нормаў, правіл узаемаадносін і дзей- 
насці людзей. Дадзеная сістэма адлюстроўвае разуменне 
пэўных каштоўнасцей, якое сцвердзілася ў грамадстве. Яна 
замацоўвае таксама працэдуры, што вядуць да задаваль-
нення адпаведных патрэбнасцей грамадства. Канкрэтныя 
працэдуры бываюць вельмі рознымі. Напрыклад, правілы 
афармлення банкаўскага крэдыту непадобныя на правілы 
галасавання на выбарах, працэдура хрышчэння нована-
роджанага мала нагадвае працэдуру выпускных экзаменаў 
у школе або абароны дысертацыі на саісканне навуковай 
ступені. Але без дакладна зафіксаваных правіл, працэдур і 
размеркавання роляў або функцый, якія выконваюць роз-
ныя людзі, няма і сацыяльных інстытутаў.

Ваенная прысяга

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



22

Сацыяльныя ролі, прадугледжаныя дзеючымі інстыту- 
тамі, адрозніваюцца ўстойлівасцю. У грамадстве ажыццяў- 
ляецца даволі жорсткі кантроль за правільнасцю выканан-
ня гэтых роляў. Напрыклад, касір у банку або ў магазіне 
павінен дакладна адрозніваць уласныя грошы і грошы, 
даручаныя яму па службе, інакш яго чакае вельмі суровае 
пакаранне.

Дзякуючы строгаму вызначэнню сацыяльных роляў і 
працэдур вырашэння пытанняў, якія ўзнікаюць, удаецца 
прадухіліць шматлікія непаразуменні, пазбегнуць абвас- 
трэння канфліктаў. Напрыклад, невыкананне адным чала-
векам фінансавых абавязацельстваў перад іншым, калі гэ- 
тыя абавязацельствы належным чынам аформленыя, не  
павінна весці да бурных спрэчак і сварак. Для вырашэння  
гэтых пытанняў існуюць юрыдычныя працэдуры і органы  
правасуддзя.

Такім чынам, паспяховае функцыянаванне сацыяльных 
інстытутаў спрашчае і рацыяналізуе жыццё людзей, уводзя-
чы яго ў пэўныя рамкі, падпарадкоўваючы яго зразумелым 
і агульнапрынятым правілам. Чым больш складанае грамад-
скае жыццё, тым больш узнікае разнастайных сацыяльных 
інстытутаў, якія забяспечваюць яго нармальны ход. Сацы-
яльны інстытут, які паспяхова функцыянуе, згуртоўвае лю- 
дзей, далучае іх да значных для грамадства каштоўнасцей, 
нормаў і ўзораў паводзін, дапамагае ўзгадняць узаемныя 
сувязі і дзеянні. Сацыяльны інстытут замацоўвае назапаша-
ны людзьмі вопыт сумеснай жыццядзейнасці і забяспечвае 
яго перадачу новым пакаленням.

Сацыяльныя інстытуты звычайна выконваюць і некато- 
рыя дадатковыя функцыі, спецыяльна не прадугледжаныя 
пры іх стварэнні. Напрыклад, некаторыя людзі атрымлі- 
ваюць вышэйшую адукацыю зусім не таму, што імкнуцца да 
ведаў, прафесійнага росту. Бывае, гэтым яны выяўляюць 
незадаволенае славалюбства, імкненне павысіць уласны 
прэстыж. 

Са зменай грамадскага жыцця пераўтвараюцца і ўпа- 
радкуюцца яго сацыяльныя інстытуты. Даўно адышла ў мі- 
нулае сацыяльная роля племяннога правадыра. На месца 
ліхвяроў і мянял прыйшлі сучасныя банкі, якія сярод мно-
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ства іншых задач вырашаюць і задачы выдачы крэдытаў, 
абмену валют. У сучасным грамадстве няўхільна ўзрастае 
роля адукацыі, якая становіцца неабходнай для паспяховай 
адаптацыі да новых умоў жыцця. Неадукаванаму чалавеку 
ўсё цяжэй арыентавацца ў працэсах, якія адбываюцца ў на-
вакольным свеце. Важным аспектам сучаснай адукаванасці 
з’яўляецца веданне асноўных сацыяльных інстытутаў, умен-
не дзейнічаць у адпаведнасці з іх правіламі і нормамі.

Пытанні і заданні

1. Назавіце асноўныя прыкметы сацыяльнага дзеяння. 2. Якія 
разнавіднасці грамадскіх адносін вы маглі б вылучыць? Як яны звя-
заны з асноўнымі сферамі жыцця грамадства? 3. Што такое сацы-
яльны інстытут? Якія яго прыкметы? 4. Чым выклікана ўзнікненне са-
цыяльных інстытутаў? 5. Ці могуць сацыяльныя інстытуты ўстарэць? 
Што з імі ў гэтым выпадку адбываецца? 6. Якія з вядомых вам 
сацыяльных інстытутаў здаюцца вам устарэлымі, а якія, наадварот, 
найбольш перспектыўнымі?

§ 3. Нацыі і нацыянальныя адносіны

Этнічныя супольнасці. У навуцы пад этнасам (ад грэч. 
ethnos — народ) разумеюць супольнасць людзей, якая 
гістарычна склалася на вызначанай тэрыторыі і характары-
зуецца адзінствам паходжання, культуры, мовы, а таксама 
ўсведамленнем свайго адзінства. Чалавек усведамляе сябе 
нашчадкам шэрага папярэдніх пакаленняў, якія належалі 
да гэтага этнасу. Памяць аб продках перадаецца з пакален-
ня ў пакаленне. У выніку ўтвараецца гісторыка-культурная 
спадчына, якая і вызначае цэласнасць этнасу.

Паколькі любы этнас папаўняецца за кошт міжэтнічных 
шлюбаў і ўключэння ў свой склад прадстаўнікоў іншых 
этнасаў, спробы дзяліць людзей па «чысціні крыві», адроз- 
ніваць «чыстых» і «нячыстых» прадстаўнікоў этнасу пазбаў- 
лены падстаў. Этнічная супольнасць заснавана найперш не 

?!
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на адзінстве «крыві», а на самасвядомасці людзей. Амаль у 
кожным радаводзе, які цягнецца досыць далёка ў мінулае, 
выяўляюцца выхадцы з іншых народаў.

Падчас гістарычнага развіцця чалавецтва этнасы, як і лю- 
дзі, нараджаліся, жылі і паміралі, даючы пачатак іншым 
этнасам. Розным гістарычным перыядам у развіцці грамад- 
ства адпавядаюць тры формы (этапы) развіцця этнасу — 
род і племя, народнасць, нацыя (схема 2).

С х е м а  2

Этапы развіцця этнасу

Нацыя

Народнасць

Племя

Род Род Род

Род і племя характэрныя для першабытнага грамадства. 
Род уяўляе сабой групу людзей, якія звязаны роднаснымі 

сувязямі і маюць агульнага продка. У жыцці роду адсутнічае 
фармальная сістэма кіраўніцтва. Розныя пытанні выраша-
юцца або старэйшым у родзе, або духоўным правадыром 
роду (шаманам), але часцей за ўсё — сходам роду. У якасці 
законаў выкарыстоўваюцца радавыя традыцыі, што перада-
юцца ў вуснай форме.

Племя — больш буйное ўтварэнне, чым род. Племя 
складаецца з некалькіх родаў. Людзі, якія ўваходзяць у 
склад племені, гавораць на адной мове, маюць агульныя 
бытавыя правілы і рэлігійныя абрады, лічаць людзей з 
іншых плямёнаў чужынцамі. У племені ў адрозненне ад ро-
ду ёсць фармальны лідэр — правадыр, а таксама рада ста-
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рэйшын. Разлажэнне рода-племянных адносін адбываецца 
ў сувязі з узнікненнем прыватнай уласнасці і абмену. Пры 
гэтым узмацняецца роля ваенных правадыроў, з’яўляецца 
племянная шляхта.

Народнасці звычайна складаліся з некалькіх плямёнаў, 
блізкіх па сваім паходжанні і мове, альбо з разнамоўных 
плямёнаў, якія змяшаліся ў выніку заваёў. У працэсе 
ўтварэння народнасці фарміруецца агульная мова (звычай- 
на гэта мова больш шматлікай або больш развітой ў куль-
турным дачыненні групы плямёнаў). Фарміруецца тэрыта-
рыяльная, культурная і часткова гаспадарчая супольнасць 
людзей, якія ўваходзяць у народнасць. Станаўленне дзяр-
жавы спрыяла ўмацаванню народнасцей.

Нацыі ўяўляюць сабою больш высокую ступень самаар- 
ганізацыі і кансалідацыі этнасу. Яны складаюцца ў выніку 
злучэння, змяшання прадстаўнікоў розных плямёнаў і 
народнасцей. Сучасныя нацыі фарміраваліся ў перыяд ста- 
наўлення капіталістычных адносін. У выніку развіцця та-
варнай вытворчасці і гандлю, фарміравання рэгіянальных 
і агульнанацыянальных рынкаў паступова пераадольвала-
ся сярэднявечная адасобленасць насельніцтва. Стварэнне 
цэнтралізаваных дзяржаў умацоўвала гаспадарчую суполь-
насць і паскарала фарміраванне нацый. З гэтым звязаны 
працэсы стварэння нацыянальнай мовы, развіцця агуль-
нанацыянальнай культуры, фарміравання асаблівасцей на- 
цыянальнага характару і складу думак, узнікнення нацыя-
нальнай самасвядомасці.

Народнасці, падзеленыя на часткі дзяржаўнымі межамі, 
могуць даць пачатак некалькім нацыям (партугальцы і галісій- 
цы, немцы і люксембуржцы і інш.). Старажытнаруская суполь-
насць людзей з’явілася адзіным коранем рускай, украінскай  
і беларускай народнасцей, якія пасля склаліся ў нацыі.

Нацыя разглядаецца ў навуцы не проста як этнічнае 
адзінства людзей, а як палітычная, грамадзянская, тэрыта-
рыяльная агульнасць, як супольнасць грамадзян дадзенай 
дзяржавы, аб’яднаных адным праўленнем.

Як этнічная, так і нацыянальная прыналежнасць чала- 
века вызначаецца перш за ўсё яго самасвядомасцю. Але  
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калі этнічная самасвядомасць залежыць ад паходжання 
чалавека, то нацыянальная — ад яго ўключанасці ў нацыя- 
нальную культуру і пачуцця дачынення да яе. Часам этніч- 
ная самасвядомасць і нацыянальная самасвядомасць не су- 
падаюць. Трапляючы ў новае этнічнае асяроддзе, напры-
клад, у выніку пераезду ў іншую краіну, людзі не мяня- 
юць сваёй этнічнай прыналежнасці. Але яны могуць або заха-
ваць сваю нацыянальную культуру і нацыянальную самасвя-
домасць, або асімілявацца, гэта значыць асвоіць іншую куль-
туру і здабыць новую нацыянальную самасвядомасць. У су- 
часных нацыях шмат людзей рознага этнічнага паходжан-
ня — амерыканскія беларусы, абруселыя немцы і г. д. 
Для абазначэння этнічнай прыналежнасці людзей у нашы 
дні карыстаюцца тэрмінам «нацыянальнасць», а паняцце 
«нацыя» часта атаясамліваецца з паняццем «народ». На-
прыклад, беларуская нацыя — гэта беларускі народ, які 
аб’ядноўвае ўсіх грамадзян нашай краіны.

Як правіла, у кожнага народа свая мова. Але з гэтага 
правіла ёсць выключэнні. Іспанцы, аргенцінцы, кубінцы га-
вораць на адной мове, хоць з’яўляюцца рознымі народамі. 
А існаванне ў Францыі акрамя французскай яшчэ чатырох 
моў — брэтонскай, гасконскай, правансальскай і нямецкай 
не перашкодзіла ўтварэнню адзінага французскага народа. 
У Рэспубліцы Беларусь дзве дзяржаўныя мовы — белару-
ская і руская.

Развіццё нацый і нацыянальных адносін. Сучаснае ча-
лавецтва прадстаўлена прыкладна трыма тысячамі розных 
нацый і народнасцей. Большасць іх жыве ў шматнацыя-
нальных дзяржавах. Дабрабыт, а нярэдка і само жыццё 
людзей залежаць ад іх здольнасці да дыялогу і паразу-
мення, ад паважлівага стаўлення да асаблівасцей, звыча- 
яў, нораваў, поглядаў прадстаўнікоў іншых нацыяналь- 
насцей.

Для кожнай нацыі характэрна сістэма вядомых усім яе 
прадстаўнікам традыцыйных формаў паводзін, бытавой сім- 
волікі, іншых элементаў культуры, якія забяспечваюць іх 
узаемаразуменне і падабенства светапогляду.
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У сучасным свеце ні адна нацыя не можа жыць у поўнай 
ізаляцыі і абавязкова ўступае ў міжнацыянальныя адносіны, 
усталёўвае эканамічныя, палітычныя, ідэалагічныя, куль-
турныя, прававыя сувязі з іншымі нацыямі. Гэтыя сувязі 
могуць быць стабільнымі (пастаяннымі) і нестабільнымі 
(перыядычнымі). Яны могуць грунтавацца або на сапер- 
ніцтве, або на супрацоўніцтве, быць раўнапраўнымі ці не- 
раўнапраўнымі.

Прыкладам збліжэння нацый можа служыць Еўрапейскі 
саюз (ЕС). На 1 студзеня 2007 г. у яго ўваходзіла 27 дзяр- 
жаў, народы якіх гавораць больш чым на 40 мовах. Уве- 
дзены адзінае еўрапейскае грамадзянства, адзіная валюта — 
еўра, распрацавана адзінае еўрапейскае права. Вяршэнст- 
ва еўрапейскага права над нацыянальным прызнаюць усе 
дзяржавы ЕС. На выпадак канфліктаў, для вырашэння 
складаных праблем арганізавана «трэцяя ўлада» — Суд 
еўрапейскіх супольнасцей, пастановы якога абавязковыя 
для ўсіх дзяржаў ЕС. На постсавецкай прасторы паспя-
хова функцыянуюць такія аб’яднанні краін і народаў, як 

Сучасная Індыя

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



28

Садружнасць незалежных дзяржаў (СНД), Еўрапейска-
Азіяцкая эканамічная супольнасць (ЕўрАзЭС).

Нацыянальная самасвядомасць. Пры дапамозе сама- 
свядомасці нацыя вызначае свае карэнныя інтарэсы, мэты 
і ідэалы, уласнае месца сярод іншых народаў і стаўленне 
да іх. Нацыянальная самасвядомасць грунтуецца на гіс- 
тарычнай памяці і прадугледжвае ацэнку мінулага сваёй 
нацыі, а таксама яе сучаснага стану.

Чалавек самастойна прылічае сябе да той ці іншай на- 
цыянальнасці зыходзячы з валодання мовай, на якой ён 
гаворыць і якую лічыць роднай, прыхільнасці да трады-
цый і звычаяў, якіх ён прытрымліваецца, культуры, якая 
яму блізкая.

Людзям уласціва пачуццё нацыянальнага гонару, але 
разумеюць яны яго па-рознаму. Напрыклад, мы па праве 
ганарымся культурнымі дасягненнямі беларускага наро- 
да, аднак пры гэтым паважаем каштоўнасці і інтарэсы ін- 
шых народаў. Такой пазіцыі супрацьстаіць іншая: «Усё 
сваё — добра, усё чужое — дрэнна». Людзі, якія пры- 
трымліваюцца такой пазіцыі, гатовыя ўсхваляць добрае і 
апраўдваць дрэннае, што характарызуе мінулае і сучаснасць 

Пасяджэнне Міжнароднай арганізацыі працы
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свайго народа, і няславіць гісторыю і сучаснае жыццё іншага 
народа. Так узнікаюць нацыянальная варожасць і кан- 
франтацыя.

Міжнацыянальныя канфлікты і шляхі іх пераадолення. 
Звяртаючыся да гісторыі, мы бачым, што адносіны паміж 
нацыямі і народнасцямі нярэдка былі напружанымі, нават 
трагічнымі. На жаль, міжнацыянальныя канфлікты не 
сышлі ў мінулае. На Блізкім Усходзе шмат гадоў доўжац- 
ца ўзброеныя сутыкненні паміж арабамі і ізраільцянамі. 
На Балканах дагэтуль ідзе барацьба паміж рознымі на- 
цыянальнымі супольнасцямі. Нярэдка ўзнікаюць між- 
нацыянальныя канфлікты ў краінах Азіі і міжплемян- 
ныя — у Афрыцы. У міжэтнічных сутыкненнях гінуць лю- 
дзі, знішчаюцца матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці.

Прычынамі міжнацыянальных канфліктаў часта з’яў- 
ляюцца тэрытарыяльныя дамаганні, імкненне той ці ін- 
шай нацыі стварыць уласную дзяржаўнасць або змяніць 
раней вызначаныя нацыянальна-тэрытарыяльныя межы. 
Канфлікты правакуе таксама боязь таго, што ў выніку 
прытоку іншамоўнага насельніцтва адбудзецца размы-
ванне карэннага этнасу. Вельмі негатыўна адбіваюцца на 

Ансамбль «Песняры», 1977 г.
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міжнацыянальных адносінах абмежаванні ў выкарыстанні 
нацыянальнай мовы, ушчамленне правоў і свабод людзей 
паводле нацыянальнай прыкметы.

Нацыянальныя пачуцці вельмі ўразлівыя. Часам са- 
праўдныя, глыбінныя прычыны негатыўных з’яў (глабаль-
ныя эканамічныя працэсы і выкліканыя імі паніжэнне 
жыццёвага ўзроўню, беспрацоўе і інш.) не атрымліваюць 
правільнай ацэнкі ў масавай свядомасці. Галоўным віна- 
ватым лічаць людзей іншай нацыянальнасці, якія пражы-
ваюць на дадзенай або суседняй тэрыторыі.

Рухам, якія накіроўваліся ідэямі нацыяналізму, нале-
жыць важная роля ў антыкаланіяльнай барацьбе народаў 
Афрыкі і Азіі. Аднак, як сведчыць гістарычны вопыт XX ст., 
нацыяналізм з ідэйнага абгрунтавання барацьбы супраць 
нацыянальнага прыгнёту ўсё часцей ператвараецца ў сцвяр-
джэнне прыярытэту нацыянальных каштоўнасцей, перавагі 
і нават выключнасці сваёй нацыі.

Крайняя, агрэсіўная форма нацыяналізму — шавінізм. 
Зыходзячы з пераканання ў перавазе сваёй нацыі, шавіністы 
прысвойваюць сабе права павучаць іншыя нацыі, навязваць 
ім сваю культуру і палітычную лінію, імкнуцца да захопу 
чужых тэрыторый. Гранічным праяўленнем такой палі- 
тыкі з’яўляецца фашызм. Чалавеканенавісніцкая ідэя аб 
існаванні непаўнацэнных рас і народаў вылілася ў прак-
тыку генацыду — знішчэння цэлых груп насельніцтва па 
нацыянальнай прыкмеце.

Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека (1948), Хель- 
сінскі акт (1975), Парыжская хартыя (1990) абвяшчаюць 
прынцып раўнапраўя нацый і прыярытэт правоў чалавека 
над правамі нацыі і дзяржавы. Узніклі аўтарытэтныя між- 
народныя арганізацыі, якія ажыццяўляюць кантроль за 
выкананнем дадзеных асноватворных прававых нормаў. 
Гэта Камісія ААН па правах чалавека, Камісія ААН па 
папярэджанні і абароне меншасцей, Савет ААН па ўхіленні 
расавай дыскрымінацыі, Гаагскі міжнародны суд і інш.

Гуманістычны падыход да этнічных праблем заключа-
ецца ў прыхільнасці ідэі міру, прызнанні правоў і свабод 
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чалавека найважнейшай каштоўнасцю, пошуку згоды па 
спрэчных міжнацыянальных пытаннях, а таксама ў адмове 
ад нацыянальнага гвалту ва ўсіх яго відах і формах.

У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь дакладна сфарму-
ляваны гарантыі правоў асоб усіх нацыянальнасцей, а так-
сама змяшчаецца забарона на распальванне нацыянальнай 
варожасці або нацыянальную дыскрымінацыю. Артыкул 50 
Канстытуцыі абвяшчае: «Абраза нацыянальнай годнасці 
праследуецца па законе. Кожны мае права карыстацца 
сваёй роднай мовай, выбіраць мову зносін». У артыку-
ле 14 гаворыцца, што дзяржава рэгулюе адносіны паміж 
сацыяльнымі, нацыянальнымі і іншымі супольнасцямі на 
аснове прынцыпаў роўнасці перад законам, павагі да іх пра- 
воў і інтарэсаў.

Кожны чалавек, да якой бы нацыі ён ні належаў, па- 
вінен адчуваць сябе раўнапраўным грамадзянінам Рэспуб- 
лікі Беларусь, мець магчымасць карыстацца ўсімі правамі, 
гарантаванымі законам. Роўнасць нацый і народаў непа- 
рыўна звязана з роўнасцю людзей незалежна ад іх нацыя- 
нальнасці. Гэта няўхільнае патрабаванне гуманізму.

Пытанні і заданні

1. Што абумоўлівае цэласнасць этнасу? 2. Якія характэрныя 
рысы нацыі? 3. На працягу свайго жыцця вы будзеце сустракацца, 
стасавацца, працаваць, адпачываць, сябраваць, супрацоўнічаць 
або сапернічаць з людзьмі самых розных нацыянальнасцей.  
Ці згодныя вы са сцверджаннямі, што няма нацый дрэнных або 
добрых, ёсць дрэнныя або добрыя людзі, а дакладней — дрэн-
ныя або добрыя ўчынкі; нацыянальнае паходжанне не з’яўляецца 
ні вартасцю, ні недахопам? Растлумачце свой пункт гледжання.  
4. Прааналізуйце асноўныя прычыны міжнацыянальных канфліктаў. 
Якія шляхі выхаду з іх існуюць? Прывядзіце канкрэтныя прыкла-
ды, выкарыстоўваючы матэрыялы сродкаў масавай інфармацыі.  
5. Назавіце асноўныя палажэнні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 
якія скіроўваюць на гуманізацыю міжнацыянальных адносін. 

?!
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§ 4. Сям’я ў сучасным грамадстве

Паняцце сям’і. Сям’я ўяўляе сабою саюз асоб, заснава-
ны на шлюбе, сваяцтве, выхаванні дзяцей. Сям’я задаваль-
няе найважнейшую патрэбнасць асобных людзей і грамад-
ства ў цэлым ва ўзнаўленні роду. Яна выконвае вялізную 
ролю ў выхаванні і станаўленні асобы, яе сацыялізацыі, 
з’яўляецца правадніком каштоўнасцей і нормаў паводзін, 
прынятых у грамадстве.

Пры вызначэнні сваяцтва зыходзяць з двух крытэрыяў. 
Па-першае, мае месца шлюбнае сваяцтва. Мужчына і 
жанчына, беручы шлюб і ўтвараючы сям’ю, становяцца 
сваякамі адзін аднаму не па крыві, а па шлюбным саюзе. 
У гэтае кола з утварэннем сям’і ўваходзяць і сваякі мужа 
і жонкі (бацькі і маці, бабулі і дзядулі, цёткі і дзядзькі, 
браты і сёстры і г. д.). Адбываецца своеасаблівае зліццё 
дзвюх сем’яў. Па-другое, сваяцтва можа мець характар 
кроўнароднаснай сувязі. Такая сувязь існуе паміж бацькамі 
і дзецьмі, паміж братамі і сёстрамі, стрыечнымі сваякамі. 
Злучэнне гэтых двух тыпаў сваяцтва выяўляецца адзіным 
тэрмінам — «радня».

Сям’я — гэта «маленькая краіна» са сваімі законамі, 
правамі і абавязкамі, фінансамі, клопатамі аб матэрыяль-
ным дабрабыце. Тут выконваюцца такія важныя сацыяль-
ныя функцыі, як улада і кіраванне, адукацыя і выхаванне, 
падзел працы, гаспадарчая дзейнасць, захаванне культур-
ных традыцый, сувязь пакаленняў і г. д. Таму грамадства і 
дзяржава надаюць важнае значэнне ўмацаванню сямейных 
адносін, бачачы ў іх аснову сваёй устойлівасці. Для таго 
каб умацаваць пазіцыі сям’і, урады многіх краін пры- 
маюць спецыяльныя меры. Яны прадугледжваюць рознага 
кшталту дапамогі і фінансавыя льготы, водпускі для баць- 
коў у сувязі з доглядам маленькіх або хворых дзяцей, 
стварэнне дашкольных дзіцячых устаноў, прыстасаван-
не рэжымаў працоўнага дня да патрэб сем’яў. У шэрагу 
краін час догляду дзяцей залічваецца ў агульны працоўны 
стаж пры налічэнні пенсій. Нярэдка ў сувязі з нара- 
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джэннем дзіцяці выплачваюцца аднаразовыя грашовыя да- 
памогі. З нараджэннем кожнага наступнага дзіцяці сумы 
ўзрастаюць.

Ядром сям’і, яе асновай з’яўляюцца сямейныя, шлюб-
ныя адносіны. Шлюб — гэта гістарычна сфарміраваная 
форма адносін паміж мужчынам і жанчынай, з дапамогай 
якой грамадства парадкуе іх палавое жыццё, а таксама 
ўсталёўвае іх правы і абавязкі як мужа і жонкі, бацькі і 
маці. Дзяржава ўрачыста афармляе з’яўленне кожнай но-
вай сям’і, дапамагае ёй пераадольваць цяжкасці, рэгулюе 
адносіны, клапоціцца аб дзецях.

Паводле ліку бацькоў сем’і падзяляюцца на поўныя (пры 
наяўнасці абодвух бацькоў) і няпоўныя (пры адсутнасці 
аднаго з бацькоў). У залежнасці ад колькасці пакаленняў 
сем’я бывае нуклеарная (у яе склад уваходзяць бацькі і 
дзеці) і пашыраная (уключае ў сябе бабуль і дзядуляў). Па-
водле выбару месца жыхарства сем’і падзяляюцца на тыя, 
у якіх маладыя жывуць з бацькамі мужа або жонкі, і тыя, 
у якіх маладыя жывуць асобна ад бацькоў.

Функцыі сям’і. У людзях закладзены інстынкт маця-
рынства і бацькоўства, патрэбнасць мець дзяцей. Таму 
нараджэнне дзіцяці — найважнейшая падзея ў сям’і. 
Рэпрадуктыўная (ад лац. reproduction — вырабляць) функ-
цыя сям’і заключаецца ў біялагічным узнаўленні чалавека 
як віду Homo sapiens. З’яўленне дзіцяці дазваляе і маці, і 
бацьку зведаць высокія пачуцці. «Жыццё без дзяцей, што 
зямля без кветак» — гаворыць народная мудрасць. Дзеці 
лічацца галоўнай каштоўнасцю не толькі сям’і, але і ўсяго 
грамадства ўжо па той прычыне, што без іх няма будучыні 
ні ў роду, ні ў народа, ні ў дзяржавы.

З рэпрадуктыўнай функцыяй цесна звязаная выхаваўча-
рэгулятыўная. Яна заключаецца ў выхаванні дзяцей, 
вызначэнні нормаў паводзін членаў сям’і ў розных сферах 
жыцця. Выхаванне дзяцей у сям’і — вялікая штодзённая 
праца, і фізічная (напрыклад, калі даглядаюць малых), 
і разумовая (калі, клапоцячыся аб духоўным развіцці дзі- 
цяці, гутараць з ім, заахвочваюць праяўленне і развіццё 
пэўных маральных якасцей).
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Гаспадарча-бытавая функцыя сям’і звязана з забеспя-
чэннем матэрыяльных умоў жыццядзейнасці дамачадцаў 
і вядзеннем хатняй гаспадаркі. Яна падзяляецца на 
функцыю вытворчасці, размеркавання і спажывання ма-
тэрыяльных даброт у рамках сям’і і на функцыю атры-
мання ў спадчыну сямейнай маёмасці. Сям’я — гэта не 
толькі адносіны паміж сваякамі, але і само месца пражы-
вання, гаспадарчая дзейнасць, бытавыя ўмовы жыцця.  
У даіндустрыяльных грамадствах двор селяніна, майстэр- 
ня рамесніка або крама гандляра адначасова служылі і мес-
цам пражывання сям’і. У індустрыяльных жа грамадствах 
вытворчая сфера і сфера пражывання паступова аддзяліліся 
адна ад адной. Многія бакі побыту сучаснай сям’і насы-
чаюцца тэхнікай: актыўна выкарыстоўваюцца пральныя 
машыны, кухонныя камбайны, пыласосы, халадзільнікі, 
радыёапаратура і г. д.

Рэкрэатыўная (ад лац. recreatio — аднаўленне) функ-
цыя сям’і выяўляецца ў забеспячэнні яе членам камфорту 

Ф. П. Рашэтнікаў. Зноў двойка (1952)
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і хатняй утульнасці, у арганізацыі рацыянальнага воль-
нага часу і адпачынку, у стварэнні ўмоў для ўмацавання 
здароўя. Бацькі, як правіла, працуюць на вытворчасці 
або ва ўстановах, дзеці вучацца ў школе, а адпачываць, 
аднаўляць сілы ўсе прыходзяць дадому, у сям’ю. Праўда, 
для жанчын, якія працуюць, дома часта пачынаецца «дру-
гая змена» — на іх кладзецца большасць клопатаў, звяза-
ных з гаспадарча-бытавой функцыяй сям’і: трэба прыгата-
ваць вячэру, памыць бялізну, прыбраць у кватэры. А маці 
ж таксама трэба адпачыць. Таму і дзеці, і муж абавязкова 
павінны дапамагаць ёй.

Эмацыянальна-псіхалагічная функцыя сям’і заключа-
ецца ў задавальненні патрэбнасці членаў сям’і ў каханні 
і сяброўстве, у павазе і прызнанні, эмацыянальнай пад-
трымцы і псіхалагічнай абароне, у фарміраванні пачуцця 
абароненасці. У старажытнасці для чалавека самым страш-
ным пакараннем было выгнанне з роду, пазбаўленне яго 
падтрымкі родзічаў. Адзінота і для сучаснага чалавека за-
стаецца вельмі балючым станам, якога ўсё імкнуцца пазбег-
нуць. У сям’і чалавек знаходзіць блізкіх, дарагіх, родных 
людзей. У добрай сям’і ўсе любімыя і значныя. Члены сям’і 
разам перажываюць радасці і нягоды, вырашаюць жыццё-
выя праблемы, старэйшыя заахвочваюць поспехі дзяцей.

Сувязь пакаленняў. У паняцце «пакаленне» ўкладваюць 
розны сэнс. Напрыклад, бацькі, дзеці, унукі — гэта тры 
паслядоўныя пакаленні. Прамежак часу паміж нараджэн-
нем бацькі і сына, маці і дачкі называецца працяглас-
цю пакалення (у сярэднім гэта каля 30 гадоў). Пакаленні 
людзей, якія жывуць разам, утвараюць узроставую струк-
туру насельніцтва горада, вобласці, краіны. У гісторыка-
культурных даследаваннях паняцце пакалення часцей за 
ўсё мае сімвалічны сэнс. Яно характарызуе ўдзельнікаў або 
сучаснікаў важных гістарычных падзей. Напрыклад, гаво-
раць пра пакаленне Вялікай Айчыннай вайны, пакаленне 
людзей эпохі перабудовы.

Сувязь пакаленняў асабліва ярка выяўляецца ў сям’і. 
Ад пакалення да пакалення перадаецца назапашаны гра-
мадствам культурны багаж: жыццёвы вопыт і веды, жыц-
цёвая мудрасць і рэлігійныя вераванні, маральныя нормы. 
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Тут дзеці атрымліваюць першы вопыт узаемадзеяння з ін- 
шымі людзьмі на аснове агульных нормаў паводзін, звы- 
чаяў, традыцый і рытуалаў.

Сучасныя тэндэнцыі развіцця сям’і. У нашы дні вы- 
значыліся дзве асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сямейных 
адносін. Першая звязана з захаваннем, умацаваннем або 
нават адраджэннем традыцыйнай сям’і, дзе асноўная ро-
ля належыць мужу. Ён з’яўляецца гаспадаром, уласнікам 
маёмасці, забяспечвае эканамічную самастойнасць сям’і. 
Усе астатнія члены сям’і павінны беспярэчна выконваць 
яго волю. Роля жанчыны зводзіцца да нараджэння і вы-
хавання дзяцей, вядзення хатняй гаспадаркі.

Разам з тым усё часцей сустракаюцца сем’і, у якіх ад- 
носіны паміж мужам і жонкай будуюцца на аснове роўнасці, 
дзе адсутнічае цвёрдае замацаванне абавязкаў. У гэтым 
выпадку жанчыны актыўна ўдзельнічаюць у жыцці гра-
мадства, у эканамічным забеспячэнні сям’і, выконваюць 

У. Б. Сакаўнін. Свята Перамогі
(мастакі — ветэраны вайны) (1984)
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важную ролю ў прыняцці сямейных рашэнняў. Шырокае 
распаўсюджванне дадзенага тыпу сямейных адносін, з ад-
наго боку, спрыяла росту самасвядомасці жанчыны, яе 
сацыяльнаму і культурнаму развіццю. З другога боку, пера-
вага, аддадзеная асабістай свабодзе, часам наносіць шкоду 
ўзаемнай адказнасці мужа і жонкі і згуртаванасці сям’і. 
Памяншаецца лік асоб, якія афіцыйна бяруць шлюб, слабее 
трываласць сямейных адносін, павялічваецца колькасць 
разводаў. Часта людзі жывуць разам, вядуць адну гаспа-
дарку, але шлюб не рэгіструюць, або шлюбныя адносіны 
юрыдычна афармляюцца толькі са з’яўленнем дзяцей.

Кожны з двух тыпаў сем’яў валодае як вартасцямі, 
так і недахопамі. У традыцыйнай сям’і больш парадку і 
стабільнасці, затое ў сям’і новага тыпу больш эмоцый і сва-
боды. Асновай удалага шлюбу можа быць і першы, і другі 
тып сямейных адносін, але пры адной умове: калі і муж, 
і жонка аддаюць перавагу аднаму і таму ж тыпу адносін. 
Праблемы ўзнікаюць пры сутыкненні розных уяўленняў аб 
тым, якой павінна быць сям’я. Нават калі будучая сям’я 
ўяўляецца як штосьці сярэдняе паміж апісанымі тыпамі, 
з прыкметамі і аднаго, і другога (а такіх сем’яў сёння ня-
мала), то для трываласці шлюбу неабходна падабенства ў 
поглядах і чаканнях паміж мужам і жонкай. Калі чаканні 
апраўдваюцца, а ўяўленні не разыходзяцца, асаблівых 
рознагалоссяў у членаў сям’і не будзе.

Для сучаснай сям’і характэрна нуклеарызацыя, гэта зна- 
чыць імкненне маладых мужа і жонкі жыць асобна ад баць- 
коў. Часта гэта дабратворна адбіваецца на маладой сям’і, бо  
ў ёй хутчэй ідзе адаптацыя да новых роляў, умоў жыцця. 
Меншая залежнасць ад бацькоў спрыяе фарміраванню ад- 
казнасці. Разам з тым такая сям’я пазбаўляецца сістэма- 
тычнай дапамогі бацькоў, якая асабліва неабходная ў пе- 
рыяд нараджэння дзіцяці.

Эканамічныя пераўтварэнні ў грамадстве спрыяюць  
яго дыферэнцыяцыі, з’яўленню новых тыпаў сем’яў. Зра- 
зумела, што сям’я бізнесмена адрозніваецца ад сям’і 
беспрацоўнага. У сем’ях людзей, празмерна захопленых 
бізнесам, дзеці матэрыяльна забяспечаныя, але часта 
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пазбаўленыя духоўна-маральных зносін з бацькамі. Баць- 
кі даручаюць выхаванне нянькам, гувернанткам і застаюц-
ца чужымі для дзяцей. У сем’ях фермераў дзеці звычай- 
на раней, чым у іншых сем’ях, уключаюцца ў працоўную 
дзейнасць.

Калі раней сям’я стваралася пераважна для працягу ро-
ду, перадачы назапашаных ранейшымі пакаленнямі матэ-
рыяльных каштоўнасцей, больш эканомнага выдаткоўвання 
сіл і сродкаў на жыллёвае, бытавое забеспячэнне, то сёння 
сям’я — гэта найперш духоўная супольнасць, садружнасць 
дзеля цікавага, культурнага і багатага ўражаннямі жыцця. 
Сям’я стварае пачуццё ўстойлівасці ў зменлівым свеце, да-
памагае разам выпрацаваць тактыку паводзін у грамадстве 
і вызначыць жыццёвыя перспектывы.

Пытанні і заданні

1. Як вы разумееце выраз «Сям’я — ячэйка грамадства»?  
2. Размясціце пералічаныя ў параграфе функцыі сям’і ў парадку іх 
значнасці ў сучасным грамадстве. Растлумачце сваё меркаванне.  
3. У чым заключаюцца перавагі мнагадзетнай сям’і? Якія захады 
робіць наша дзяржава для падтрымкі мнагадзетных сем’яў? 4. Якія 
матывы заключэння шлюбу ў наш час з’яўляюцца вядучымі? Чаму вы 
так лічыце? 5. Што вы разумееце пад каштоўнасцямі сямейнага жыц-
ця? Прывядзіце прыклады з жыцця вашай сям’і, блізкага асяроддзя.  
6. Ахарактарызуйце ролю сям’і ў сучасным грамадстве. Як вы разу- 
мееце сцверджанне «Здароўе грамадства залежыць ад здароўя сям’і»?

§ 5. Дэмаграфічныя працэсы

Дэмаграфічная структура грамадства і яе дынаміка. 
Дэмаграфія — гэта навука аб працэсах і заканамернас-
цях узнаўлення насельніцтва, яго размяшчэння, змены 
колькасці, якія адбываюцца ў пэўных грамадска-гістарычных 
умовах. Дэмаграфія даследуе не толькі ўплыў сацыяльна-
эканамічных працэсаў на ўзнаўленне насельніцтва, але і 
зваротны ўплыў — змены народанасельніцтва на развіццё 
грамадства. Народанасельніцтва — тэрытарыяльна абмежа-

?!
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ваная сукупнасць людзей, якая бесперапынна ўзнаўляецца. 
У гэтым сэнсе гавораць пра народанасельніцтва ўсёй Зямлі, 
асобнай краіны, рэгіёна і г. д.

Дэмаграфічную структуру грамадства разумеюць 
як размеркаванасць насельніцтва па пэўных групах: 
полаўзроставых, пасяленчых і г. д. Важнымі дэмаграфічнымі 
паказчыкамі з’яўляюцца агульная колькасць насельніцтва, 
яго шчыльнасць, тэмпы росту, суадносіны паміж мужчынамі 
і жанчынамі ў розных узроставых слаях, стан здароўя, мі- 
грацыйная рухомасць. Узнаўленне насельніцтва адбываец-
ца з прычыны натуральнай змены пакаленняў на аснове 
нараджальнасці і смяротнасці, пераходу людзей з адных 
дэмаграфічных груп у другія па меры змянення іх узро-
сту, сямейнага становішча і ліку дзяцей (дэмаграфічная 
мабільнасць).

Звесткі аб натуральным руху насельніцтва з прычыны 
нараджэнняў і смерцяў, аб шлюбах і разводах дае бягучы 
ўлік гэтых падзей, заснаваны на рэгістрацыі актаў грама- 
дзянскага стану. Перамяшчэнне насельніцтва — міграцыя — 
вызначаецца шляхам рэгістрацыі перамены людзьмі месца 

С. М. Рэрых. Вечнае жыццё (1954)
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жыхарства. Звесткі па групах, поле, узросце, адукацыі, 
нацыянальнасці, занятках людзей і іншыя атрымліваюць 
пры перапісах насельніцтва, якія з’яўляюцца як бы імг- 
ненным фотаздымкам дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне. Пе- 
рапісы праводзяцца на пэўны момант, цэнтралізавана, па 
адзінай праграме. У шмат якіх краінах дэмаграфічныя па- 
казчыкі публікуюцца ў спецыяльных часопісах, статыстыч-
ных зборніках, дэмаграфічных штогодніках.

Змена народанасельніцтва цесна звязана з усімі сфера- 
мі жыцця грамадства, у першую чаргу з эканомікай. Аднак 
няма прамой залежнасці паміж ростам матэрыяльнага 
дабрабыту і нараджальнасцю. Узровень нараджальнасці 
бывае надзвычай высокі пры нізкім эканамічным развіц- 
ці грамадства. У краінах і рэгіёнах з сярэднім узроўнем 
дабрабыту, наадварот, звычайна адзначаецца паніжэнне 
нараджальнасці, а затым часам выяўляецца тэндэнцыя 
да яе павышэння па меры пераходу да высокага ўзроўню 
жыцця.

Ад агульнай колькасці насельніцтва, яго шчыльнасці, 
узроўню адукацыі і культуры, стану здароўя залежыць 
паскарэнне або запаволенне тэмпаў эканамічнага развіцця 
краіны, рэгіёна. Для нармальнага развіцця грамадства не-
спрыяльныя як вельмі высокія, так і вельмі нізкія тэмпы 
росту народанасельніцтва. Найбольш негатыўным з’яў- 
ляецца ўстойлівае перавышэнне смяротнасці над нара- 
джальнасцю, што ў доўгатэрміновай перспектыве ставіць 
нацыю пад пагрозу знікнення. Адмоўна ўплывае на развіц- 
цё грамадства старэнне насельніцтва, парушэнне прапор-
цый паміж мужчынскай і жаночай яго часткамі.

Важным для грамадства з’яўляецца клопат аб здароўі 
насельніцтва. Ад стану здароўя залежыць і прадукцый-
насць працы, і сацыяльны аптымізм. У краінах, якія раз- 
віваюцца, асноўнымі прычынамі высокай смяротнасці 
з’яўляюцца інфекцыйныя і паразітарныя захворванні (ад 
іх штогод паміраюць дзесяткі мільёнаў чалавек), а такса-
ма дрэннае харчаванне і неспрыяльнае навакольнае ася-
роддзе. Толькі брудная вада штогод становіцца прычы-
най прыкладна 1 млрд выпадкаў страўнікава-кішачных 
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захворванняў. У прамыслова развітых краінах вельмі шы-
рока распаўсюджаны хваробы сістэмы кровазвароту (каля 
6 млн смерцяў штогод), часта абумоўленыя няправільным 
харчаваннем і нездаровым ладам жыцця. Наступнае мес-
ца займаюць анкалагічныя захворванні, цесна звязаныя з 
экалагічнымі праблемамі. Як у развітых, так і ў краінах, 
якія развіваюцца, пагроза здароўю звычайна найбольш вы-
сокая сярод самага беднага насельніцтва і асабліва сярод 
дзяцей. У нашы дні толькі невялікая частка дзяцей нара- 
джаюцца цалкам здаровымі.

Калі ў развітых краінах адзін урач прыпадае на 400 ча- 
лавек, то ў тых краінах, якія развіваюцца, — на 7 тыс. чала-
век. У некаторых афрыканскіх краінах гэты паказчык яшчэ 
горшы: адзін урач абслугоўвае амаль 40 тыс. чалавек. У раз- 
вітых краінах медыцынскія паслугі ў асноўным даступныя 
насельніцтву, аднак нават тут няроўнасць у галіне аховы 
здароўя дастаткова выяўлена. Так, у ЗША даволі значная 
колькасць людзей не мае медыцынскай страхоўкі.

У Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры «Маці і дзіця»
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Праблемы міграцыі насельніцтва. Міграцыя — гэта 
перамяшчэнне людзей з краіны ў краіну, з аднаго раёна ў 
іншы, з горада ў вёску і назад. Адрозніваюць іміграцыю і 
эміграцыю. Эміграцыя — выезд за межы краіны на працяг- 
лы тэрмін для пастаяннага пражывання. Іміграцыя, наад-
варот, уяўляе сабою ўезд у краіну з-за мяжы.

Міграцыйныя працэсы адбываюцца пад уплывам розных 
фактараў: стыхійных прыродных з’яў (землятрусаў, паво-
дак, змен экалагічнага характару), этнічных канфліктаў, 
войнаў, неспрыяльнай эканамічнай сітуацыі. Так, пасля 
выхаду Пакістана са складу Індыі каля 7 млн чалавек сталі 
бежанцамі, пакінулі родныя мясціны. 

С. В. Іванаў. У дарозе. Смерць перасяленца (1889)

Уплывае на міграцыю насельніцтва і палітыка дзяр-
жавы. Да прыкладу, ажыццяўленне кіраўніцтвам СССР 
палітыкі індустрыялізацыі краіны спрыяла міграцыі сель-
скага насельніцтва ў горад, у выніку чаго доля гарадскога 
насельніцтва рэзка вырасла. У былым СССР адбывалася 
значнае перамяшчэнне людзей у Сібір, на Далёкі Усход. 
Насельніцтва земляў, якія планавалася асвоіць, расло ў 
асноўным за кошт жыхароў Цэнтральнай Расіі, а таксама 
беларускага і ўкраінскага сялянства.
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У міграцыйную палітыку дзяржаў уваходзіць вырашэн-
не задач рассялення людзей на новых месцах жыхарства, 
іх працаўладкавання, забеспячэння належных бытавых 
і культурных умоў жыцця. Гэта асабліва складана, калі 
імігранты — прадстаўнікі зусім іншых этнаканфесійных 
супольнасцей, мова, рэлігія, культурныя стэрэатыпы якіх 
значна адрозніваюць іх ад карэннага насельніцтва краіны. 
З сур’ёзнымі праблемамі ў гэтым плане сутыкнуліся многія 
краіны Заходняй Еўропы.

У Рэспубліцы Беларусь унутраныя міграцыйныя працэ-
сы рэзка ўзмацніліся пасля катастрофы на Чарнобыльскай 
АЭС, якая адбылася ў красавіку 1986 г. і запатрабавала ад-
сялення вялізнай колькасці людзей з забруджаных радыя-
цыяй раёнаў краіны. У розныя гады ў нас пераважала або 
эміграцыя, або іміграцыя. У апошні час знешняя міграцыя 
мае ў цэлым станоўчае сальда: у нашу краіну для жыцця і 
працы прыязджае больш людзей, чым пакідае яе.

Важнае значэнне маюць якасныя паказчыкі знешняй 
міграцыі. Для краіны вельмі неспрыяльна, калі яе пакі- 
даюць маладыя людзі, а таксама людзі з высокім узроў- 
нем адукацыі, высакакласныя спецыялісты. Палітыка на-
шай дзяржавы накіравана на тое, каб зацікавіць такіх 
людзей працаваць у сваёй краіне.

Шляхі вырашэння дэмаграфічных праблем сучасна- 
га грамадства. Дэмаграфічная сітуацыя ў сучасным свеце 
досыць складаная, а ў чымсьці нават трывожная. Гэта звя-
зана з бесперапынным павелічэннем колькасці насельніцтва 
нашай планеты. Прыкладна 7 тыс. гадоў назад, у эпоху 
неаліту, на Зямлі пражывала, на думку навукоўцаў, не 
больш за 10 млн чалавек. Да пачатку XIX ст. гэта лічба 
наблізілася да мільярда. Двухмільярдная мяжа была пя-
ройдзена ў 20-я гг. XX ст., а ў нашы дні насельніцтва 
Зямлі значна перавышае 6 млрд чалавек. Паводле прагнозаў 
спецыялістаў ААН да канца першай чвэрці XXI ст. коль-
касць жыхароў Зямлі можа скласці каля 9 млрд чалавек.  
У далейшым рост насельніцтва нашай планеты запаволіцца.

Насельніцтва розных рэгіёнаў планеты расце вельмі 
нераўнамерна. У развітых краінах, такіх як Галандыя, 
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Францыя, Данія, Германія, у апошні час не забяспечваец-
ца простае ўзнаўленне насельніцтва. У той жа час прырост 
насельніцтва ў краінах, якія развіваюцца, застаецца вель- 
мі значным. На краіны Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі 
прыпадае звыш 9/10 прыросту сусветнага насельніцтва. Дэ- 
маграфічным выбухам устрывожаны навукоўцы, занепа-
коены ўрады шматлікіх краін з высокай нараджальнасцю. 
Пераважная большасць насельніцтва гэтых краін не мае 
нармальных умоў жыцця (недахоп прадуктаў харчаван-
ня і пітной вады, адсутнасць элементарнай медыцынскай 
дапамогі, вострая жыллёвая праблема і інш.). Аб бядотным 
становішчы краін, якія развіваюцца, гаворыць той факт, 
што смяротнасць дзяцей да аднаго года ў іх у некалькі разоў 
вышэйшая, чым у развітых краінах.

Відавочна, што рэсурсы Зямлі (найперш харчовыя) аб-
межаваныя, і ўжо сёння многія краіны, якія развіваюц- 
ца, сутыкнуліся з праблемай голаду. Паводле прагнозаў  
навукоўцаў нараджальнасць дасягне простага ўзнаўлення (гэ-
та значыць замены пакаленняў без росту колькасці людзей) у 
Лацінскай Амерыцы не раней за 2035 г., у Паўднёвай Азіі — 
не раней за 2060 г., у Афрыцы — не раней за 2070 г. Між 
тым вырашаць дэмаграфічную праблему неабходна ўжо 
сёння, бо далейшы рост колькасці насельніцтва наўрад ці 
пасільны для планеты, біясфера якой не ў стане забяспе-
чыць падобную колькасць людзей неабходным для жыцця 
харчаваннем.

Навукоўцы-дэмографы ўказваюць таксама на неспры-
яльныя якасныя змены структуры сусветнага насельніцтва, 
што адбываюцца ў выніку дэмаграфічнага выбуху другой 
паловы XX ст. У гэтай структуры расце колькасць лю- 
дзей малаадукаваных, неўладкаваных, якія не маюць кан- 
структыўных жыццёвых арыенціраў і звычкі да выканан-
ня нормаў цывілізаваных паводзін. Узнікае пагроза па- 
слаблення працоўнай этыкі і шырокага распаўсюджвання 
такіх антысацыяльных з’яў, як наркаманія, бадзяжніцтва, 
злачыннасць.

Найважнейшым паказчыкам сталасці сацыяльнага раз- 
віцця з’яўляецца працягласць жыцця. У сярэднім у разві- 
тых краінах яна складае больш за 70 гадоў, у краінах, якія 
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развіваюцца, — значна менш. Калі доля насельніцтва краін, 
якія развіваюцца, у агульнай колькасці насельніцтва пла-
неты ў 1950 г. складала 2/3, у 1975 г. — 3/4, у 2000 г. — 
4/5, то да сярэдзіны XXI ст., паводле прагнозаў, будзе скла- 
даць ужо 9/10.

У сучасным свеце расце разуменне неабходнасці су-
месных намаганняў у вырашэнні дэмаграфічных праблем. 
Вельмі важна стварыць такую сістэму міжнародных адносін, 
якая спрыяла б эканамічнаму, сацыяльнаму і культурна-
му прагрэсу ўсіх краін і народаў свету. Для забеспячэння 
простага ўзнаўлення народанасельніцтва ў кожнай сям’і 
павінна нараджацца ў сярэднім 2—3 дзіцяці.

Для сучаснага ўзроставага складу Беларусі характэр-
нае павелічэнне долі асоб старэйшага ўзросту і паніжэнне 
долі дзяцей. Кожны пяты жыхар рэспублікі знаходзіцца  
ў пенсійным узросце. Гэты ўзроставы склад галоўным чы-
нам меў прычынай паніжэнне ўзроўню нараджальнасці. 
Акрамя таго, моцны ўплыў на яго зрабілі вынікі Другой 
сусветнай вайны. Вайна не толькі забрала мільёны жыццяў,  

Сандра Кук. Карціна з серыі «Шчаслівы свет дзяцінства» (ХХ ст.)
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але і спарадзіла так званыя дэмаграфічныя хвалі — пры-
вяла да змяншэння ліку дзяцей ва ўзроставых слаях 
людзей, якія нарадзіліся ў гады вайны, а таксама ў іх 
дзяцей і ўнукаў. У апошні час нараджальнасць некалькі 
павялічылася, але яна яшчэ не перавышае смяротнасць.

Пытанні і заданні

1. Што вывучае дэмаграфія? 2. Якія асноўныя фактары ўплываюць 
на дэмаграфічную структуру грамадства? 3. Як атрымліваюць даклад-
ныя звесткі аб дэмаграфічнай структуры грамадства? 4. Ці можна, на 
ваш погляд, гаварыць пра аптымальную колькасць насельніцтва той 
ці іншай краіны? свету ў цэлым? 5. Пад уплывам якіх фактараў адбы-
ваецца міграцыя насельніцтва ў сучасным свеце? Якія міграцыйныя 
працэсы адбываюцца ў Рэспубліцы Беларусь? 6. У чым сутнасць 
дэмаграфічных праблем сучаснага грамадства? Як яны праяўляюцца 
ў нашай краіне?

§ 6. Моладзь у сучасным грамадстве

Сацыяльная характарыстыка моладзі. Моладзь — гэ-
та сацыяльна-дэмаграфічная група, якая вылучаецца на 
аснове ўзроставых параметраў, асаблівасцей сацыяльнага 
становішча і сацыяльна-псіхалагічных уласцівасцей. У роз-
ных краінах, у розных сацыяльных пластах пункт гледжан-
ня на працэсы і паказчыкі сталення асобы неаднолькавы.  
У сувязі з гэтым узроставыя межы маладосці не з’яўляюцца 
строга адназначнымі і вызначаюцца рознымі даследчыкамі 
ў межах ад 14—16 гадоў да 25—30 або нават 35 гадоў. Як 
правіла, гэты перыяд жыцця чалавека звязваюць з пачат-
кам самастойнай працоўнай дзейнасці, атрыманнем матэры-
яльнай незалежнасці, грамадзянскіх і палітычных правоў. 
Акрамя таго, некаторыя навукоўцы вылучаюць і такія 
прыкметы, як шлюб і нараджэнне першага дзіцяці.

Узрост, з якога пачынаецца маладосць, не супадае з 
узростам заканчэння дзяцінства, працягласць якога, па-
водле міжнародных дакументаў — Дэкларацыі і Канвенцыі 
аб правах дзіцяці, складае 18 гадоў. Пашпарт жа юнакі і 

?!
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дзяўчаты ў нашай краіне атрымліваюць у 16 гадоў, і гэ- 
та азначае прызнанне грамадствам іх пэўнай грамадзян-
скай сталасці. Маладосць з’яўляецца важнай фазай, эта- 
пам жыццёвага цыкла чалавека. У гэты перыяд узнікае па- 
чуццё сваёй непаўторнасці і індывідуальнасці. На аснове 
ўсведамлення маладымі людзьмі сваіх магчымасцей і пам- 
кненняў, асэнсавання папярэдняга вопыту фарміруецца 
ўнутраная пазіцыя, ідзе пошук свайго месца ў жыцці.

У маладосці ў чалавека адбываецца шэраг важных па- 
дзей, якія ўплываюць на змену яго статуса. Гэта не толькі 
атрыманне пашпарта, але і заканчэнне школы, служба ў 
войску. У маладыя гады многія людзі знаходзяцца ў ак- 
тыўным пошуку значнай для іх прафесіі, завяршаюць аду-
кацыю, сцвярджаюцца як спецыялісты і тым самым вызна-
чаюць сваё новае становішча ў грамадстве. Маладосць назы-
ваюць часам станаўлення. Існуе меркаванне, што да 40 га- 
доў чалавек працуе на аўтарытэт, на імя, а пасля 40 гадоў 
ужо, хутчэй, аўтарытэт і імя працуюць на чалавека.

Маладосць
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Фарміраванне асобы маладога чалавека ажыццяўляецца 
пад уплывам сям’і, школы, грамадскіх арганізацый, нефар-
мальных аб’яднанняў і груп, сродкаў масавай інфармацыі, 
працоўных калектываў. У цэлым маладыя людзі ў нашы 
дні значна пазней, чым іх аднагодкі ў мінулым, пачынаюць 
самастойнае сталае жыццё. Гэта звязана з ускладненнем 
працоўнай дзейнасці, што цягне за сабою падаўжэнне не-
абходных тэрмінаў навучання.

У плане сацыялізацыі асаблівае месца займае перыяд 
ранняга юнацтва (прыкладна 16—18 гадоў). Многія ў гэ-
тым узросце цалкам здольныя прымаць адказныя рашэнні, 
псіхалагічна гатовыя да гэтага (напрыклад, выбар сяброў, 
навучальнай установы), хоць поўная дзеяздольнасць нады- 
ходзіць толькі ў 18 гадоў.

Атрыманне ўсёй паўнаты правоў і абавязкаў змяняе ста-
тус маладога чалавека і істотна пашырае дыяпазон яго са-
цыяльных роляў. Калі ролі дзіцяці і падлетка ў асноўным 
звязаны з сям’ёй (сын/дачка, брат/сястра, унук/унучка), 
школай (вучань/вучаніца), рознымі формамі дзейнасці ў 
вольны час (член спартыўнай секцыі, гуртка па інтарэсах), 

Акцыя БРСМ
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то ў маладосці з’яўляюцца новыя: працаўнік, студэнт; 
змяняюцца ролі і ў сям’і (муж, жонка, маці, бацька). 
Сяброўства, каханне, працоўны вопыт дапамагаюць мала-
дым людзям упершыню адчуць сябе сапраўды дарослымі. 
У ідэале яны фарміруюць уменне знаходзіцца з іншым 
чалавекам у адносінах, заснаваных на даверы, падтрым- 
цы і клопаце. 

Складанасці сацыялізацыі могуць прывесці маладых лю- 
дзей да псіхалагічных зрываў. Негатыўна адбіваецца най- 
перш разрыў паміж жаданнем хутчэй усяго дасягнуць 
і няўменнем, нежаданнем дабівацца пастаўленых мэт кра- 
патлівай працай. Добра, калі ёсць сіла волі, працавітасць, 
цярпенне, калі чалавек не распешчаны.

Нярэдкія выпадкі, калі сучасным маладым людзям, з 
аднаго боку, хочацца як мага даўжэй заставацца дзецьмі, 
пераклаўшы клопаты аб сабе і нават аб сваёй маладой сям’і 

М. Шагал. Вяселле (1914)
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на бацькоў, а з другога — яны патрабуюць стаўлення да 
сабе як да дарослых, дабіваюцца неўмяшання ў іх асабістае 
жыццё. Падобныя паводзіны называюць інфантыльнасцю. 
Інфантылізм (ад лац. infantilis — дзіцячы) — гэта за-
хаванне ў дарослых фізічных і псіхічных рыс, уласцівых 
дзіцячаму ўзросту. Такімі рысамі з’яўляюцца эмацыя-
нальная няўстойлівасць, няспеласць меркаванняў, безад-
казнасць, капрызнасць. Гэты стан часам бывае вынікам 
захворванняў, перанесеных у раннім дзіцячым узросце, або 
звязаны з якімі-небудзь іншымі прычынамі, што абумовілі 
празмерную апеку з боку бацькоў ці блізкіх людзей. Важна 
зразумець: калі ты лічыш сябе дарослым, то патурбуйся 
быць ім на справе і ў поўнай меры адказваць за сябе.

Чалавек адчувае сябе маладым да таго часу, пакуль 
здольны да творчасці, можа змяняць, перабудоўваць сябе і 
разам з тым адказваць за ўсё зробленае. Ёсць людзі, якія 
адчуваюць сябе маладымі не толькі ў сталыя гады, але і 
ў глыбокай старасці. Занятак любімай справай, творчая 
актыўнасць, здаровы лад жыцця працягваюць маладосць. 
Адчуванне маладосці праяўляецца як у знешнасці, так і ў 
паводзінах чалавека. «Чалавеку столькі гадоў, на колькі ён 
сябе адчувае» — гаворыць вядомы афарызм.

Моладзевая субкультура. Імкненне наладжваць стасункі 
са сваімі аднагодкамі прыводзіць да выпрацоўкі спецыфічна 
моладзевай самасвядомасці і стылю жыцця — моладзевай 
субкультуры. Пад моладзевай субкультурай разумеюць 
культуру пэўнага маладога пакалення, якая характарызу-
ецца агульнасцю стылю жыцця, манер паводзін, групавых 
нормаў і стэрэатыпаў. Як асаблівая субкультура яна мае 
свае мэты, каштоўнасці, ідэалы, ілюзіі, якія не заўсёды і 
не дакладна паўтараюць тыя, што пануюць у грамадстве 
дарослых. Ёй уласціва нават уласная мова.

Прычынамі фарміравання моладзевай субкультуры 
з’яўляюцца імкненне людзей гэтага ўзросту адасобіцца, 
найперш ад старэйшых, жаданне належаць да якой-не- 
будзь супольнасці аднагодкаў, пошук свайго шляху ў 
дарослым свеце. Складаюцца як фармальныя, так і не-
фармальныя моладзевыя групы. Фармальныя групы афі- 
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цыйна зарэгістраваны, імі часта кіруюць дарослыя. Ма- 
тывы далучэння да той або іншай групы, да таго або ін- 
шага моладзевага кірунку розныя. Гэта ў першую чаргу 
жаданне знайсці паразуменне і падтрымку, адчуць сябе 
больш моцнымі і абароненымі, часам — імкненне адчуць 
уладу над іншымі.

Існуе мноства разнавіднасцяў моладзевых груп і аб’яд- 
нанняў. Некаторыя з іх характарызуюцца агрэсіўнай са-
мадзейнасцю, заснаванай на даволі сумнеўных або нават 
асацыяльных каштоўнасных арыентацыях. Прымітывізм, 
кідкая нагляднасць самасцвярджэння таксама папулярныя 
сярод часткі падлеткаў і моладзі. Для асобных маладых 
людзей знешні эпатаж з’яўляецца найбольш даступнай 
формай самасцвярджэння.

Некаторыя групы моладзі актыўна супрацьпастаўляюць 
сябе свету дарослых. Выклік грамадскай думцы часцей за 
ўсё праяўляецца ў асаблівасцях адзення і модных дадатках 
да яго. Часам учыняюцца і прамыя антыграмадскія дзеянні 
(хуліганства, бойкі). У гэтым выпадку грамадства сутыка-
ецца з дэвіянтнымі паводзінамі.

Моладзевая субкультура
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У моладзевай субкультуры як у складанай і шматмернай 
з’яве, у сваю чаргу, вылучаюцца больш дробныя, але тым 
не менш цвёрда аформленыя субкультуры (панкі, рэйверы, 
рокеры, скіны, футбольныя і музычныя фаны і інш.). Ра- 
зам з тым у моладзевым асяроддзі ўсё больш аўтарытэтнымі 
становяцца групы сацыяльнай самадзейнасці, створаныя з 
мэтай канструктыўнага вырашэння пэўных грамадскіх 
праблем. Можна прывесці ў прыклад экалагічныя рухі, 
дзейнасць па адраджэнні і захаванні культурна-гістарычнай 
спадчыны, аказанні ўзаемнай падтрымкі (воіны, якія вая- 
валі ў гарачых кропках, інваліды і г. д.). Важная таксама 
дзейнасць валанцёраў. Яны дапамагаюць людзям, якія 
асабліва востра адчуваюць патрэбу ў гэтым.

Сацыяльная мабільнасць моладзі. Моладзь — найбольш 
актыўная, мабільная і дынамічная частка насельніцтва.

Сацыяльнай мабільнасцю называюць пераход людзей з 
адных сацыяльных груп у другія. Адрозніваюць гарызан-
тальную і вертыкальную мабільнасць. Гарызантальная 
мабільнасць — гэта пераход чалавека ў іншую сацыяльную 
групу без змены сацыяльнага статуса, напрыклад развод 
і ўтварэнне новай сям’і, пераход на працу на той самай 
пасадзе з аднаго прадпрыемства на другое. Вертыкаль-
ная мабільнасць звязана з пераходам уверх альбо ўніз па 
прыступках сацыяльнай лесвіцы. Гэта, напрыклад, па-
вышэнне ў пасадзе або, наадварот, паніжэнне ў ёй і на-
ват пазбаўленне працы. Прыватны прадпрымальнік можа 
з дробнага ўласніка ператварыцца ў гаспадара саліднай 
фірмы, але можа і разарыцца.

У сучасным грамадстве інтэнсіўнасць працэсаў гары-
зантальнай і вертыкальнай мабільнасці рэзка ўзрастае. 
Прычына гэтага — дынамізм грамадскага жыцця, імклівыя 
пераўтварэнні ў эканоміцы, з’яўленне новых прафесій і 
родаў дзейнасці і згортванне, нават знікненне старых, 
калісьці рэспектабельных вытворчасцей і адпаведных пра- 
цоўных месцаў.

Сёння малады чалавек, які пачынае самастойнае жыц- 
цё, павінен быць гатовы да таго, што яму, магчыма, прый- 
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дзецца перавучвацца, асвойваць новыя заняткі, пастаянна 
павышаць кваліфікацыю, каб быць запатрабаваным на 
рынку працы. Многім маладым людзям давядзецца абду-
маць варыянты пераезду ў іншы горад або змены прафесіі 
для працы ў сельскай мясцовасці. Справа ў тым, што мо-
ладзь часта прайграе ў канкурэнцыі з кваліфікаванымі і 
дасведчанымі працаўнікамі старэйшага узросту, якія ўжо 
маюць добрую рэпутацыю. Не выпадкова ў многіх краінах 
узровень беспрацоўя сярод моладзі асабліва высокі.

Разам з тым на баку моладзі — хуткасць рэакцыі на зме- 
ны, якія адбываюцца на рынку працы. Маладым людзям 
лягчэй асвойваць новыя прафесіі, народжаныя навукова-
тэхнічным прагрэсам. Яны лягчэй, чым пажылыя людзі, 
прымаюць рашэнне перасяліцца на новае месца працы і жы-
харства, заняцца бізнесам, прайсці перападрыхтоўку і г. д.

Паскарэнне тэмпаў грамадскага жыцця цягне за са-
бой ператварэнне моладзі ў актыўнага суб’екта эканомікі, 
культуры. Актыўнасць моладзі ярка выяўляецца і ў сфе-
ры палітыкі, паколькі ўсе палітычныя працэсы прама або 
ўскосна адбіваюцца на яе жыцці, становішчы ў грамадстве. 
Грамадства і яго ўладныя структуры арыентуюцца на мо-
ладзь як найбольш перспектыўную ўзроставую катэгорыю ў 
плане ажыццяўлення сацыяльнай і прафесійнай кар’еры.

Моладзь шмат у чым такая, якой яе выхавала грамад-
ства. Разам з тым яна, як правіла, валодае ўласным цвя-
розым розумам, намерам атрымаць якасную адукацыю, 
жаданнем працаваць на карысць сабе і людзям. 

Пытанні і заданні

1. Якія фактары ўплываюць на вызначэнне ўзроставых межаў 
маладосці? Чаму ўзрост, з якога пачынаецца маладосць, не супа-
дае з узростам заканчэння дзяцінства? 2. З чым звязана супярэчлі- 
васць сацыялізацыі маладых людзей? 3. У чым, на ваш погляд, заклю-
чаецца роля моладзі ў развіцці сучаснага грамадства? 4. Стварыце 
слоўны партрэт тыповага маладога чалавека нашай краіны. Пакажыце 
яго жыццёвыя планы, засвоеныя сацыяльныя ролі і г. д. Падумайце, 
якіх якасцей не стае асабіста вам.

?!

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



54

Практыкум

1. Прафесар з Вашынгтона Дэніс Болз (ЗША) піша:  
«У сярэдняй школе я выкладаў сацыялагічныя прадметы: 
гісторыю, палітычныя навукі, псіхалогію, сацыялогію і 
міжнародныя адносіны». 

У якім значэнні тут ужываецца слова «сацыялогія»? Як 
вызначаецца сацыялогія ў цяперашні час?

2. Канфлікты ў залежнасці ад таго, хто з’яўляецца іх 
суб’ектамі, можна падзяліць:

 на ўнутрыасобасныя (паміж свядомымі і несвядомымі 
жаданнямі індывіда, паміж патрабаваннямі сумлення і ім- 
кненнямі да атрымання задавальненняў, паміж інстынк- 
тыўнымі позывамі і нормамі культуры і маральнасці);

 міжасобасныя (паміж дзвюма і больш асобамі, якія ва-
рагуюць паміж сабой з прычыны канкурэнцыі за ўладанне 
жыццёва важнымі рэсурсамі ў выглядзе ўласнасці, улады, 
пасады, прэстыжу і да т. п.);

 унутрыгрупавыя і міжгрупавыя (узнікаюць як уну-
тры сацыяльнай групы, так і паміж рознымі групамі з 
прычыны барацьбы асобных індывідаў і іх супольнасцей за 
лепшыя ўмовы і больш высокую ступень узнагароджання 
дзейнасці ў групе — вытворчай, палітычнай, спартыўнай 
і да т. п.);

 этнанацыянальныя (узнікаюць у тых выпадках, калі 
інтарэсы і жыццёвыя ўстаноўкі аднаго этнасу ці нацыі 
ўшчамляюцца ці прыгнятаюцца дзяржавай, прадстаўнікамі 
іншых нацый ці іншымі сацыяльнымі супольнасцямі);

 міжнародныя (узнікаюць паміж народамі з-за су-
тыкнення эканамічных, тэрытарыяльных, ідэалагічных 
інтарэсаў і г. д.).

Паводле маштабаў і распаўсюджанасці ў сацыялогіі 
вылучаюць канфлікты лакальныя, рэгіянальныя, у межах 
адной краіны, глабальныя.

Прывядзіце прыклады названых відаў канфліктаў з гіс- 
торыі, літаратуры, сродкаў масавай інфармацыі.
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3. Давайце задумаемся: прадстаўнікам якіх прафесій 
у найбольшай ступені неабходны развітыя сацыялагічнае 
мысленне і сацыялагічнае бачанне свету? Іншымі словамі, 
хто больш за ўсіх мае патрэбу ў сацыялагічных ведах? Для 
гэтага прааналізуйце некаторыя прафесіі (шафёр, настаў- 
нік, прадавец, шахцёр, менеджэр, лётчык, фермер, вах-
цёр, афіцыянт, банкір, фокуснік, журналіст, пагранічнік, 
сантэхнік, повар, інжынер) па двух крытэрыях:

а) наколькі часта іх прадстаўнікам даводзіцца мець зно- 
сіны з людзьмі па службовых абавязках;

б) у каго прафесійны або дзелавы поспех у найбольшай 
меры залежыць ад ведання псіхалогіі людзей і ўмення вы-
рашаць сацыяльныя праблемы.

Для зручнасці размяркуйце прафесіі на тры групы — з 
моцнай, сярэдняй і слабай выяўленасцю вышэйназваных 
прыкмет.

4. Як вы разумееце выказванне Марка Твена: «Калі 
мне было 14 гадоў, мой бацька быў такі дурны, што я 
ледзь выносіў яго, але калі мне споўніўся 21 год, я быў 
здзіўлены, наколькі гэты стары чалавек за мінулыя сем 
гадоў паразумнеў»?

Якія асаблівасці маладога пакалення могуць быць 
праілюстраваны гэтым выказваннем? Свой адказ абгрун-
туйце.

5. Мужчыны і жанчыны, уступаючы ў міжасобасныя 
адносіны з нагоды арганізацыі сям’і і ўзяцця шлюбу, пра-
ходзяць у іх некалькі этапаў: перадшлюбныя адносіны 
паміж патэнцыяльнымі мужам і жонкай (каханне, 
сватаўство, заручыны); узяцце шлюбу; стадыя маладой 
сям’і; з’яўленне дзяцей, фарміраванне поўнай сям’і; стадыя 
сталай сям’і (сталенне дзяцей, іх сацыялізацыя), а таксама 
стадыя распаду сям’і (па прычынах разводу альбо гібелі 
мужа ці жонкі; старэння, хваробы і смерці; аддзялення 
дзяцей ад бацькоў і г. д.).

Абмяркуйце прыведзеную схему са сваімі бацькамі. Якія 
радасці і складанасці пройдзеных этапаў ім запомніліся 
больш за ўсё? Як гэта звязана з вамі?
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6. Ці згодны вы з меркаваннем, што моладзь лепш пры- 
стасавалася да ўмоў сучаснай беларускай рэчаіснасці, чым 
прадстаўнікі старэйшых пакаленняў? Прывядзіце прыклады.

7. Абмяркуйце, якія з пералічаных крытэрыяў дазваля- 
юць вызначыць, ці дасягнуў малады чалавек статуса дарос- 
лага: эканамічная незалежнасць, пражыванне асобна ад 
бацькоў, узяцце шлюбу, удзел у выбарах, нараджэнне дзі- 
цяці, здольнасць адказваць перад законам. Якія яшчэ кры- 
тэрыі вы маглі б назваць у якасці вызначальных? Аргумен-
туйце свой адказ.

8. У рамане Л. М. Талстога «Ганна Карэніна» ёсць такія 
радкі: «Усе шчаслівыя сем’і падобныя адна на адну, кож-
ная няшчасная сям’я нешчаслівая па-свойму». Як вы разу- 
мееце гэтыя словы вялікага пісьменніка?

9. Падбярыце блізкія вам выказванні знакамітых лю- 
дзей аб сям’і. Растлумачце свой выбар.

10. Вядома, што ў любой сацыяльнай з’явы абавязкова 
ёсць два бакі — станоўчы і адмоўны. Аднабаковых з’яў не 
існуе. Калі вы выявілі толькі негатыў, то гэта значыць, 
што вы прамінулі або пакуль не знайшлі пазітыў.

Напрыклад, у 60-я гг. і ў нас у краіне, і за мяжой хіпі 
разглядаліся пераважна як негатыўная з’ява. Прайшлі га- 
ды, і высветлілася, што менавіта яны садзейнічалі абу- 
джэнню ў грамадстве экалагічнай свядомасці, якая змяні- 
ла наш свет да лепшага.

Знайдзіце станоўчыя і адмоўныя бакі наступных з’яў:
 калектывізацыя 30-х гг. ХХ ст.;
 масавізацыя культуры;
 перабудова, якая адбывалася ў СССР у канцы 80-х — 

пачатку 90-х гг. ХХ ст.;
 перасяленне людзей з вёскі ў горад.
11. Супастаўце два падыходы да праблемы сацыяльнага 

ідэалу.
А. В. Луначарскі: «Сэнс нашай сацыялістычнай працы 

заключаецца ў пабудове такога жыцця, якое дало б магчы-
масць разгарнуць усе чалавечыя магчымасці, якое зрабіла б 
чалавека ў дзесяткі разоў разумнейшым, шчаслівейшым, 
прыгажэйшым і багацейшым, чым сёння».
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Дж. Адамс: «Амерыканская мара — гэта не проста мара 
аб аўтамабілях і высокай зарплаце, гэта мара аб такім са- 
цыяльным парадку, пры якім кожны мужчына і кожная 
жанчына змогуць выпрастацца ва ўвесь свой рост, да дасяг-
нення якога яны ўнутрана здольныя, і атрымаць прызнан-
не — у якасці такіх, якія яны ёсць, — ад іншых людзей, 
незалежна ад выпадковых акалічнасцей свайго нараджэння 
і становішча».

У чым падабенства поглядаў А. В. Луначарскага і  
Дж. Адамса? Чым можна растлумачыць гэта падабенства? 
Якія адрозненні ў пазіцыях аўтараў вы можаце вылучыць? 
З чым гэта звязана?

12. З пазіцыі стратыфікацыйнай тэорыі грамадства 
разглядаецца як сістэма сацыяльных слаёў. Шырока 
ўжываецца так званая аднаўзроўневая стратыфікацыя 
(пры дзяленні грамадства паводле адной прыкметы) і 
шматузроўневая (пры дзяленні грамадства адначасова  
паводле двух і больш прыкмет, напрыклад паводле прык-
мет прэстыжу, прафесійнага ўзроўню, узроўню даходу, 
узроўню адукацыі, рэлігійнай прыналежнасці і інш.).

Выкарыстоўваючы даведачную літаратуру, пабудуйце 
схему «Сацыяльная структура беларускага грамадства» ў 
20-я (30-я, 80-я) гг. ХХ ст. Ахарактарызуйце на яе аснове 
дынаміку сацыяльнай структуры беларускага грамадства. 
Чым, на ваш погляд, яна была абумоўлена?

13. Паводле даных перапісу насельніцтва 1999 г., з  
10 045 тысяч жыхароў Беларусі 81 % аднеслі сябе да ты-
тульнай нацыянальнасці — беларусаў; 19 % насельніцтва 
з’яўляюцца прадстаўнікамі больш за 140 нацыянальнасцей 
і народнасцей, у тым ліку 11 % (1 141 731 чалавек) назвалі 
сябе рускімі, 3,9 % (395 712 чалавек) — палякамі, 2,4 % 
(237 015 чалавек) — украінцамі, 0,3 % (27 798 чалавек) — 
яўрэямі. На працягу шматвяковай гісторыі захоўваецца 
ўстойлівае ўзаемадзеянне культуры тытульнай нацыі з 
культурай іншых нацыянальных супольнасцей, у першую 
чаргу рускіх, украінцаў, палякаў, яўрэяў, татараў.

Супастаўце даныя перапісу насельніцтва 1999 г. з даны- 
мі за больш раннія перыяды часу. Для гэтага пабудуйце 
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параўнальную табліцу. Якія гістарычныя падзеі прывялі да 
выяўленых вамі змен? Прывядзіце вядомыя вам прыклады 
ўзаемадапамогі, супрацоўніцтва людзей розных нацыяналь-
насцей у Беларусі.

14. Пабудуйце структурную схему «Віды сацыяльных 
груп». Канкрэтызуйце яе прыкладамі.

Дакументы і матэрыялы 

1. Рускі і амерыканскі сацыёлаг  
П. Сарокін лічыць, што сацыяльная 
прастора ёсць нейкі сусвет, які скла-
даецца з народанасельніцтва Зямлі. 
Там, дзе няма чалавечых асобін або 
жыве ўсяго адзін чалавек, там няма 
сацыяльнай прасторы (або сусвету), 
паколькі адна асобіна не можа мець 
ніякага дачынення да іншых. Яна мо-
жа знаходзіцца толькі ў геаметрычнай, 
але не ў сацыяльнай прасторы. Адпа-
ведна вызначыць становішча чалавека 
або якой-небудзь сацыяльнай з’явы ў 
сацыяльнай прасторы азначае вызна-
чыць яго дачыненне да іншых людзей 

і іншых сацыяльных з’яў, узятых за такія пункты адліку. 
Сам жа выбар пунктаў адліку залежыць ад нас: імі могуць 
быць асобныя людзі, групы або сукупнасці груп.

Каб вызначыць сацыяльнае становішча чалавека, не-
абходна ведаць яго сямейнае становішча, грамадзянства, 
нацыянальнасць, стаўленне да рэлігіі, прафесію, прына-
лежнасць да палітычных партый, эканамічны статус, яго 
паходжанне і г. д. Але і гэта яшчэ не ўсё. Паколькі ўнутры 
адной і той жа групы існуюць цалкам розныя пазіцыі (на-
прыклад, кароль і радавы грамадзянін унутры адной дзяр-
жавы), то неабходна таксама ведаць становішча чалавека ў 
межах кожнай з асноўных груп насельніцтва.

П. Сарокін
(1889—1968)
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Такім чынам:
1) сацыяльная прастора — гэта народанасельніцтва 

Зямлі;
2) сацыяльнае становішча — сукупнасць яго сувязей  

з усімі групамі насельніцтва, унутры кожнай з гэтых груп, 
гэта значыць з яе членамі;

3) становішча чалавека ў сацыяльным сусвеце вызнача-
ецца шляхам усталявання гэтых сувязей;

4) сукупнасць такіх груп, а таксама сукупнасць стано- 
вішчаў унутры кожнай з іх складае сістэму сацыяльных ка-
ардынат, якая дазваляе вызначыць сацыяльнае становішча 
любога індывіда.

На аснове характарыстыкі П. Сарокіна вызначце мес-
ца Рэспублікі Беларусь у сацыяльнай прасторы. Якое 
становішча вашай сям’і ў сацыяльнай прасторы?

2. Пазнаёмцеся з урыўкам з працы нямецкага сацыёлага 
Р. Дарэндорфа (нар. 1929) «Элементы тэорыі сацыяльнага 
канфлікту».

«Рэгуляванне сацыяльных канфліктаў з’яўляецца выра-
шальнай умовай памяншэння інтэнсіўнасці амаль усіх відаў 
канфліктаў. Канфлікты не знікаюць шляхам іх вырашэння; 
яны не абавязкова становяцца адразу менш інтэнсіўнымі, 
але ў такой меры, у якой удаецца рэгуляваць, яны стано-
вяцца кантраляванымі, і іх творчая сіла ставіцца на служ-
бу паступоваму развіццю сацыяльных структур...

Для гэтага трэба, каб канфлікты наогул, а таксама дадзе-
ныя асобныя супярэчнасці прызнаваліся ўсімі ўдзельнікамі 
як непазбежныя і больш за тое — як апраўданыя і мэ-
тазгодныя. Таму, хто не дапускае канфліктаў, разглядае 
іх як паталагічныя адхіленні ад уяўнага нармальнага ста-
ну, не ўдаецца справіцца з імі. Пакорлівага прызнання 
непазбежнасці канфліктаў таксама недастаткова. Хутчэй, не-
абходна ўсведамляць плённы творчы прынцып канфліктаў. 
Гэта азначае, што любое ўмяшанне ў канфлікты павінна 
абмяжоўвацца рэгуляваннем іх праяў і што трэба адмовіцца 
ад бескарысных спроб устаранення іх прычын».

Як сацыёлаг ацэньвае магчымасць рэгулявання кан- 
фліктаў? На аснове тэкстаў параграфа і дадзенага даку-
мента сфармулюйце асноўныя прынцыпы кампраміснага 
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вырашэння канфлікту. Праілюструйце іх вядомымі вам 
прыкладамі. Як вы разумееце сэнс апошняй фразы тэксту? 
Якую выснову з прачытанага тэксту можна зрабіць для 
разумення ролі сацыяльнага канфлікту?

3. Пазнаёмцеся з развагамі рускага публіцыста І. С. Ак- 
сакава.

«Грамадства, на нашу думку, ёсць 
тое асяроддзе, у якім здзяйсняецца свя- 
домая, разумовая дзейнасць вядомага 
народа, якая ствараецца ўсімі духоў- 
нымі сіламі народнымі, што распра- 
цоўваюць народную самасвядомасць. 
Іншымі словамі, грамадства ёсць... на-
род самасвядомы.

Што ж такое народ?.. Народ склада-
ецца з асобных адзінак, кожная з якіх 
мае сваё асабістае разумнае жыццё, 
дзейнасць і волю; кожная з іх, асобна 
ўзятая, не ёсць народ, — але ўсе разам 
складаюць тую суцэльную з’яву, тую 
новую асобу, якая называецца народам 

і ў якой знікаюць усе канкрэтныя асобы...
Грамадства яшчэ няма, а ўжо ўзнікае дзяржава над на-

родам — тым, які працягвае жыць жыццём непасрэдным. 
Але ці не выяўляе дзяржава народнай самасвядомасці? Не, 
яна ёсць толькі знешняе вызначэнне, дадзенае сабе народам; 
дзейнасць яе, гэта значыць дзяржавы, і сфера яе дзейнасці — 
чыста знешнія... Такім чынам, мы маем: з аднаго боку — 
народ у яго непасрэдным быцці; з другога — дзяржава як 
знешняе вызначэнне народа, якая запазычвае сваю сілу ад 
народа — узмацняецца за яго кошт пры бяздзейнасці яго 
ўнутранага жыцця, пры даўгачасным яго знаходжанні ў не-
пасрэдным быцці; нарэшце, паміж дзяржавай і народам — 
грамадства, гэта значыць той жа народ, але ў найвышэй-
шым сваім чалавечым значэнні...»

Чым, паводле меркавання І. С. Аксакава, адрозніваюцца 
паміж сабой дзяржава, народ і грамадства? Чаму дзяржава 
не выяўляе народную самасвядомасць?

І. С. Аксакаў
(1823—1886)
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4. З працы сучаснага амерыканска-
га сацыёлага Э. Шылза «Грамадства 
і грамадствы: макрасацыялагічны па-
дыход»:

«Што ж уваходзіць у грамадствы? 
Як ужо гаварылі, найбольш дыфе-
рэнцыраваныя з іх складаюцца не 
толькі з сем’яў і роднасных груп, але 
таксама з асацыяцый, саюзаў, фірм 
і ферм, школ і універсітэтаў, армій, 
цэркваў і сект, партый і шматлікіх 
іншых карпаратыўных органаў або 
арганізацый, якія, у сваю чаргу, маюць 
межы, што вызначаюць кола членаў, 
над якімі адпаведныя карпаратыўныя 

ўлады — бацькі, кіраўнікі, старшыні і г. д. і да т. п. — 
ажыццяўляюць вядомую меру кантролю. Сюды ўваходзяць 
таксама сістэмы, фармальна і нефармальна арганізаваныя 
па тэрытарыяльным прынцыпе — суполкі, вёскі, акругі, га-
рады, раёны, — прычым усе яны таксама маюць некаторыя 
рысы грамадства. Далей, сюды ўваходзяць неарганізаваныя 
сукупнасці людзей унутры грамадства — сацыяльныя кла-
сы або слаі, заняткі і прафесіі, рэлігіі, моўныя групы, якія 
валодаюць культурай, уласцівай у большай ступені тым, 
хто мае пэўны статус або займае пэўнае становішча, чым 
усім астатнім.

...Такім чынам, мы ўпэўніліся ў тым, што грамадства — 
гэта не проста сукупнасць людзей, першапачатковых і куль-
турных калектываў, якія аб’ядналіся, узаемадзейнічаюць 
і абменьваюцца паслугамі адзін з адным. Усе гэтыя ка-
лектывы ўтвараюць грамадства ў сілу свайго існавання 
пад агульнай уладай, якая здзяйсняе свой кантроль над 
тэрыторыяй, пазначанай межамі, падтрымлівае і ўкараняе 
больш ці менш агульную культуру. Менавіта гэтыя факта-
ры ператвараюць сукупнасць адносна спецыялізаваных пер-
шапачатковых карпаратыўных і культурных калектываў у 
грамадства».

Якія кампаненты, на думку Э. Шылза, уваходзяць у 
грамадства? Пакажыце, да якіх сфер жыцця грамадства 

Эдвард Шылз
(1911—1995)
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адносіцца кожны з іх. Вылучыце сярод пералічаных кам- 
панентаў тыя, якія з’яўляюцца сацыяльнымі інстытутамі. 
Абапіраючыся на тэкст, дакажыце, што аўтар разглядае 
грамадства як сацыяльную сістэму.

5. Ю. Сайман у кнізе «Базісныя метады даследавання ў 
сацыяльнай навуцы» (Нью-Йорк, 1969) піша:

«Студэнты-псіхолагі нярэдка ду-
маюць, што лабараторны эксперы-
мент, падчас якога ўстанаўліваюцца 
прычынна-выніковыя сувязі паміж 
рознымі бакамі паводзін жывёл або 
людзей, вычэрпвае ўсе магчымасці са-
цыяльнага даследавання.

Многія з тых, хто займаецца кан-
крэтнай эканомікай, дагэтуль перака-
наны, што толькі статыстычны ана- 
ліз, які дазваляе даць аб’ектыўную кар- 
ціну вагання цэн і таварнай масы, з’яў- 
ляецца самай надзейнай меркай эка- 
намічных паводзін.

У адрозненне ад іх некаторыя ан- 
траполагі працягваюць верыць у тое, 

што самым надзейным спосабам пазнання застаецца 
ўключанае назіранне, у выніку якога мы вывучаем паў- 
сядзённае ўзаемадзеянне людзей, што ствараюць той сацы-
яльны свет, у якім мы з вамі жывём.

У той жа час псіхааналітыкі перакананы ў бязгрэшнасці 
ўваходжання, пранікнення ва ўнутраны свет свайго пацы-
ента як адзіна дакладнага метаду вывучэння чалавечых 
паводзін, яго інтымных матываў.

А спецыялісты па маркетынгу не прызнаюць іншых 
сродкаў, акрамя вывучэння таго, якім чынам памкненні 
пэўнага індывіда звязаны з яго сацыяльнымі характа- 
рыстыкамі і спажывецкімі паводзінамі».

Сапраўды, у кожнай навуцы, якая вывучае паводзіны 
людзей, склаліся свае навуковыя традыцыі, назапашаны 
адпаведны эмпірычны вопыт. І кожная з іх, з’яўляючыся 
адной з галін сацыяльнай навукі, можа быць вызначана ў 
тэрмінах таго метаду, якім яна пераважна карыстаецца. 

Юльян Сайман
(1932—1998)
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Хоць і не толькі такім чынам. Навукі адрозніваюцца так-
сама колам праблем, якія яны вывучаюць.

На падставе зместу прыведзенага ўрыўка вызначце асноў- 
ныя метады вывучэння паводзін людзей. Што можна да-
ведацца аб іх з дапамогай назірання? Што такое эксперы-
мент? Якія метады даследавання, на ваш погляд, патрабу-
юцца для таго, каб вызначыць: а) колькасць насельніцтва 
дадзенай краіны; б) гатоўнасць людзей галасаваць на 
парламенцкіх выбарах; в) спосабы ўзаемадзеяння шахцё- 
раў падчас забастоўкі; г) хуткасць распаўсюджвання чутак?

6. Прачытайце меркаванне аднаго з вядучых амеры- 
канскіх сацыёлагаў Р. Мілса:

«Пад інстытутам я разумею грамад-
скую форму пэўнай сукупнасці сацыяль-
ных роляў. Інстытуты класіфікуюцца 
паводле задач, якія яны выконваюць 
(рэлігійных, ваенных, адукацыйных  
і г. д.), утвараюць інстытуцыяналь- 
ны парадак. Камбінацыя інстытуцыя- 
нальных парадкаў утварае сацыяльную 
структуру.

Грамадства — гэта канфігурацыя 
інстытутаў, якія пры сваім функцыя- 
наванні абмяжоўваюць свабоду дзе- 
янняў людзей. У сучасным грамадстве 
налічваецца пяць істытуцыянальных 
парадкаў: 1) эканамічны — інстыту- 

ты, якія арганізуюць гаспадарчую дзейнасць; 2) палітыч- 
ны — інстытуты ўлады; 3) сямейны — інстытуты, што рэгу- 
лююць палавыя адносіны, нараджэнне і сацыялізацыю дзя-
цей; 4) ваенны — інстытуты, якія арганізуюць законную 
спадчыну; 5) рэлігійны — інстытуты, што арганізуюць ка- 
лектыўнае шанаванне багоў».

Які важны інстытут не названы Р. Мілсам у пераліку 
інстытуцыянальных парадкаў?

7. Пазнаёмцеся з наступным меркаваннем аднаго з су-
часных расійскіх публіцыстаў.

Райт Мілс
(1916—1962)
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«Моладзь пачынаюць баяцца і ненавідзець, штучна су- 
працьпастаўляць яе “даросламу” грамадству. А гэта небяспеч-
на сур’ёзнымі сацыяльнымі выбухамі. Крызіс у расійскім 
грамадстве спарадзіў найвастрэйшы канфлікт пакаленняў, 
які не вычэрпваецца традыцыйным для любога грамадства 
разыходжаннем “бацькоў” і “дзяцей” у поглядах на адзенне 
і прычоску, у густах у музыцы, танцах і манеры паводзін.  
У Расіі ён датычыць філасофскіх, светапоглядных, духоўных 
асноў развіцця грамадства і чалавека, базісных поглядаў 
на эканоміку і вытворчасць, матэрыяльнае жыццё грамад-
ства. Пакаленне “бацькоў” апынулася ў становішчы, калі 
перадача матэрыяльнай і духоўнай спадчыны пераемнікам 
практычна адсутнічае. Сацыяльныя каштоўнасці, якімі 
жылі “бацькі”, у новай гістарычнай сітуацыі ў пераважнай 
большасці страцілі практычнае значэнне і ў сілу гэтага 
не засвойваюцца “дзецьмі”, паколькі не прыдатныя ім ні 
для сапраўднага, ні для будучага жыцця. У расійскім гра-
мадстве ў наяўнасці разрыў пакаленняў, які адлюстроўвае 
перапынак паступовасці, разрыў гістарычнага развіцця, 
пераход грамадства на рэйкі прынцыпова іншага ладу».

Аб якім разрыве пакаленняў і канфлікце «бацькоў» і 
«дзяцей» ідзе тут размова? У чым заключаецца сутнасць 
гэтай з’явы? Аргументуйце сваю пазіцыю.

8. У 1798 г. Т. Р. Мальтус апублі- 
каваў сваю кнігу «Вопыт аб законе 
народанасельніцтва». Тры асноўныя 
тэзісы «Вопыту»:

 З-за біялагічнай здольнасці да 
працягу роду чалавек выкарыстоўвае 
свае фізічныя здольнасці для павелічэн- 
ня харчовых рэсурсаў.

 Народанасельніцтва строга абме-
жавана сродкамі існавання.

 Рост народанасельніцтва можа 
быць спынены толькі сустрэчнымі 
прычынамі, якія зводзяцца да мараль-
нага ўстрымання, або няшчасцямі (вой- 
ны, эпідэміі, голад).

Томас Роберт
Мальтус

(1766—1834)
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Таксама Мальтус прыходзіць да высновы, што народана- 
сельніцтва расце ў геаметрычнай прагрэсіі, а сродкі іс- 
навання — у арыфметычнай.

Ці можна лічыць погляды Т. Р. Мальтуса правільнымі? 
Ці можа навукова-тэхнічны прагрэс кампенсаваць абмежа-
ванасць прыродных рэсурсаў?

9. Нямецкі сацыёлаг К. Манхейм (1893—1947) вызна- 
чыў, што моладзь з’яўляецца своеасаб- 
лівым рэзервам, які выступае на пя- 
рэдні план, калі такое ажыўленне ста- 
новіцца неабходным для прыстаса-
вання да хутка зменлівых або якасна 
новых акалічнасцей. Моладзь выкон- 
вае функцыю пасярэдніка сацыяль-
нага жыцця, які ажыўляе яго. Гэты 
параметр універсальны і не абмежава-
ны ні месцам, ні часам. Моладзь, на 
думку К. Манхейма, ні прагрэсіўная, 
ні кансерватыўная па сваёй прыродзе, 
яна — патэнцыя, гатовая да любога 
пачынання.

Як вы разумееце словы К. Манхейма? Ці справядліва 
гэта ў дачыненні да сучаснай моладзі?

10. З працы расійскага сацыёлага В. З. Асінавай «Дэ- 
віянтныя паводзіны: дабро або зло?»:

«Форма рэакцыі грамадства ў адказ на той або іншы 
від дэвіяцыі павінна залежаць ад таго, якія (па ступені 
агульнасці) сацыяльныя нармы парушаюцца: агульнача-
лавечыя, расавыя, класавыя, групавыя і г. д. Можна вы-
лучыць наступныя заканамернасці:

 Чым больш высокі ўзровень (па ступені агульнасці)  
сацыяльных нормаў і каштоўнасцей парушаецца, тым 
больш рашучымі павінны быць дзеянні дзяржавы. Самая 
высокая каштоўнасць — натуральныя правы чалавека.

 Чым больш нізкі ўзровень сацыяльных нормаў паруша-
ецца, тым большы ўпор неабходна рабіць на нефармальныя 
меры сацыяльнага кантролю (сацыяльнае ўзнагароджанне 
або ганьбаванне, пераконванне і г. д.).

Карл Манхейм
(1893—1947)
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 Чым больш складаная сацыяльная структура грамад- 
ства, тым больш разнастайнымі павінны быць формы са-
цыяльнага кантролю.

 Чым больш нізкі ўзровень сацыяльных нормаў пару-
шаецца чалавекам, тым цярплівей павінна быць рэакцыя 
на яго дзеянні.

 Чым больш дэмакратычнае грамадства, тым большы 
акцэнт трэба рабіць не на знешні сацыяльны кантроль, а 
на ўнутраны асобасны самакантроль».

Прывядзіце свае прыклады агульначалавечых, расавых, 
класавых, групавых нормаў. Да якога ўзроўню супольнас- 
ці можна аднесці нормы «не крадзі», «паасобнае навучан- 
не чорных і белых», «салідарнасць працоўных усіх краін»? 
Што азначае больш высокі або больш нізкі ўзровень 
нормаў?

11. Існуе мноства розных класіфікацый моладзевых 
груп і аб’яднанняў. Так, паводле характару матывацыі 
самадзейнасці іх дзеляць наступным чынам:

 агрэсіўная самадзейнасць, якая грунтуецца на най-
больш прымітыўных уяўленнях аб іерархіі каштоўнасцей, 
заснаванай на кульце асоб; 

 эпатажная самадзейнасць, якая заключаецца ў вы- 
кліку агрэсіі на сябе для таго, каб цябе заўважылі;

 альтэрнатыўная самадзейнасць, якая заключаецца ў 
выпрацоўцы мадэлей паводзін, што супярэчаць агульна-
прынятым нормам;

 канструктыўная сацыяльная самадзейнасць, накіра- 
ваная на вырашэнне канкрэтных сацыяльных праблем.

Якія матывы ўступлення ў моладзевыя групы і аб’яд- 
нанні можна лічыць пазітыўнымі? Якія з названых ві- 
даў самадзейнасці сацыяльна прымальныя? Прывядзіце кан- 
крэтныя прыклады моладзевых груп з такімі тыпамі сама- 
дзейнасці.

Урок абагульнення

1. Назавіце асноўныя кампаненты сацыяльнай структу-
ры грамадства. Дайце іх характарыстыку. Канкрэтызуйце 
прыкладамі.
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2. Чаму сярэдні клас з’яўляецца гарантам эканамічнай, 
палітычнай і сацыяльнай стабільнасці ў грамадстве?

3. Прааналізуйце сацыяльную структуру сучаснага бела- 
рускага грамадства з пункта гледжання класавага і страты- 
фікацыйнага падыходаў.

4. Што такое нацыя? Канкрэтызуйце працэс фарміравання 
нацый на прыкладзе беларускай нацыі.

5. Якую ролю адыгрывае дзяржава ва ўмацаванні сям’і?
6. Прывядзіце прыклады (з гісторыі або сучаснасці) 

супрацоўніцтва сацыяльных груп у розных відах сацыяль-
ных адносін.

7. Прывядзіце прыклады, якія паказваюць канфлікты 
сацыяльных груп у розных відах сацыяльных адносін. 
Якія інтарэсы сацыяльных груп сутыкнуліся ў гэтых 
канфліктах?

8. Кожны чалавек ад нараджэння займае якую-небудзь 
ячэйку ў сацыяльнай структуры грамадства. Ці мог ён 
яе змяніць ва ўмовах феадальнага грамадства? ва ўмовах 
класічнага капіталізму? у сучасным грамадстве? Што для 
гэтага неабходна?

9. Падрыхтуйце паведамленне «Шляхі вырашэння дэ- 
маграфічных праблем сучаснага грамадства».

10. У сучасным свеце існуе больш за дзве тысячы роз-
ных нацый, прычым большасць з іх пражывае ў шматна-
цыянальных дзяржавах. Нацыянальнае пытанне на ўсім 
працягу гісторыі з’яўляецца адным з самых вострых.

Прааналізуйце вядомыя вам з курса гісторыі прыклады 
нацыянальных рухаў. Якія тэндэнцыі прасочваюцца ў на-
цыянальным руху? Ахарактарызуйце міжнацыянальныя 
канфлікты паводле плана: прычыны, сутнасць, вынікі, 
шляхі вырашэння.

11. Якія асноўныя сацыяльна-псіхалагічныя асаблівасці 
моладзі як сацыяльнай групы?

12. Што ўключае ў сябе паняцце «моладзевая субкуль- 
тура»? У чым асаблівасці субкультуры беларускай мола- 
дзі?
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М. К. Сяўрук. Жніво (1937)

 Тэма 2 
Эканамічнае жыццё грамадства

§7. Роля эканомікі ў жыцці грамадства

Паняцце эканомікі. Эканоміка — гэта сфера грамадскага 
жыцця, якая забяспечвае задавальненне патрэбнасцей лю- 
дзей у жыццёвых дабротах. Без жыццёвых даброт — ежы, 
адзення, прытулку і да т. п. — чалавек існаваць не можа. 
Для таго каб мець гэтыя даброты, людзі павінны працаваць, 
вырабляць усё патрэбнае для жыцця. Толькі ў некаторых 
раёнах планеты чалавек можа абыходзіцца практычна без 
адзення і знаходзіць у дастатковай колькасці амаль гатовую 
да ўжывання ежу. У большасці рэгіёнаў свету для таго, каб 
выжыць, чалавек павінен вырашаць сур’ёзныя гаспадарчыя 
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задачы. Ствараючы жыццёвыя даброты, чалавек пераадоль-
вае неспрыяльныя фактары натуральнага асяроддзя пражы-
вання, змяняе навакольную прыроду. Вытворчая дзейнасць 
з’яўляецца перадумовай і асновай усіх іншых відаў чалаве-
чай дзейнасці, грамадскага жыцця ў цэлым.

Паняцце «эканоміка» мае два розныя, хоць і ўзаемазвя- 
заныя значэнні. Першае, на якім мы ўжо спыняліся, адно- 
сіцца да вытворчай і гаспадарчай дзейнасці людзей, да эка- 
намічных адносін, якія складваюцца ў грамадстве. У дру- 
гім значэнні гэта навука аб эканамічным жыцці грамад-
ства. З некаторымі асноўнымі паняццямі і палажэннямі 
эканамічнай навукі вы пазнаёміцеся ў гэтым навучальным 
дапаможніку.

Эканамічны цыкл і яго фазы. Уздзеянне чалавека на 
прадметы і прыродныя працэсы, у выніку якога ствара-
юцца жыццёвыя даброты, патрэбныя людзям, называецца 
вытворчасцю. Працэс вытворчасці жыццёвых даброт уклю-
чае ў сябе наступныя элементы: праца чалавека, прадмет 
працы, сродкі працы.

Праца — гэта ўсвядомленая мэтанакіраваная дзейнасць 
чалавека па вытворчасці матэрыяльных і духоўных каштоў- 
насцей. Гэта дзейнасць накіравана на пераўтварэнне прад- 
метаў прыроды, асяроддзя пражывання, на падпарадкаванне 
ўмоў жыцця чалавека яго патрэбнасцям. Дзякуючы працы 
змяняюцца не толькі гэтыя ўмовы, але і сам чалавек, а ў 
выніку — і грамадства, у якім ён жыве.

Прадметам працы з’яўляецца ўсё тое, на што накіравана 
праца чалавека. Прадметы працы могуць быць дадзены 
самой прыродай, напрыклад дрэвы, з якіх будзе вырабле-
на мэбля, або золата, якое здабылі з нетраў зямлі і вы- 
карыстоўваюць для вытворчасці ювелірных вырабаў. Прад- 
меты працы, якія раней былі апрацаваны, напрыклад драў- 
ніна на мэблевай фабрыцы, носяць назву сырых матэрыялаў 
або сыравіны.

Сродкі працы — гэта ўсе рэчы, з дапамогай якіх чалавек 
уздзейнічае на прадметы сваёй працы і відазмяняе іх. У скла- 
дзе сродкаў працы вылучаюць прылады працы (абсталяван-
не, станкі, прыборы, машыны і г. д.), а таксама вытворчыя 
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будынкі, дарогі, трубаправоды, сродкі перамяшчэння гру- 
заў, сродкі сувязі, энергазабеспячэння і інш.

Прадметы працы і сродкі працы ў сукупнасці складаюць 
сродкі вытворчасці. Самі па сабе сродкі вытворчасці, калі іх 
ніхто не выкарыстоўвае, не прыносяць ніякай карысці. Для 
таго каб працэс вытворчасці мог ажыццяўляцца, работнікі 
павінны забяспечыць мэтазгоднае выкарыстанне сродкаў 
вытворчасці.

Рабочая сіла — гэта здольнасць чалавека да працы, 
сукупнасць фізічных і духоўных сіл чалавека, дзякуючы 
якім ён можа вырабляць жыццёвыя даброты. Рабочая сіла 
і сродкі вытворчасці складаюць прадукцыйныя сілы грамад-
ства (схема 3).

С х е м а 3

Прадукцыйныя сілы грамадства

Рабочая 
сіла

Сродкі 
вытворчасці

Прадмет 
працы

Сродкі 
працы

Прадукцыйныя 
сілы

Вытворчасць — першая фаза эканамічнага цыкла. За-
вяршаецца гэта фаза стварэннем прадметаў, прызначаных 
для выкарыстання, спажывання.

Другая фаза эканамічнага цыкла — размеркаванне вы-
рабленых даброт. У выніку размеркавання вызначаецца до-
ля кожнага чалавека, які мае дачыненне да вытворчасці, у 
створаным багацці. Гэта доля залежыць ад таго, хто з’яўля- 
ецца ўласнікам сродкаў вытворчасці і рабочай сілы.

Размеркаваныя даброты часта непрыдатныя для асабістага 
спажывання (такія, напрыклад, зноў створаныя прылады 
працы) або самі па сабе не вельмі патрэбныя чалавеку, 
якому яны дасталіся ў выніку размеркавання. Таму эка- 
намічны цыкл уключае ў сябе яшчэ адну, трэцюю, фазу — 
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абмен. Адносіны абмену ўсталёўваюцца не толькі паміж 
асобнымі людзьмі, але і паміж прадпрыемствамі. Важную 
ролю ў гэтых адносінах выконваюць грошы.

Нарэшце, чацвёртая, завяршальная, фаза эканамічнага 
цыкла — спажыванне, выкарыстанне вырабленых даброт. 
Спажыванне бывае прадукцыйным або асабістым. Прадук-
цыйнае спажыванне — выкарыстанне раней створаных 
каштоўнасцей у новым працэсе вытворчасці. Пры гэтым 
станкі і абсталяванне зношваюцца, сыравіна расходуецца, 
і ўсё гэта трэба вырабляць зноў. Асабістае спажыванне — 
гэта ўжыванне чалавекам даброт, атрыманых праз раз-
меркаванне або абмен, для сваіх патрэб. Гэтыя даброты 
таксама неабходна ўзнаўляць: адзенне, абутак, бытавыя 
прыборы і г. д. зношваюцца і ламаюцца, ежа, пітво і іншае 
расходуюцца. Таму завяршэнне аднаго эканамічнага цыкла 
абумоўлівае пачатак новага цыкла (схема 4). 

Вытворчасць

(працэс ства-
рэння карыс-

нага прадукту)

Абмен

(атрыманыя 
пры размер-
каванні пра- 

дукты аб- 
меньваюцца 

на іншыя)

Спажыванне

(выкарыстан-
не атрыманых 

даброт для 
задавальнення 
патрэбнасцей)

Размеркаванне

(вызначэнне 
часткі кожнага 

чалавека ў 
створаным 

багацці)

Эканамічны цыкл
С х е м а  4

Пастаяннае аднаўленне працэсу вытворчасці і фаз раз-
меркавання, абмену і спажывання, якія ідуць следам за ім, 
называюць працэсам грамадскага ўзнаўлення.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



72

Вытворчасць і яе тыпы. Для вытворчасці неабходная 
грамадская сувязь людзей, бо ізалявана ад іншых, ад гра-
мадства асобны чалавек ствараць даброты і жыць наогул 
не можа. Яму патрэбныя прылады працы, матэрыялы, 
сыравіна, вырабленыя або здабытыя іншымі людзьмі.  
У нашы дні прадукт працы чалавека звычайна прызнача-
ны не толькі для яго, але і для іншых людзей, для гра- 
мадства.

Вытворчасць можа існаваць у дзвюх асноўных фор- 
мах — натуральнай і таварнай.

В. А. Сяроў. Стог сена (1901)

Натуральная вытворчасць (гаспадарка) прадугледж- 
вае, што прадукты працы вырабляюцца для задавальнення 
ўласных патрэбнасцей вытворцы, для спажывання ўнутры 
яго гаспадаркі. Прыкладамі натуральнай гаспадаркі мо-
гуць быць першабытная абшчына, патрыярхальная сялян-
ская гаспадарка, а таксама феадальны маёнтак. Натураль-
ная гаспадарка пераважае пры нізкім узроўні развіцця 
тэхнікі і тэхналогіі. У такой гаспадарцы колькасць і набор 
прадуктаў, якія вырабляюцца, доўгі час не змяняюцца.  
У сучасным свеце натуральная гаспадарка характэрная для 
некаторых краін, якія сталі на шлях развіцця.
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Ва ўмовах таварнай вытворчасці, якая больш харак-
тэрная для сучаснага грамадства, прадукты вырабляюць 
асобныя, адносна самастойныя вытворцы. Кожны з іх звы-
чайна спецыялізуецца на выпрацоўцы нейкага аднаго ці 
нямногіх прадуктаў, таму для задавальнення ўсіх патрэб-
насцей людзей неабходны абмен шляхам куплі-продажу на 
рынку вырабленых прадуктаў. Гэта азначае, што прадукты 
вытворчасці становяцца таварамі.

Прадукцыя абутковага прадпрыемства «Белвест»

Тавар — гэта прадукт працы, прызначаны для куплі-
продажу.

Для ўзнікнення і развіцця таварнай вытворчасці неаб-
ходныя дзве асноўныя ўмовы — грамадскі падзел працы і 
эканамічная адасобленасць вытворцаў тавару.

Грамадскі падзел працы азначае, што людзі спецыя- 
лізуюцца на вытворчасці пэўных прадуктаў, а потым аб-
меньваюцца вынікамі працы. Як кажуць, боты павінен 
шыць шавец, а пірагі пячы — пірожнік. У выніку па- 
дзелу працы расце майстэрства вытворцы тавару. Дзя-
куючы гэтаму ў адзінку часу ён стварае ўсё большую  
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Камароўскі рынак, г. Мінск

колькасць прадукту. Іншымі словамі, павялічваецца пра-
дукцыйнасць працы.

Эканамічная адасобленасць таваравытворцы азначае, 
што яму належаць сродкі вытворчасці, з дапамогай якіх ён 
вырабляе тавар, а таксама выраблены прадукт.

Эканамічныя патрэбнасці і рэсурсы. Мэта вытворчасці — 
задавальненне грамадскіх і асабістых патрэбнасцей.

Патрэбнасць — гэта стан патрэбы, недахопу ў чым-
небудзь, неабходным для падтрымання жыццядзейнасці 
асобнага чалавека, сацыяльнай групы або грамадства ў 
цэлым.

Нашы патрэбнасці разнастайныя і патэнцыяльна бяз-
межныя. Адны з іх прыроджаныя, другія — набытыя. 
Патрэбнасці бываюць таксама матэрыяльныя і духоўныя, 
пастаянныя (устойлівыя) і сітуатыўныя (зменлівыя). Па 
меры развіцця чалавечага грамадства спектр патрэбнасцей 
пашыраецца. Для задавальнення патрэбнасцей неабходныя 
разнастайныя рэсурсы.
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Рэсурсы — гэта сродкі, запасы, крыніцы чаго-небудзь 
(напрыклад, водныя рэсурсы). Эканамічныя рэсурсы, якія 
выкарыстоўваюцца грамадствам у працэсе вытворчасці, аб-
межаваныя. Да іх адносяцца рабочая сіла, зямля, ці, больш 
шырока, прыродныя рэсурсы, а таксама сродкі вытворчасці 
і фінансавыя рэсурсы.

Рабочая сіла, якая разглядаецца ў маштабах грамадства, 
называецца працоўнымі рэсурсамі. Іх складаюць усе людзі, 
здольныя працаваць.

Зямля як эканамічны рэсурс — гэта ўсё тое, што дадзена 
чалавеку прыродай і выкарыстоўваецца ім для вытворчасці 
неабходных жыццёвых даброт. Напрыклад, чалавек здабы-
вае нафту і вырабляе з яе бензін, мазуту; выкарыстоўваючы 
раллю, атрымлівае прадукты харчавання; Сусветны акіян 
дае людзям морапрадукты.

Фінансавыя рэсурсы — гэта грашовыя сродкі, якія ма-
юць грамадства, дзяржава, асобныя людзі.

Пад капіталам (ад лац. capitalis — галоўны) разумеюць 
створаныя чалавекам рэсурсы, якія выкарыстоўваюць у 
вытворчасці. Капітал уключае ў сябе сродкі вытворчасці, 
а таксама фінансавыя рэсурсы, якія выкарыстоўваюць для 
арганізацыі працэсу вытворчасці.

Пытанні і заданні

1. Што такое эканоміка? 2. Чаму эканамічны працэс мае цыклічны 
характар? Назавіце асноўныя фазы эканамічнага цыкла. 3. Якія пры-
лады і прадметы працы, што выкарыстоўваюцца ў сельскагаспа-
дарчай вытворчасці, вы ведаеце? 4. Чым, на ваш погляд, рабочая 
сіла пачатку XXI стагоддзя адрозніваецца ад рабочай сілы ХIХ ста-
годдзя? 5. Ці можна стварэнне сот пчалой лічыць працай? Чаму?  
6. Што ўключаюць у свой склад эканамічныя рэсурсы?

?!
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§ 8. Грошы

Сутнасць грошай і іх віды. Грошы — адна з найвялікшых 
вынаходак чалавецтва. Дзеля іх многія людзі працуюць, 
з-за іх яны пакутуюць і радуюцца. Грошы — адзіны тавар, 
які нельга выкарыстоўваць інакш, як вызваліўшыся ад 
яго. Грошы не накормяць і не апрануць чалавека датуль, 
пакуль ён іх не патраціць.

Грошы — штосьці большае, чым звычайны кампанент 
эканомікі. Грашовая сістэма, якая функцыянуе правільна, 
надае ёй жыццёвую сілу. І наадварот, разладжванне грашо-
вага абароту наносіць найцяжэйшыя ўдары па эканоміцы.

У далёкім мінулым, калі чалавек пачаў прыручаць 
жывёл і апрацоўваць зямлю, збіральніцтва і паляванне 
саступілі месца жывёлагадоўлі і земляробству. Адны пля-
мёны пачынаюць займацца пераважна жывёлагадоўляй, 
другія — земляробствам. У далейшым у якасці спецыяль-
най галіны працоўнай дзейнасці людзей вылучылася ра-
мяство. Абмен вырабленымі дабротамі становіцца неабход-
ным элементам жыцця. Прадукты пачынаюць вырабляць 
спецыяльна для абмену, як тавары. Абмен становіцца рэ-
гулярным. Кожны тавар цяпер трэба суадносіць па кош- 
це са мноствам іншых тавараў і тым самым упарадкаваць 
абмен.

Скажам, ганчар вынес на рынак свае гаршкі ў разліку 
абмяняць іх на збожжа. Аднак прадаўцу збожжа патрэб-
ныя не гаршкі, а тканіна. Акрамя таго, на рынку прада-
юць воўну, птушку, малочныя прадукты і іншыя тавары. 
Ганчару давядзецца ажыццявіць некалькі актаў абмену, 
перш чым ён выменяе тавар, які падыходзіць хлебаробу, і 
атрымае, нарэшце, жаданае збожжа.

Адсутнасць усеагульнага эквіваленту — тавару, які вы-
значае кошт усіх астатніх тавараў і здольны на іх абмень-
вацца, істотна ўскладняе таварны абмен. У працэсе грамад-
скага развіцця рана ці позна з’яўляецца такі тавар, у якім 
усе астатнія тавары выяўляюць свой кошт. Гэтым таварам 
з’яўляюцца грошы.
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Грошы — усеагульны эквівалент, у якім выяўляецца і вы- 
мяраецца кошт усіх тавараў. Іншымі словамі, гэта асаблівы 
тавар, які валодае здольнасцю абменьвацца на любы іншы 
тавар. Каб стаць грашамі, пэўны тавар павінен атрымаць 
грамадскае прызнанне ў пакупнікоў і прадаўцоў у якасці 
універсальнага сродку абмену.

Першапачаткова роля грошай замацоўвалася за тава-
рам, які з’яўляўся найбольш важным і хадавым у дадзенай 
мясцовасці. Напрыклад, у многіх народаў грашамі былі 
жывёла, збожжа. Паступова роля грошай замацавалася за 
так званымі высакароднымі металамі — золатам і срэб- 
рам. Менавіта яны валодалі ўласцівасцямі, якія палягчалі 
таварны абмен і садзейнічалі грамадскаму развіццю. Так, 
золата і срэбра валодаюць хімічнай устойлівасцю, гэта зна-
чыць добра захоўваюцца. Адзінка іх вагі мае высокі кошт, 
прычым гэты кошт адносна пастаянны. Акрамя таго, яны 
валодаюць выдатнымі фізічнымі характарыстыкамі — мяк-
касцю, коўкасцю, здольнасцю прымаць любую форму.

К. Масіс. Ліхвяр і яго жонка (1514)
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



78

Высакародныя металы апасродкуюць адносіны абмену ў 
выглядзе манет, вага якіх засведчана і гарантавана дзяржа-
вай. Чаканка манет становіцца прывілеем дзяржавы і нават 
атрымлівае спецыяльную назву — манетная рэгалія. Пача-
так чаканкі манет адносяць да VII ст. да н. э. У Беларусі 
першыя звесткі пра ўласную чаканку манет адносяць да кан-
ца XV ст. Найбольш вядомыя ў Беларусі манеты выпускалі 
манетныя двары расійскай дзяржавы, Рэчы Паспалітай.

Пазней было заўважана, што нараўне з паўнаважкімі 
манетамі даволі паспяхова абарочваюцца манеты сцёртыя, 
якія страцілі частку першапачатковай вагі. Гэтая акалічнасць, 
а таксама недахоп высакародных металаў прывялі да заме-
ны залатых і срэбных манет папяровымі грашамі. Папяро-
выя грошы ўяўляюць сабою выпушчаныя дзяржавай абавяз-
ковыя да прыёму грашовыя знакі, якія замяняюць золата  
або срэбра.

Такім чынам, адрозніваюць наступныя віды грошай: на-
туральныя (паўнавартасныя) і сімвалічныя.

Манеты розных эпох, якія былі ў абарачэнні на тэрыторыі Беларусі
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Натуральныя грошы — гэта рэчы, якія маюць каш- 
тоўнасць самі па сабе. Такія ўсе віды першабытных гро-
шай, а таксама залатыя і срэбныя грошы, паколькі метал, 
з якога яны выраблены, можа быць выкарыстаны, напры-
клад, для стварэння ювелірных вырабаў.

Сімвалічныя грошы — гэта знакі кошту, заменнікі на-
туральных грошай. Сімвалічнымі грашамі з’яўляюцца, на-
прыклад, папяровыя грошы. У сучасных умовах папяровыя 
грошы на залатыя манеты не разменьваюцца, хоць за іх 
можна купіць залатыя вырабы або зліткі.

У нашы дні эфектыўнымі заменнікамі натуральных гро- 
шай становяцца так званыя электронныя грошы. Іх немаг-
чыма ўбачыць або памацаць, бо яны існуюць у выглядзе 
запісаў на электронных носьбітах. Усе вы ведаеце пра та-
кую іх форму, як пластыкавыя карткі. З іх дапамогай мож-
на безнаяўным шляхам расплаціцца за тавар, ажыццявіць 
плацяжы за камунальныя паслугі, папоўніць тэлефонны ра-
хунак, атрымаць крэдыт, весці рахункі ў розных валютах. 
Можна таксама рабіць безнаяўныя плацяжы, атрымліваць 
грашовыя пераводы, канвертаваць валюту, знаходзячыся 

Нумізматычная калекцыя
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за мяжой. Электронныя грошы выконваюць вялізную ро-
лю ў ажыццяўленні сучасных эканамічных узаемасувя-
зей, у якіх выкарыстанне наяўных грошай становіцца ўсё  
больш рэдкім.

Асноўныя функцыі грошай. У эканоміцы грошы вы-
конваюць наступныя функцыі: з’яўляюцца мерай кошту, 
сродкам абароту, сродкам плацяжу, сродкам накаплення.

Функцыя меры кошту азначае, што кошт усіх тавараў 
выражаецца ў грашах. Кошт тавару, выражаны ў грашах, 
называецца яго цаной. Са старажытнасці і да пачатку ХХ ст. 
уладальнік тавару прызначаў яго цану ў пэўнай колькасці 
золата або срэбра. На вытворчасць розных тавараў затрач-
валася розная колькасць працы, таму іх кошт выяўляўся 
ў рознай колькасці металічных грошай.

Вагавая колькасць высакароднага металу, прынятая 
ў краіне ў якасці грашовай адзінкі, называецца машта-
бам цэн. Напрыклад, англійскі фунт стэрлінгаў спачатку 
змяшчаў фунт срэбра, але затым, калі золата стала вы-
цясняць срэбра, гэту назву сталі прымяняць да роўнай 
па кошце колькасці золата, якое складала па вазе толькі 
невялікую частку фунта. У цяперашні час кошт тавару па- 
значаецца не ў грамах золата, а ў нацыянальных грашовых 
адзінках.

Функцыя сродку абароту прадугледжвае, што грошы 
выкарыстоўваюцца ў якасці пасярэдніка для аплаты тавараў 
і паслуг. Абмен таварамі, здзейснены з дапамогай грошай, 
называецца абаротам тавараў. Ён непарыўна звязаны з 
абаротам грошай: калі тавар пераходзіць з рук прадаўца ў 
рукі пакупніка, грошы пераходзяць з рук пакупніка ў рукі 
прадаўца.

У якасці сродку плацяжу грошы выступаюць у тых 
выпадках, калі купля-продаж тавару ажыццяўляецца ў 
крэдыт, гэта значыць з адтэрміноўкай плацяжу. Тавар 
пераходзіць з рук прадаўца ў рукі пакупніка без неадклад-
най аплаты. Калі надыходзіць тэрмін аплаты набытага та-
вару, грошы выплачваюцца пакупніком прадаўцу ўжо без 
перадачы тавару, таму што яна адбылася раней.

Грошы выконваюць і функцыю сродку ашчаджання і 
накаплення. Яны з’яўляюцца ўвасабленнем багацця. Іх 
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можна захоўваць у любой колькасці. Дадзеную функцыю 
часта выконваюць натуральныя грошы (залатыя або срэб-
ныя манеты), зліткі, а таксама вырабы з золата і срэбра, 
паколькі папяровыя грошы могуць абясцэньвацца.

З развіццём таварнага абароту паміж краінамі і наро- 
дамі ўзнікае патрэбнасць у сусветных грашах. На працягу 
стагоддзяў функцыю сусветных грошай выконвала золата.  
У цяперашні час сусветнымі грашамі з’яўляюцца валюты 
найбольш развітых краін з магутнай і параўнальна стабільнай 
эканомікай, напрыклад долары ЗША, еўра, англійскія фун-
ты, японскія іены. Зрэшты, фінансава-эканамічныя крызісы 
прымушаюць усумніцца ў іх стабільнасці.

Каштоўныя паперы. Упершыню ў Еўропе каштоўныя 
паперы ў выглядзе пасведчанняў аб удзеле грашамі ў прад-
прыемстве, якія даюць права на атрыманне часткі прыбыт-
ку гэтага прадпрыемства, былі выкарыстаны лонданскімі 
прадпрымальнікамі пры стварэнні ў канцы XVI ст. Ост-
Індскай кампаніі.

Каштоўныя паперы — гэта дакументы вызначанай фор-
мы, якія маюць юрыдычную сілу і даюць іх уладальніку 
права на атрыманне пэўных грашовых сум пры прад’яўленні 
гэтых дакументаў. Наяўныя грошы, латарэйныя квіткі, 
завяшчанні і да т. п. да каштоўных папер не адносяцца. 
Каштоўнымі паперамі з’яўляюцца банкаўскія чэкі, вэксалі, 
акцыі, аблігацыі і некаторыя іншыя дакументы.

Прад’яўнік банкаўскага чэка мае права атрымаць у 
банку суму грошай, пазначаную ў чэку, а банк абавязаны 
выплаціць гэту суму, калі чэк аформлены правільна.

Вэксаль — гэта пазыковае грашовае абавязацельства, 
складзенае па пэўнай форме. Вэксаль выдаецца пазычаль- 
нікам, які пазычае грошы, крэдытору — таму, хто дае гро- 
шы. У вэксалі пазначаецца тэрмін вяртання і сума грошай, 
якая падлягае звароту крэдытору.

Акцыя — дакумент, які замацоўвае правы яго ўладаль- 
ніка на атрыманне часткі прыбытку акцыянернага тавары-
ства. Акцыянерным называюць таварыства, якое заснавана 
шэрагам асоб і мае вызначаны яго статутам капітал (статут- 
ны капітал), які выкарыстоўваецца для вытворчай або іншай 
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дзейнасці. Гэты статутны капітал падзелены на пэўную коль- 
касць акцый. Даход акцыянера, або ўладальніка акцыі, 
называецца дывідэндам.

Аблігацыя — каштоўная папера, якая замацоўвае пра-
ва яе ўладальніка на атрыманне ў вызначаны ў ёй тэрмін 
устаноўленай сумы грошай. Купляючы аблігацыі, людзі як 
бы пазычаюць грошы таму, хто гэтыя аблігацыі выпусціў. 
У пэўны тэрмін доўг вяртаецца. Найбольш надзейныя 
дзяржаўныя аблігацыі.

Інфляцыя. З рухам грошай у эканоміцы цесна звязана 
магчымасць інфляцыі — сур’ёзнай эканамічнай хваробы. 
Інфляцыя — гэта абясцэньванне папяровых, а таксама 
электронных грошай, выкліканае перавышэннем колькасці 
грошай, якія знаходзяцца ў абароце, над іх таварным па-
крыццём. У выніку пакупная здольнасць грошай памянша-
ецца, гэта значыць растуць цэны на тавары і паслугі. 

Адрозніваюць два віды інфляцыі: інфляцыю попыту і 
інфляцыю выдаткаў. 

У першым выпадку грашовыя даходы насельніцтва і 
прадпрыемстваў растуць хутчэй, чым рэальны аб’ём вы-
рабленых тавараў і паслуг. Попыт на тавары і паслугі пе-
равышае іх прапанову (паступленне на рынак), таму цэны 
на іх растуць. Так растуць цэны на прадукты харчавання ў 
неўрадлівы год.

У другім выпадку, пры інфляцыі выдаткаў, павялічва- 
юцца выдаткі на сыравіну, якую выкарыстоўваюць у вы- 
творчасці, і іншыя вытворчыя выдаткі. Напрыклад, даражэ-
юць металы, энергарэсурсы, будаўнічыя матэрыялы. У вы- 
ніку зноў-такі павышаюцца цэны на тавары і паслугі.

Звычайна для характарыстыкі інфляцыі выкарыстоў- 
ваюць такі паказчык, як узровень інфляцыі. Ён вымяраецца 
ў павелічэнні цэн на той ці іншы працэнт за пэўны перыяд 
часу (месяц, квартал, год і г. д.). У міжнароднай практыцы 
прынята лічыць, што бяспечны ўзровень інфляцыі складае 
прыкладна 3—5 % у год.

Калі інфляцыя паразіла эканоміку, у большасці ўдзельнікаў 
эканамічнага працэсу непазбежныя страты. Першымі ахвярамі 
інфляцыі становяцца спажыўцы, у якіх абясцэньваюцца 
асабістыя зберажэнні, а таксама памяншаецца бягучае спа-
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жыванне, паколькі за тую ж суму грошай ва ўмовах росту 
цэн спажыўцы могуць набыць менш тавараў і паслуг. Ад 
інфляцыі пакутуюць і вытворцы тавараў, таму што яны не 
ведаюць, якую цану прызначаць за вырабленыя тавары і 
паслугі. Вытворцам становіцца вельмі цяжка планаваць сваю 
дзейнасць на перспектыву. Ва ўмовах моцнай інфляцыі ўсе 
імкнуцца хутчэй пазбавіцца ад грошай і перавесці іх у надзей-
ныя каштоўнасці. У выніку грашовы абарот разладжваецца.

Паколькі ва ўмовах інфляцыі грошы перастаюць выкон-
ваць свае функцыі, нарастае крызіс узаемных неплацяжоў, 
бо ўсе чакаюць далейшага абясцэньвання грошай і імкнуцца 
адтэрмінаваць выкананне фінансавых абавязацельстваў. 
Дзяржава не атрымлівае патрэбнага аб’ёму падатковых па- 
ступленняў і для аплаты сваіх выдаткаў выпускае ў абарот 
усё новыя і новыя грошы. 

Галоўны спосаб пагашэння інфляцыі — рэгуляванне цэн 
і скарачэнне выдаткаў, у тым ліку дзяржаўных.

Пытанні і заданні

1. Растлумачце, чым выклікана з’яўленне грошай. 2. Назавіце 
рысы падабенства і адрознення натуральных (паўнавартасных) 
і сімвалічных грошай. 3. Якія функцыі выконваюць грошы пры 
ўстанаўленні цаны тавару; куплі тавару за наяўныя грошы; аплаце 
тавару, прададзенага ў крэдыт; выплаце доўгу; выплаце заработнай 
платы; змяшчэнні ў банк; аплаце знешнегандлёвых здзелак? 4. Што 
такое інфляцыя? Чаму яна ўзнікае? 5. Ахарактарызуйце асноўныя 
віды каштоўных папер.

§ 9. Уласнасць і даходы
Паняцце ўласнасці. У паўсядзённым жыцці пра ўлас- 

насць гавораць тады, калі трэба высветліць, чыёй з’яўляецца 
тая або іншая рэч, каму яна належыць. Такі сэнс у сцвер-
джання «Гэта мой дом». Але калі ўсе людзі маюць адноль-
кавае дачыненне да нейкага прадмета або з’явы, то пра 
ўласнасць на іх гаварыць не даводзіцца. Дзіўна было б 
пачуць, напрыклад: «Гэта маё лета» або «Гэта маё неба». 
Эканамічнага сэнсу такія сцверджанні не маюць.

?!
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Значыць, уласнасць — гэта не проста дачыненне асобна-
га чалавека ці групы людзей да пэўнай рэчы як да сваёй. 
Уласнасць складаюць адносіны паміж людзьмі ў сувязі з 
прысваеннем пэўных рэчаў. Паколькі пытанні ўласнасці 
непасрэдна закранаюць інтарэсы людзей, узнікае неабход-
насць іх прававога, юрыдычнага рэгулявання.

Права ўласнасці ў сучасным грамадстве замацавана за-
конам і азначае магчымасць рэальнага ўладання, карыстан-
ня, а таксама распараджэння рэччу.

Існуюць розныя спосабы набыцця права ўласнасці. Пер-
шапачатковыя спосабы звязаны з вытворчасцю, стварэн-
нем рэчы, а таксама са знаходкай, зборам агульнадаступ- 
ных рэчаў (ягады, грыбы) і г. д. Тут існуюць пэўныя праві- 
лы, замацаваныя ў законах. Другасныя спосабы набыцця  
права ўласнасці — гэта купля-продаж, атрыманне спадчы- 
ны і інш.

Уласнікамі могуць быць асобныя людзі (фізічныя асобы) 
і арганізацыі (юрыдычныя асобы). Ёсць таксама агульна- 
дзяржаўная ўласнасць і муніцыпальная ўласнасць, якая на- 
лежыць гораду, раёну і г. д.

З эканамічнага пункта гледжання ўласнасць выяўляе 
адносіны паміж людзьмі наконт сродкаў вытворчасці і вы-
рабленых прадуктаў.

Асноўныя формы ўласнасці. Форма ўласнасці залежыць 
ад таго, хто з’яўляецца суб’ектам прысваення. Прыват-
ная ўласнасць — гэта ўласнасць фізічнай асобы, гэта зна-
чыць асобнага чалавека, напрыклад уладальніка прадпры-
емства ці фермера, або юрыдычнай асобы, гэта значыць 
арганізацыі, у якой ёсць якая-небудзь маёмасць.

Вылучаюць такую форму прыватнай уласнасці, як дроб- 
ная працоўная ўласнасць, якая заснавана на асабістай пра- 
цы. Гэта ўласнасць была шырока распаўсюджана ў міну- 
лым. Захоўваецца яна і ў нашы дні, аднак яна ніколі не бы- 
ла пераважнай або пануючай у эканоміцы.

Прыватная ўласнасць можа быць таксама звязана з вы- 
карыстаннем наёмнай працы. Наёмныя работнікі пры гэ-
тым атрымліваюць заработную плату, а ўласнік сродкаў вы- 
творчасці — прадпрымальніцкі даход.
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Калектыўная ўласнасць утвараецца шляхам аб’яднання 
ўкладаў, якія ўносяць у агульную маёмасць удзельнікі прад- 
прыемства. Такую ўласнасць яшчэ называюць сумесна-до- 
левай. Удзельнікі выкарыстоўваюць яе ў агульных мэтах, 
яна мае адзінае кіраванне. Права на ўласнасць звычай-
на дзеліцца на часткі, якія фіксуюцца ў акцыях. Іх ула- 
дальнікаў называюць акцыянерамі.

Акцыянеры маюць права ўдзельнічаць у кіраванні калек- 
тыўнай маёмасцю. Канчатковыя вынікі гаспадарчай дзей- 
насці калектыўнага прадпрыемства размяркоўваюцца адпа-
ведна долям уласнасці кожнага ўдзельніка.

Разнавіднасцю калектыўнай уласнасці з’яўляецца су-
месная ўласнасць жыллёвых, спажывецкіх, вытворчых і 
іншых кааператываў. Кааператывы — гэта добраахвотныя 
аб’яднанні грамадзян для дасягнення агульных мэт у роз-
ных галінах дзейнасці. Яны заснаваны на асабістай працы 
ўдзельнікаў аб’яднання і выкарыстанні ўласнай або аран-
даванай маёмасці. Вялікая роля кааператываў у сельска-
гаспадарчай вытворчасці, гандлі, грамадскім харчаванні, 
сферы паслуг і г. д.

Асаблівую ролю ў жыцці кожнай краіны выконвае дзяр- 
жаўная ўласнасць. Яна распаўсюджваецца на асноўныя 
прыродныя багацці, а таксама на тыя аб’екты, якія слу-
жаць выкананню мэт, што стаяць перад дзяржавай. Аб’ек- 
ты, якія складаюць дзяржаўную ўласнасць, вызначаюцца 
законам. У дзяржавах з федэратыўным ладам яна дзе- 
ліцца на федэральную ўласнасць і ўласнасць суб’ектаў фе- 
дэрацыі. У Расійскай Федэрацыі, напрыклад, гэта рэспуб- 
лікі, аўтаномныя вобласці, аўтаномныя акругі, краі і воб- 
ласці. Ва унітарных дзяржавах існуе агульнадзяржаўная 
ўласнасць і ўласнасць камунальная, якой распараджаюцца 
органы мясцовага кіравання і самакіравання.

У артыкуле 13 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь абвеш-
чана: «Уласнасць можа быць дзяржаўнай і прыватнай». 
Гэта азначае, што з пункта гледжання закона калектыўная 
ўласнасць з’яўляецца асаблівай разнавіднасцю прыватнай 
уласнасці. У гэтым жа артыкуле гаворыцца: «Дзяржава 
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дае ўсім роўныя правы для ажыццяўлення гаспадарчай і 
іншай дзейнасці, акрамя забароненай законам, і гарантуе 
роўную абарону і роўныя ўмовы для развіцця ўсіх формаў 
уласнасці. Дзяржава спрыяе развіццю кааперацыі».

Адносіны ўласнасці. Адносіны ўласнасці — гэта адносіны 
валодання, карыстання, распараджэння, адказнасці.

Валоданне — гэта юрыдычна замацаваны факт рэальна-
га ўладання аб’ектам уласнасці. Уладальнік мае права ка- 
рыстацца і распараджацца пэўным аб’ектам.

Карыстанне — гэта прымяненне аб’екта ўласнасці ў 
адпаведнасці з яго прызначэннем, меркаваннем і жаданнем 
карыстальніка.

Распараджэнне азначае права і магчымасць уласніка 
дзейнічаць у адносінах да аб’екта ў рамках закона любым 
жаданым чынам, аж да перадачы іншаму суб’екту ці нават 
ліквідацыі.

Адказнасць прадугледжвае забеспячэнне адпаведнага 
закону выкарыстання аб’екта ўласнасці. Калі гэта патра-
баванне не выконваецца, то ўласнік павінен пакрыць нане-
сеную шкоду, выкліканую, напрыклад, невыкананнем эка- 
намічных абавязацельстваў, забруджваннем навакольнага 
асяроддзя.

Пасля распаду СССР у былых савецкіх рэспубліках, 
уключаючы Беларусь, адбыліся важныя эканамічныя зме-
ны, звязаныя з адносінамі ўласнасці. Яны заключаюцца ў 
прыватызацыі і раздзяржаўленні.

Прыватызацыя азначае перадачу дзяржаўнай ці муні- 
цыпальнай уласнасці за плату або бязвыплатна ў прыват-
ную ўласнасць. Дзяржаўныя прадпрыемствы могуць быць, 
напрыклад, прададзены на аўкцыёне. Удзельнікамі такіх 
таргоў могуць быць прыватныя асобы або іх аб’яднанні, у 
тым ліку замежныя інвестары. Прыватызацыя з’яўляец- 
ца інструментам раздзяржаўлення эканомікі. Яна планамер-
на і ў строгай адпаведнасці з законам праводзіцца і ў на- 
шай краіне.

Сутнасць працэсу раздзяржаўлення эканомікі заключа-
ецца ў памяншэнні ролі дзяржавы ў непасрэдным кіраванні 
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эканамічнымі аб’ектамі пры адначасовай прыватызацыі част- 
кі дзяржаўнай уласнасці. 

Даход. Уласнікі эканамічных рэсурсаў (або фактараў 
вытворчасці) маюць права на атрыманне даходу.

Даход у шырокім сэнсе слова азначае любы прыток гра-
шовых сродкаў ці атрыманне матэрыяльных даброт. Дахо-
ды, якія атрымліваюць у выніку выканання якой-небудзь 
дзейнасці ў сферы вытворчасці, называюцца першаснымі. 
Другасныя даходы ўтвараюцца ў выніку пераразмеркаван-
ня першасных даходаў, галоўным чынам праз дзяржаўныя 
падаткі.

Узнагароджванне каштоўнымі прызамі  
хакейнай каманды «Дзвіна» (Верхнядзвінск) — пераможцы 
абласнога фіналу спаборніцтваў «Залатая шайба — 2009»

За выкарыстанне ў працэсе вытворчасці рабочай сілы яе 
ўласнікі — наёмныя работнікі — атрымліваюць даход у вы-
глядзе заработнай платы. Яна ўяўляе сабой цану рабочай 
сілы. Адрозніваюць дзве асноўныя формы арганізацыі за-
работнай платы — пагадзінную і здзельную.

Пры пагадзіннай форме зарплата вызначаецца на ас-
нове адпрацаванага часу па ўстаноўленых стаўках, якія 
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ўлічваюць кваліфікацыю работніка, складанасць, якасць 
і ўмовы яго працы. Пры здзельнай форме аплаты працы 
зарплата разлічваецца на аснове колькасці вырабленай 
прадукцыі пэўнай якасці.

У нашай краіне для дыферэнцыяцыі заработнай платы 
ў залежнасці ад якасці працы (складанасць, цяжкасць, 
значнасць, шкоднасць) шырока выкарыстоўваюць тарыф-
ную сістэму. Для гэтага ўстанаўліваюць тарыфную стаўку 
першага, самага нізкага, разраду, а таксама тарыфную сет-
ку для ўсіх пасад.

Уладальнікі зямлі або іншых прыродных, а таксама фінан- 
савых рэсурсаў атрымліваюць даход, які называецца рэнтай.

Зямельная рэнта — цана, якая выплачваецца за выка-
рыстанне зямлі і іншых прыродных рэсурсаў, паколькі іх 
запасы абмежаваны.

Даход уласнікаў прадпрыемства выступае ў выглядзе 
прыбытку. Ён уяўляе сабой розніцу паміж выручкай, якую 
атрымлівае прадпрыемства за вырабленую і рэалізаваную 
прадукцыю, і выдаткамі на яе вытворчасць (набыццё сы- 
равіны, матэрыялаў, аплата працы работнікаў, аплата элект- 
раэнергіі і г. д.).

Даходы насельніцтва вызначаюць яго жыццёвы ўзровень. 
Для таго каб змякчыць сацыяльнае расслаенне, дзяржава 
ажыццяўляе рэгуляванне даходаў.

Для аналізу і прагназавання ўзроўню даходаў насельніц- 
тва выкарыстоўваюць такое паняцце, як бюджэт пражы-
тачнага мінімуму.

Пражытачны мінімум. Бюджэт пражытачнага мінімуму 
ўяўляе сабой цану мінімальнага набору матэрыяльных 
даброт і паслуг, неабходных для забеспячэння жыццядзей- 
насці чалавека і захавання яго здароўя. Ён улічвае такса-
ма абавязковыя плацяжы і ўзносы. Бюджэт пражытачнага 
мінімуму разлічваюць у сярэднім на душу насельніцтва і па 
асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групах. У нашай краіне 
бюджэт пражытачнага мінімуму штоквартальна зацвярджа-
ецца пастановай Савета Міністраў.

Бюджэт пражытачнага мінімуму, устаноўлены ў сярэд- 
нім на душу насельніцтва, выкарыстоўваюць для разліку 
дзяржаўнай дапамогі сем’ям, якія выхоўваюць дзяцей, мі- 
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німальных памераў пенсій, для індэксацыі грашовых да- 
ходаў насельніцтва з улікам інфляцыі. Гэты нарматыў так-
сама з’яўляецца асноўным крытэрыем аднясення грамадзян 
да катэгорыі малазабяспечаных. Яго выкарыстоўваюць для 
вызначэння права на бясплатнае забеспячэнне прадуктамі 
харчавання дзяцей першых двух гадоў жыцця.

Спажывецкая карзіна. Бюджэт пражытачнага мінімуму 
разлічваюць з улікам спажывецкай карзіны. Спажывец-
кая карзіна — гэта навукова абгрунтаваны збалансаваны 
набор тавараў і паслуг, якія задавальняюць найважней-
шыя жыццёвыя патрэбнасці чалавека ў пэўныя адрэзкі ча- 
су ў адпаведнасці з умовамі і асаблівасцямі, што склаліся  
ў краіне.

У пражытачны мінімум уваходзяць наступныя віды ма- 
тэрыяльных даброт і паслуг: прадукты харчавання, адзенне, 
бялізна, абутак, прадметы агульнасямейнага карыстання, 
лекі, прадметы санітарыі і гігіены, а таксама жыллёва-ка- 
мунальныя, транспартныя і бытавыя паслугі, паслугі дзі- 
цячых дашкольных устаноў.

Пытанні і заданні

1. У Старым Запавеце сказана: «Не крадзі... і не жадай дома 
блізкага твайго, ні поля яго, ні раба яго, ні вала яго, ні асла яго, ні 
ўсялякай жывёлы яго, ні ўсякага таго, што ёсць у блізкага твайго». 
Які эканамічны сэнс гэтай біблейскай запаведзі? 2. Ахарактарызуй-
це асноўныя формы ўласнасці. 3. Прывядзіце прыклады адносін ва-
лодання, карыстання, распараджэння, адказнасці. 4. Назавіце і аха-
рактарызуйце асноўныя віды даходаў. 5. Якая форма заработнай 
платы, на ваш погляд, становіцца больш распаўсюджанай у нашы дні? 
Чаму? 6. Што такое бюджэт пражытачнага мінімуму? Навошта яго 
разлічваюць? 

§ 10. Эканамічная сістэма грамадства

Паняцце эканамічнай сістэмы. Эканоміка кожнай 
краіны ўяўляе сабой складана арганізаваную сістэму. Яна 
складаецца з пэўных элементаў, якія звязаны паміж сабой 
і ўтвараюць цэласнае адзінства.

?!
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У эканамічнай сістэме гаспадарчыя сувязі паміж людзьмі 
арганізаваныя і ўпарадкаваныя. Для гэтых мэт ствараюцца 
інстытуты ўласнасці, грашовага абароту, банкаў, падаткаў 
і г. д. Эканамічная сістэма — гэта ўсталяваная ў канкрэт-
най краіне сукупнасць правіл, нормаў, інстытутаў, што 
вызначаюць форму ажыццяўлення эканамічных адносін. 
Гэтыя адносіны ўзнікаюць у працэсе вытворчасці, раз-
меркавання, абмену і спажывання прадуктаў гаспадарчай 
дзейнасці, гэта значыць пранізваюць усе фазы эканамічнага 
цыкла.

Асноўныя тыпы эканамічных сістэм. Вядомыя розныя 
спосабы размежавання асноўных тыпаў эканамічных сістэм. 
Першы з іх прапанаваны К. Марксам. У адпаведнасці з ім 
асновай арганізацыі эканомікі і грамадскага жыцця з’яў- 
ляецца пануючая форма ўласнасці. Другі спосаб: тыпы эка- 
намічных сістэм адрозніваюць па характэрных для іх спо-
сабах каардынацыі, упарадкавання гаспадарчай дзейнасці і 
грамадскага жыцця ў цэлым. Трэці: тыпы эканамічных сі- 
стэм адрозніваюць па тым, якая галіна гаспадаркі ў іх пе-
раважае, а таксама па ўзроўні тэхналагічнага развіцця.

Паводле К. Маркса дзве эканамічныя сістэмы грунтуюц- 
ца на грамадскай уласнасці — першабытнаабшчынны і ка- 
муністычны лад. Яшчэ тры сістэмы заснаваны на прыват-
най уласнасці на сродкі вытворчасці. Гэта рабаўладальніцкі, 
феадальны і капіталістычны лад.

Пры першабытнаабшчынным ладзе грамадская ўлас- 
насць на сродкі вытворчасці распаўсюджвалася толькі на 
невялікія абшчыны. Сумесная праца ў межах адной абшчы-
ны з выкарыстаннем прымітыўных прылад вытворчасці за- 
бяспечвала вельмі бедныя ўмовы існавання людзей пры 
ўраўняльным размеркаванні прадуктаў.

З’яўленне прыватнай уласнасці прывяло да распаду ра- 
давой абшчыны. Утварыўся лішак прадукту: яго стала больш, 
чым трэба для падтрымання здольнасці работніка да працы. 
Стала выгадным захопленых у палон людзей не забіваць, а 
ператвараць у рабоў, прымушаць працаваць. Рабская праца 
стала асновай існавання грамадства, якое раскалолася на 
класы — рабоў і рабаўладальнікаў.
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Элементы феадалізму зарадзіліся яшчэ ў нетрах рабаўла- 
дальніцкага ладу. У розных краінах працэс станаўлення 
феадалізму працякаў па-рознаму, аднак усюды раней воль-
ныя сяляне траплялі ў асабістую залежнасць ад феадалаў, 
якія захапілі зямлю. Асновай феадалізму як эканамічнай 
сістэмы з’яўлялася ўласнасць феадала на зямлю і няпоўная 
ўласнасць на прыгоннага селяніна.

Буржуазныя рэвалюцыі пакончылі з феадальным ладам 
і замацавалі панаванне капіталізму. Асновай капіталізму 
як эканамічнай сістэмы з’яўляецца прыватная ўласнасць 
на сродкі вытворчасці. Работнік захоўвае асабістую не-
залежнасць ад працадаўцы, аднак з прычыны адсутнасці 
сродкаў да існавання працуе на прадпрымальніка, прадаю-
чы яму сваю рабочую сілу.

Паводле тэорыі К. Маркса на змену капіталізму павінна 
прыйсці новая, камуністычная, арганізацыя эканомікі і 
ўсяго грамадскага жыцця, заснаваная на грамадскай улас- 
насці. Гэты прагноз К. Маркса не спраўдзіўся.

У лабараторыі фермерскай гаспадаркі «Астравецкая»
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Па спосабе каардынацыі гаспадарчай дзейнасці і грамад-
скага жыцця эканамічныя сістэмы падзяляюцца на трады-
цыйныя, рыначныя, планавыя і змешаныя.

Традыцыйная эканоміка — гэта эканоміка неразвітых 
прадукцыйных сіл і нізкага ўзроўню жыцця. У ёй выка- 
рыстоўваюцца прымітыўныя тэхналогіі, шырока распаў- 
сюджана ручная праца. Традыцыі і звычаі выконваюць га- 
лоўную ролю ў каардынацыі і рэгуляванні адносін вытвор- 
часці, размеркавання, абмену і спажывання жыццёвых да-
брот. Тэхнічны прагрэс вельмі запаволены.

У .Я. Макоўскі. Дзяўчынка з гусямі (1875)
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Прымітыўная традыцыйная гаспадарка распадаецца па 
меры развіцця абмену таварамі. Пачынаецца гэты працэс 
яшчэ ва ўмовах феадальнага грамадства, але асабліва хутка 
ён працякае ва ўмовах капіталізму.

Сутнасць рыначнай эканомікі больш падрабязна будзе 
разгледжана ў наступным параграфе. Тут адзначым толькі, 
што рыначная эканоміка — гэта эканоміка свабоднага 
прадпрымальніцтва, заснаванага на прыватнай уласнасці 
і канкурэнцыі. Суб’екты гаспадарчай дзейнасці клапо-
цяцца пра свае інтарэсы і канкурыруюць адзін з адным, 
самастойна прымаючы эканамічныя рашэнні. Дзеючых 
эканамічных суб’ектаў вельмі шмат, і эканамічная ўлада 
рассеяна, пазбаўлена адзінага цэнтра. Дзяржава амаль не 
ўмешваецца ў эканамічны працэс, абмяжоўваючыся вы-
значэннем нарматыўнай прававой базы, прызначанай аба-
раняць прыватную ўласнасць і палягчаць ажыццяўленне 
рыначных адносін.

Рыначная эканамічная сістэма існавала ў развітых капі- 
талістычных краінах аж да сярэдзіны ХIХ ст. Са з’яўленнем 
манаполій і ўзмацненнем рэгуляцыйнага ўздзеяння дзяржа-
вы на эканоміку яна пераўтварылася ў эканамічную сістэму 
змешанага тыпу.

Планавая эканамічная сістэма існавала ў Савецкім 
Саюзе і іншых сацыялістычных краінах. Ёй было ўласцівае 
жорсткае цэнтралізаванае планаванне, ліквідацыя прыват-
най уласнасці на сродкі вытворчасці і непадзельнае пана-
ванне дзяржаўнай уласнасці. Такую эканамічную сістэму 
яшчэ называюць камандна-адміністрацыйнай, таму што  
яна заснавана на дырэктыўным кіраванні эканомікай, 
якое ажыццяўляецца цэнтральнымі органамі дзяржаў- 
най улады. Усе асноўныя гаспадарчыя рэсурсы сканцэн-
траваны ў руках дзяржавы, якая плануе не толькі вытвор-
часць, але і спажыванне. Тавары народнага спажывання 
размяркоўваюць па адзіным плане, як і вытворчыя рэсурсы. 
Гэта забяспечвае канцэнтрацыю рэсурсаў на тых кірунках, 
якія прызнаюцца найважнейшымі. Адваротны бок такога 
ўсёабдымнага планавання і цэнтралізаванага кіраўніцтва — 
падаўленне эканамічнай ініцыятывы, нізкая эфектыўнасць  

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



94

вытворчасці і дэфіцыт (недахоп) тавараў і прадуктаў маса-
вага спажывання.

Такім чынам, камандна-адміністрацыйная эканоміка 
мае і моцныя бакі, і недахопы. Менавіта гэтыя недахопы 
прывялі да таго, што яна ў выніку пала, не вытрымаўшы 
эканамічнага спаборніцтва з сучаснай рыначнай экано- 
мікай.

Змешаная эканамічная сістэма — гэта сучасны тып 
рыначнай сістэмы. Яна заснавана на шматстайнасці формаў 
уласнасці, свабодным прадпрымальніцтве, а таксама на 
дзяржаўным рэгуляванні эканамічных працэсаў. Гэта рэ-
гуляванне ажыццяўляецца з дапамогай падаткаў, мытных 
пошлін і г. д. Існуюць дзяржаўныя прадпрыемствы — 
у абароннай прамысловасці, энергетыцы, іншых сферах 
эканомікі. Дзяржава выпрацоўвае агульную стратэгію раз- 
віцця краіны. Яна аказвае падтрымку важным для гра-
мадства ў цэлым галінам дзейнасці — адукацыі, навуцы, 
культуры, ахове здароўя і інш. Краінамі са змешанай эка- 
номікай з’яўляюцца ЗША, Японія, Германія, Англія, Шве-
цыя, Данія, Францыя і інш.

У залежнасці ад таго, якая галіна эканомікі перава-
жае, эканамічныя сістэмы падзяляюцца на аграрныя, ін- 
дустрыяльныя і постіндустрыяльныя.

І. С. Глазуноў. Вялікі эксперымент (1990)
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На ранніх этапах гісторыі асноўнай 
галіной матэрыяльнай вытворчасці была 
сельская гаспадарка. Пасля прамысловай 
рэвалюцыі канца XVIII ст. у эканоміцы 
стала дамінаваць індустрыя. У сучас-
ных умовах у развітых краінах больш 
за палову валавога ўнутранага прадукту 
ствараецца ў сферы паслуг, што свед-
чыць пра надыход постіндустрыяльнай 
стадыі развіцця. Існуюць розныя ва-
рыянты тэорыі постіндустрыяльнага 
грамадства. Аўтарамі найбольш фун-
даментальных з’яўляюцца французскі 
сацыёлаг Р. Арон і амерыканскі вучоны  
У. Растоу.

З вышэйапісаным падыходам добра 
спалучаецца адрозніванне эканамічных 
сістэм па ўзроўні тэхналагічнага раз- 
віцця. Лічыцца, што самыя высока- 
тэхналагічныя эканомікі — эканомікі 
развітых краін, здольныя хутка гене-
рыраваць і эфектыўна выкарыстоўваць 
новыя веды. У іх значныя фінансавыя 
рэсурсы выдаткоўваюцца на навуко- 
выя даследаванні і доследна-канструк- 
тарскія распрацоўкі, якія забяспеч- 
ваюць пераход да новых тэхналагічных 
працэсаў. Вельмі важную ролю ў абнаўленні вытворчас- 
ці выконваюць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі.

Структура сучаснай эканомікі. У структуры сучаснай 
эканомікі вылучаюць дзве ўзаемадапаўняльныя сферы.  
У матэрыяльнай вытворчасці вырабляюцца рэчыўныя 
даброты (прамысловасць, сельская гаспадарка, будаўніцтва 
і інш.) і аказваюцца матэрыяльныя паслугі (транспарт- 
ныя, гандлёвыя; сюды ўваходзіць камунальнае і быта-
вое абслугоўванне і да т. п.). У нематэрыяльнай сферы  

Рэймон Арон
(1905—1983)

Уолт Растоу
(1916—2003)
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ствараюцца духоўныя, культурныя каштоўнасці і аказваюц-
ца адпаведныя паслугі (адукацыя, ахова здароўя, навуковае  
кансультаванне і інш.). Пад паслугамі разумеюць тыя віды 
працы, у якіх карысны вынік неаддзельны ад працэсу працы. 
Так, дзякуючы цырульніку кліент мяняе прычоску, праца 
зубнога ўрача дапамагае ўстараніць прычыну болю і г. д.

У выніку скарачэння выдаткаў часу на стварэнне матэ-
рыяльных даброт з’яўляецца магчымасць вызваліць знач-
ную частку людзей са сферы матэрыяльнай вытворчасці і 
накіраваць іх у нематэрыяльную сферу. У краінах з высокай 
прадукцыйнасцю працы ў галінах паслуг зараз працуе ад 
50 да 70 % усіх работнікаў. У сваю чаргу, нематэрыяльныя 
даброты і паслугі (асабліва навуковыя адкрыцці і тэхнічныя 
вынаходствы, адукацыя і культура) аказваюць зваротнае 
ўздзеянне на матэрыяльную сферу, якое пастаянна ўзрастае.

Пытанні і заданні

1. На чым заснавана тыпалогія эканамічных сістэм, прапана-
ваная К. Марксам? 2. Чым адрозніваюцца традыцыйная і рыначная 
эканамічныя сістэмы? 3. Ахарактарызуйце планавую эканамічную 
сістэму. 4. Што такое змешаная эканамічная сістэма? 5. Чым ад- 
розніваюцца тавары і паслугі?

§ 11. Рынак і рыначная эканоміка

Рынак, яго віды і асноўныя функцыі. Гістарычна рынкі 
як месцы гандлю ўзнікалі паблізу гарадоў і развіваліся ра- 
зам з імі. Спачатку гарадскія рынкі былі адкрыты адзін-
два разы на тыдзень. Вёска яшчэ не магла вырабляць і 
дастаўляць у горад прадукцыю ў аб’ёмах, дастатковых для 
штодзённага функцыянавання рынкаў. Па меры развіцця 
таварнай вытворчасці з’яўляюцца новыя суб’екты і спосабы 
ажыццяўлення рыначных адносін — купцы, банкі, ганд-
лёвыя ўстановы. У гаспадарчым жыцці дзяржаў значную 
ролю пачынае выконваць знешні гандаль. Рынак з кан-

?!
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крэтнага месца гандлю ператвараецца ў складаную сістэму 
эканамічных адносін куплі-продажу тавараў.

У сучасных умовах рынак уяўляе сабой сферу эканомікі, 
у якой ажыццяўляецца працэс таварнага абароту. У выніку 
здзелкі (куплі-продажу) тавар у прадаўца ператвараецца ў 
грошы, а ў пакупніка, наадварот, грошы ператвараюцца ў 
тавар. З развіццём эканомікі колькасць удзельнікаў рынач-
ных адносін павялічваецца.

Рынкі адрозніваюць найперш па характары тавару, 
які прадаецца. Па гэтай прыкмеце вылучаюць наступныя 
віды рынкаў: сыравіны, матэрыялаў, нерухомасці, паслуг, 
інфармацыйных і інтэлектуальных прадуктаў, капіталу, 
валюты, каштоўных папер, рабочай сілы і інш. Рынкі адроз- 
ніваюць таксама па памерах тэрыторыі, якую яны ахоплі- 
ваюць: мясцовыя, рэгіянальныя і нацыянальныя, а таксама 
ўнутраныя і знешнія і г. д. Нарэшце, бываюць легальныя 
(узаконеныя) і нелегальныя, ценявыя рынкі.

У эканоміцы рынак выконвае разнастайныя функцыі. 
Разгледзім асноўныя.

М. К. Рэрых. Заморскія госці 
(1901)

Марскі грузаперавозчык 
у порце

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



98

Рэгулюючая функцыя рынку заключаецца ў аператыўным 
рэагаванні на змены, што адбываюцца ў эканоміцы. Напры-
клад, у гэтым годзе быў вялікі ўраджай бульбы. Сяляне 
прывезлі яе на кірмаш для продажу ў значна большай 
колькасці, чым звычайна. Прапанова бульбы на рынку 
павялічылася і перавысіла попыт на яе. Прадавец выму-
шаны быў знізіць цану. Значыць, выручка ад рэалізацыі 
бульбы ў асобнага прадаўца можа аказацца нізкай з пры-
чыны адноснай яе перавытворчасці. У будучым годзе ён, 
памятаючы леташні няўдалы вопыт, магчыма, паставіць на 
рынак меншую колькасць бульбы і зоймецца вытворчасцю 
іншых сельскагаспадарчых культур, якія, як ён спадзяец-
ца, забяспечаць яму больш высокі даход.

Такім чынам, рынак рэгулюе аб’ём і структуру вытвор- 
часці тавараў, не дапускаючы іх працяглай перавытворчасці 
або нястачы. Рыначная цана ўраўнаважвае попыт і прапа-
нову тавараў на рынку. Значыць, з дапамогай цаны рынак 
выконвае рэгулюючую функцыю.

Рынак выконвае таксама стымулюючую функцыю. На-
прыклад, калі цана на тавар зніжаецца, то яго вытворца 
імкнецца працаваць больш эфектыўна, скарачаць выдаткі 
на вытворчасць тавару. Тады нават пры нізкіх цэнах выруч-
ка ад рэалізацыі прадукцыі дазволіць яму пакрыць выдаткі 
і атрымаць прыбытак, гэта значыць ад продажу тавару ён 
атрымае больш грошай, чым уклаў у вытворчасць. Такім 
чынам, ва ўмовах рынку выжываюць толькі тыя вытворцы, 
якія працуюць лепш, вырабляюць больш якасны і танны 
тавар. Рынак стымулюе працу сваіх удзельнікаў.

Яшчэ адна функцыя рынку — інфармацыйная. Ры-
нак уяўляе сабой багатую крыніцу інфармацыі — ведаў, 
звестак, неабходных удзельнікам рыначных адносін. Ін- 
фармацыя, патрэбная ўдзельнікам здзелкі куплі-продажу, 
канцэнтруецца ў рыначных цэнах. Дынаміка рыначных цэн 
на тавар за пэўны прамежак часу характарызуе рыначную 
кан’юнктуру — суадносіны попыту і прапановы. Калі цэны 
растуць, рыначная кан’юнктура спрыяльная для прадаўца 
тавару. Калі цэны падаюць, то кан’юнктура спрыяльная 
для пакупніка.
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Рынак выконвае таксама селектыўную функцыю (ад лац. 
selectio — адбор). Ён пазбаўляе грамадскую вытворчасць ад 
эканамічна слабых, нежыццяздольных удзельнікаў таварна-
грашовых адносін і заахвочвае развіццё эфектыўных, перс- 
пектыўных формаў гаспадарання.

Характэрныя рысы рыначнай эканомікі. Развіццё ры-
начных адносін прыводзіць да фарміравання рыначнай 
эканомікі.

Рыначная эканоміка характарызуецца найперш свабодай 
гаспадарчай дзейнасці. Гэта азначае, што прадпрымальнікі 
могуць займацца любой справай, якая не забаронена за-
конам: гандляваць, вырабляць тавары і аказваць паслугі, 
ажыццяўляць пасрэдніцкую дзейнасць і г. д. Адносіны 
паміж прадпрымальнікамі будуюцца на аснове дагавораў.

Рыначная эканоміка характарызуецца таксама раўна- 
праўем любых формаў уласнасці, хоць больш распаў- 
сюджаная, вядома, прыватная ўласнасць. Розныя формы 
ўласнасці ва ўмовах рыначнай эканомікі канкурыруюць 
адна з адной. Грамадства аказваецца ў выйгрышы ад гэтай 
канкурэнцыі.

У рыначнай эканамічнай сістэме дзейнічаюць законы 
попыту і прапановы. У адпаведнасці з гэтымі законамі 
рост цаны на тавар зніжае попыт на яго, а прапанова да- 
дзенага тавару, наадварот, павялічваецца. Аднак калі пра-
панова ўстойліва перавышае попыт, то вытворца не можа 
рэалізаваць сваю прадукцыю і з часам можа разарыцца. 
Усё гэта азначае, што для рыначнай эканомікі характэр-
нае вольнае цэнаўтварэнне. Цэны фарміруюцца з улікам 
суадносін попыту і прапановы.

Канкурэнцыя і яе віды. У рыначнай эканоміцы галоўным 
механізмам рэгулявання гаспадарчай дзейнасці з’яўляецца 
канкурэнцыя. Канкурэнцыя (ад лац. concurentia — суты-
кацца, змагацца) — гэта эканамічнае саперніцтва паміж 
адасобленымі вытворцамі тавараў за больш выгадныя 
ўмовы вытворчасці і збыту, за крыніцы сыравіны і г. д. 
з мэтай атрымання больш высокага прыбытку. Канкурэн-
цыя рэгулюе аб’ём вытворчасці прадукцыі. Яна прымушае 
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вытворцаў паляпшаць яе якасць, павышаць прадукцый-
насць працы, памяншаць выдаткі вытворчасці. Канкурэн- 
цыя вядзе да паніжэння цэн, пашырэння асартыменту вы- 
рабаў, якія выпускаюцца, і паслуг, што аказваюцца, па-
стаяннага абнаўлення прадукцыі. Усё гэта спрыяе больш 
эфектыўнаму задавальненню патрэбнасцей людзей і разам з 
тым удасканаленню вытворчасці, павышэнню яе навукова-
тэхнічнага ўзроўню і паляпшэнню яе арганізацыі.

Такія агульныя станоўчыя эканамічныя і сацыяльныя вы- 
нікі канкурэнцыі. Аднак там, дзе ёсць пераможцы, заўсёды 
ёсць і пераможаныя. Таваравытворцы, якія прайгралі ў 
канкурэнтнай барацьбе, сыходзяць з рынку, згортваюць 
вытворчасць або нават становяцца банкрутамі, калі не мо-
гуць своечасова вырашыць праблемы, што ўзніклі. А гэ-
та азначае звальненне работнікаў і іншыя сацыяльныя і 
эканамічныя страты. Канкурэнцыя стварае сацыяльна-
эканамічную напружанасць у грамадстве.

Адрозніваюць свабодную і манапалістычную (несва-
бодную) канкурэнцыю. Ва ўмовах свабоднай канкурэнцыі 
на рынку дзейнічае мноства вытворцаў і спажыўцоў, або 
прадаўцоў і пакупнікоў тавару. Усе гэтыя прадаўцы і 
пакупнікі дзейнічаюць у аднолькавых умовах, маюць ад-
нолькавую інфармацыю пра сітуацыю на рынку.

Супрацьлегласцю свабоднай канкурэнцыі з’яўляецца 
манаполія. Гэта такі стан рынку, калі адзін або некалькі 
прадаўцоў маюць выключнае права прадаваць якую-не- 
будзь прадукцыю. Манапалістамі могуць быць і вытворцы 
прадукцыі. Пры манаполіі ў пакупнікоў няма выбару. Яны 
не ў стане ўплываць на цэны і на сітуацыю на рынку на- 
огул. Манапаліст сам прызначае тую цану, якая забяспеч-
вае яму найбольшы прыбытак. Манаполія можа ўзнікнуць 
і тады, калі на рынку прысутнічае толькі адзін пакупнік. 
У гэтым выпадку ён дыктуе нявыгаднае для вытворцаў 
паніжэнне цаны на іх прадукцыю.

Бывае таксама нядобрасумленная канкурэнцыя, звяза-
ная з падманам пакупнікоў у адносінах, напрыклад, якасці 
прадукцыі, якая прапануецца, з падробкай тавараў і г. д. 
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Канкурэнцыя таксама можа быць унутры- і міжгаліновай, ца- 
навой і нецанавой.

Напрыклад, у Рэспубліцы Беларусь прадпрыемствы, якія 
вырабляюць тэлевізары «Віцязь» і «Гарызонт», удзельнічаюць 
ва ўнутрыгаліновай канкурэнцыі. Калі пасажыр, адпраўляю- 
чыся ў адпачынак да мора, выбірае чыгуначны від транспарту, 
адмаўляючыся ад паслуг авія- і аўтаперавозчыка, то адпаведныя 
віды транспарту ўдзельнічаюць у міжгаліновай канкурэнцыі.

Пакупнік выбірае тавар, арыентуючыся на яго цану і якасць. 
Некаторыя тавары канкурэнтаздольныя пераважна па цане, 
некаторыя — па якасці. Калі тавар канкурэнтаздольны па ца-
не, значыць, яго цана ніжэй, чым цана ў падобных па якасці 
тавараў-канкурэнтаў.

Цана тавара — гэта не толькі сума грошай, якую трэба за- 
плаціць за тавар пры яго куплі, але і тыя выдаткі, якія будуць 
мець месца ў працэсе эксплуатацыі вырабу. Так, танны тавар 
можа быць неэканамічным з пункта гледжання расходавання 
электраэнергіі.

Трактар «Беларус-1523-3» 
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



102

Якасць тавару — гэта не толькі працяглае, надзейнае яго 
функцыянаванне, але і імідж, перадавыя тэхналогіі, пры-
мененыя пры яго вырабе. Так, Мінскі трактарны завод — 
адзін з найбуйнейшых вытворцаў колавых трактароў у све- 
це, лідэр сярод аналагічных заводаў краін СНД. Пра якасць 
беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і яе шырокае пры- 
знанне ва ўсім свеце сведчыць мноства ўзнагарод на між- 
народных выставах, а таксама яе паспяховая рэалізацыя 
ўва многіх краінах свету.

Канкурэнтныя адносіны паміж суб’ектамі гаспадарання 
(вытворцамі прадукцыі і яе спажыўцамі) павінны рэгуля-
вацца дзяржавай. Для таго каб рыначная эканоміка праца-
вала зладжана, як адзіны механізм, неабходная дзяржаўная 
падтрымка і рэгуляванне з дапамогай заканадаўства, судоў, 
крэдытна-фінансавай сістэмы і г. д.

Менеджмент. Слова management у перакладзе на рускую 
мову азначае «кіраванне». Гэта від дзейнасці па кіраван- 
ні людзьмі на прадпрыемствах і ў арганізацыях. Менедж- 
мент уяўляе сабой уменне дасягаць пастаўленых мэт, вы- 
карыстоўваючы працу, інтэлект, матывы паводзін іншых 
людзей. Менеджары — гэта людзі, якія ажыццяўляюць 
кіраванне. Яны выконваюць функцыі планавання, аргані- 
зацыі і кантролю. Паколькі рынку ўласцівыя нявызна-
чанасць і высокая рызыка, да менеджара прад’яўляюць 
вельмі высокія патрабаванні. Каардынуючы выкарыстанне 
ўсіх рэсурсаў прадпрыемства або арганізацыі, ён найперш 
выбірае сродкі для ўзмацнення матывацыі работнікаў на 
вырашэнне агульнай задачы.

Няправільна лічыць, што грошы заўсёды з’яўляюцца 
галоўнай прычынай, якая заахвочвае чалавека старан-
на працаваць. Рэальныя матывы людзей бываюць значна 
больш складанымі. Важную ролю ў менеджменце выконвае 
вызначэнне тых узнагарод, якія найбольш эфектыўныя ў 
кожнай канкрэтнай сітуацыі. 

Маркетынг. Тэрмін «маркетынг» паходзіць ад англійскага 
слова market (рынак, збыт). Азначае арыентацыю на ры-
нак, дзейнасць у сферы рынку, збыту. Сучасны марке-
тынг — гэта сістэма кіравання вытворчасцю і рэалізацыяй 
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тавараў і паслуг, звязаная з выяўленнем, прадбачаннем і 
задавальненнем патрэбнасцей пакупніка. Адначасова мар-
кетынг забяспечвае прадпрыемству неабходны ўзровень 
прыбытковасці.

Практыка сведчыць, што прадпрыемствы, няздольныя 
дастаткова аператыўна ўлавіць і ўлічыць у сваёй дзейнасці 
перспектывы развіцця рынку, тэндэнцыі змянення патрэб-
насцей і пераваг пакупнікоў, аказваюцца не ў стане заха-
ваць свае пазіцыі на рынку. Такім чынам, маркетынг — гэ-
та сродак выжывання і поспеху прадпрыемства на рынку.

Функцыі маркетынгу — комплекснае даследаванне 
рынку і выпрацоўка на гэтай аснове навукова-тэхнічнай 
палітыкі прадпрыемства, а таксама вызначэнне аптымаль-
най структуры вытворчасці. Гэта таксама пошук выгадных 
спосабаў збыту прадукцыі, стварэнне сістэмы прасоўвання 
тавараў на рынку, развіццё формаў пасляпродажнага 
тэхнічнага абслугоўвання вырабаў. Нарэшце, маркетынг — 
гэта мэтанакіраванае фарміраванне ў спажыўцоў новых 
патрэбнасцей.

Маркетынг у нашы дні — зыходны этап арганізацыі вы-
творчай дзейнасці.

Пытанні і заданні

1. Што такое рыначная эканоміка? 2. Якія асноўныя віды і функцыі 
рынку? 3. Якія эканамічныя законы рэгулююць сістэму рыначных 
адносін? 4. Што такое канкурэнцыя і якія яе вынікі? 5. Якія задачы ме-
неджменту і маркетынгу ва ўмовах рыначнай эканомікі?

§ 12. Дзяржава і эканоміка

Эканамічныя функцыі дзяржавы. Дзяржава ва ўсе часы 
аказвала значны ўплыў на сацыяльна-эканамічнае развіццё 
грамадства. Напрыклад, законы феадальнага права стаялі 
на варце зямельнай уласнасці, вызначалі абавязкі сялян, 
цэхаў і інш.

?!
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Чым жа выклікана неабходнасць дзяржаўнага рэгуля- 
вання эканомікі ў сучасных умовах? Відавочна, што ад 
эканамічнага развіцця краіны залежыць не толькі дабрабыт 
людзей, але і лёс самой дзяржавы. Узровень эканамічнага 
развіцця краіны вызначае, ці будзе яна ўмацоўваць свае 
пазіцыі на сусветным рынку або яны будуць пагаршацца. 

Функцыянаванне нацыянальнай эканомікі ацэньваюць 
з дапамогай розных паказчыкаў, асноўнымі з якіх з’яўля- 
юцца валавы ўнутраны прадукт (ВУП) і валавы нацыяналь-
ны прадукт (ВНП).

Валавы ўнутраны прадукт — гэта кошт усіх вырабле-
ных на працягу года на тэрыторыі краіны тавараў і паслуг. 
ВУП уключае ў сябе канчатковыя тавары і паслугі. Іх кошт 
вымяраецца ў рыначных цэнах. Канчатковымі таварамі і 
паслугамі лічацца тыя, якія набываюцца на працягу года і 
не выкарыстоўваюцца ў мэтах прамежкавага спажывання, 
гэта значыць у вытворчасці іншых тавараў і паслуг. Вала-
вы ўнутраны прадукт у разліку на душу насельніцтва — 
найважнейшы паказчык, які выкарыстоўваюць для ацэнкі 
ўзроўню эканамічнага развіцця краіны.

Валавы нацыянальны прадукт — гэта рыначны кошт 
канчатковых тавараў і паслуг, вырабленых у эканоміцы 
за год з дапамогай фактараў вытворчасці, якія знаходзяц-
ца ва ўласнасці грамадзян дадзенай краіны, у тым ліку 
на тэрыторыі іншых краін. Калі грамадзяне якой-небудзь 
краіны валодаюць вытворчымі магутнасцямі, размешчанымі 
ў іншых краінах, то вырабленыя там тавары ўключаюцца 
ў склад ВНП першай краіны.

Перад грамадствам заўсёды стаяць сацыяльныя зада-
чы: як дапамагчы малазабяспечаным людзям і інвалідам, 
падтрымаць сем’і, якія маюць дзяцей, і г. д. Рэгулюючы 
эканоміку, дзяржава атрымлівае фінансавыя рэсурсы, не-
абходныя для вырашэння гэтых праблем.

Роля дзяржавы ў эканоміцы выяўляецца ў яе функцы-
ях. Галоўная функцыя дзяржавы ў рыначнай эканоміцы 
заключаецца ў распрацоўцы «правіл гульні», нарматыўнай 
прававой базы, якая рэгламентуе дзейнасць і адносіны 
суб’ектаў рынку. Акрамя таго, дзяржава вызначае прыя-
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рытэты эканамічнага развіцця, забяспечвае стабілізацыю 
эканомікі, выконвае пераразмеркаванне даходаў, рэалізуе 
сацыяльную палітыку, клапоціцца пра ахову навакольнага 
асяроддзя.

Для выканання пералічаных функцый дзяржава выка- 
рыстоўвае метады прамога і ўскоснага рэгулявання экано- 
мікі. Прамое ўздзеянне на эканоміку краіны дзяржава 
ажыццяўляе шляхам стварэння дзяржаўных прадпрыемстваў 
у ключавых галінах эканомікі (энергетыка, транспарт, зда- 
быўная прамысловасць і некаторыя іншыя), а таксама шля-
хам фінансавання навуковых даследаванняў, падтрымкі праг- 
рэсіўных тэхнічных і тэхналагічных новаўвядзенняў. Звы-
чайна дзяржава з’яўляецца самым буйным і ўплывовым спа- 
жыўцом прадукцыі, якая вырабляецца ў краіне. Яна за-
бяспечвае вытворцаў заказамі, кантралюе экспарт і імпарт, 
фінансуе падрыхтоўку кваліфікаваных работнікаў.

Ускоснае рэгуляванне эканомікі дзяржава ажыццяўляе 
найперш праз падатковую і крэдытна-фінансавую сістэмы.

Падатковая сістэма. Для нармальнага функцыянавання 
любой дзяржаве неабходныя грашовыя сродкі. Яна збірае 
іх з розных крыніц на аснове дзяржаўнага заканадаўства. 
Найважнейшымі каналамі гэтых паступленняў з’яўляюцца 
падаткі. Падаткі — гэта абавязковыя плацяжы асобных 
грамадзян і прадпрыемстваў (юрыдычных асоб), якія спа-
ганяюцца дзяржавай для выканання сваіх функцый. 

Падаткі — эканамічная база ўтрымання дзяржаўнага 
апарату, арміі, фінансавання галін нематэрыяльнай сферы 
(адукацыя і навука, установы культуры, аховы здароўя і 
інш.). Яны таксама з’яўляюцца інструментам пераразмер-
кавання даходаў і фінансавых рэсурсаў з улікам абраных 
краінай прыярытэтаў сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Сукупнасць падаткаў і іншых плацяжоў (зборы, пошлі- 
ны), што спаганяюцца ў дзяржаве, утварае падатковую 
сістэму, якая функцыянуе на аснове адпаведных зака- 
надаўчых актаў. Падатковая сістэма ўключае ў сябе органы 
збору падаткаў і нагляду за іх платай (падатковая інспек- 
цыя, падатковая міліцыя або паліцыя).
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Адрозніваюць прамыя і ўскосныя падаткі. Асноўнымі 
прамымі падаткамі з’яўляюцца падаходны падатак і падатак 
на прыбытак. Падаходны падатак спаганяецца з фактычна 
атрыманага даходу фізічнай асобы. Ён забяспечвае значную 
частку падатковых паступленняў дзяржавы. Падатак на 
прыбытак выплачваецца з чыстага прыбытку прадпрыем-
ства. Гэты падатак таксама забяспечвае немалую частку па- 
датковых паступленняў.

Некаторыя людзі неахвотна выплачваюць прамыя падаткі, 
паколькі лічаць іх вылічэннем з даходаў. За ўхіленне ад вы-
платы такіх падаткаў прадугледжаны розныя пакаранні. 
Ускосныя падаткі збіраюць інакш: падаткам абкладаюцца 
вырабленыя тавары. Гэтыя падаткі ўключаюць у цану та-
вару ў выглядзе надбавак, якія аплачваюцца пакупніком. 
Такімі з’яўляюцца падаткі на дабаўлены кошт, на шматлікія 
спажывецкія тавары. Гэтыя падаткі як бы ўтоены ад вачэй 
падаткаплацельшчыкаў. Яны спаганяюцца аўтаматычна, 
пры ажыццяўленні куплі тавару.

Дзяржаўны бюджэт. Дзяржаўны бюджэт уяўляе сабой 
зводны фінансавы план дзяржавы. Ён складаецца з дзвюх 
узаемазвязаных частак — даходнай і расходнай. У даход-
най частцы распісваюцца крыніцы паступлення сродкаў у 
дзяржаўны бюджэт, у расходнай — кірункі, па якіх гэтыя 
сродкі будуць выкарыстоўвацца.

У Рэспубліцы Беларусь даходы дзяржавы фарміруюцца  
ў асноўным за кошт падатку на прыбытак, падатку на дахо- 
ды, акцызаў (ускосных падаткаў), падаткаў на набыццё 
аўтамабільных транспартных сродкаў, збораў (платы) за 
праезд аўтамабільных транспартных сродкаў, рэгістрацый- 
ных і ліцэнзійных збораў, падатковых даходаў ад знешне- 
эканамічнай дзейнасці, узносаў на дзяржаўнае сацыяль- 
нае страхаванне.

У ліку агульнадзяржаўных выдаткаў — выдаткі, звяза- 
ныя з фінансаваннем дзяржаўных органаў кіравання, міжна- 
роднай дзейнасцю, абслугоўваннем дзяржаўнага доўгу. 
Дзяржаўныя выдаткі накіроўваюцца таксама на фундамен-
тальныя і прыкладныя навуковыя даследаванні, навукова-
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тэхнічныя праграмы і праекты, фінансавую дапамогу юры- 
дычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам, на-
цыянальную абарону, праваахоўную дзейнасць і забеспя-
чэнне бяспекі, рэгуляванне эканамічнай дзейнасці, развіццё 
прадпрымальніцкай дзейнасці. Акрамя таго, сродкі дзяр- 
жаўнага бюджэту накіроўваюцца на фінансаванне сель- 
скай і лясной гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва і ар- 
хітэктуры, транспарту і дарожнай гаспадаркі, аховы на- 
вакольнага асяроддзя, культуры, фізічнай культуры, спор-
ту, сацыяльнай палітыкі і г. д.

Часам выдаткі дзяржавы могуць перавышаць яе дахо-
ды. У такім выпадку гавораць пра бюджэтны дэфіцыт. Бю- 
джэтны дэфіцыт — гэта сума, на якую штогадовыя выдат- 
кі бюджэту перавышаюць даходы.

Пазычаючы грашовыя сродкі ў юрыдычных і фізічных 
асоб (у тым ліку замежных) для пакрыцця дэфіцыту бю- 
джэту, дзяржава фарміруе дзяржаўны доўг. Дзяржаўны 
доўг — гэта сума запазычанасці знешнім і ўнутраным крэ-
дыторам.

Крэдытна-фінансавая сістэма. Установы, якія ства-
раюць, акумулююць і даюць грашовыя сродкі, утвараюць 
крэдытна-фінансавую сістэму дзяржавы.

Банкі (ад італ. banco — лава, крама мянялы) — гэта 
спецыялізаваныя фінансавыя ўстановы, якія назапашваюць 
грашовыя сродкі і даюць іх у часовае карыстанне ў форме 
крэдытаў. Банкі выконваюць і іншыя фінансавыя функцыі. 
Яны з’яўляюцца пасярэднікамі ва ўзаемных плацяжах і 
разліках паміж прадпрыемствамі, установамі і прыватнымі 
асобамі. Банкі рэгулююць грашовы абарот, выпускаючы 
грошы і каштоўныя паперы.

Крэдытна-фінансавая сістэма складаецца з цэнтральнага 
банка і камерцыйных банкаў, а таксама розных крэдытна-
фінансавых устаноў нябанкаўскага тыпу: страхавых, фінан- 
савых, інвестыцыйных кампаній, пенсіённых фондаў і інш.

Цэнтральны банк з’яўляецца галаўным банкам краіны, 
у функцыі якога ўваходзіць грашовая эмісія (выпуск гро-
шай у абарот) і выпрацоўка агульнай крэдытнай палітыкі.  
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Напрыклад, цэнтральны банк Рэспублікі Беларусь — На-
цыянальны банк. Асноўнымі мэтамі дзейнасці Нацыяналь-
нага банка з’яўляюцца абарона і забеспячэнне ўстойлі- 
васці беларускага рубля, а таксама развіццё і ўмацаван- 
не банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь. Атрыманне 
прыбытку не з’яўляецца асноўнай мэтай дзейнасці Нацыя-
нальнага банка.

Камерцыйныя банкі абслугоўваюць прадпрыемствы  
і насельніцтва, даюць крэдыты. Крэдыт — гэта дагавор 
паміж юрыдычнымі або фізічнымі асобамі аб пазыцы. Адзін 
з партнёраў (крэдытор) дае іншаму (пазычальніку) грошы або 
маёмасць на пэўны тэрмін з умовай звароту эквівалентнага 
кошту з аплатай гэтай паслугі ў выглядзе працэнта.

Крэдытамі карыстаюцца дзяржавы, прадпрыемствы, 
асобныя грамадзяне. Дзякуючы крэдыту ў эканоміцы вы- 
карыстоўваюцца часова свабодныя грашовыя сродкі, уклю-
чаючы рэсурсы банкаў і зберажэнні насельніцтва.

Крэдытаванне, гэта значыць даванне крэдыту, ажыц- 
цяўляецца пры ўмове, што яго зварот гарантаваны. Фор-
ма гарантыі — заклад маёмасці, каштоўных папер і інш.  
Заклад — гэта спосаб забеспячэння выканання фінансавых 
абавязацельстваў. Сутнасць закладу ў тым, што атрымальнік 

Зліткі каштоўных металаў,  
якія выпускае Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь
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крэдыту перадае крэдытору права на выкарыстанне якіх-
небудзь сваіх каштоўнасцей у лік доўгу, калі крэдыт не 
будзе своечасова вернуты.

Адна з асноўных задач дзяржавы ў крэдытна-фінанса- 
вай сістэме — забеспячэнне стабільнасці, недапушчэнне 
вострых крызісных з’яў. Фінансава-крэдытны крызіс пра- 
яўляецца ў парушэнні збалансаванасці дадзенай сістэмы. 
Гэта прыводзіць да абясцэньвання ўкладаў юрыдычных  
і фізічных асоб і масавага іх вынятку з крэдытна-фінанса- 
вых устаноў, што можа выклікаць банкруцтва дадзеных 
устаноў і спыненне іх дзейнасці. Калі банкруцтвы стано-
вяцца масавымі, гэта згубна адбіваецца на функцыянаван- 
ні эканомікі ў цэлым.

Не ўсё тут, аднак, залежыць ад асобнай дзяржавы. Су-
часны свет уступіў у фазу глабалізацыі, калі ў сусветнай 
эканоміцы сталі адбывацца складаныя працэсы, якія дрэн-
на паддаюцца кіраванню. Утварыўся сусветны валютна-фі- 
нансавы рынак, аднак функцыянуе ён нестабільна. Камп’ю- 
тарызацыя сістэмы электронных рахункаў дазваляе прак-
тычна імгненна выконваць найскладанейшыя фінансавыя 
аперацыі незалежна ад адлегласці і дзяржаўных межаў. Шы-
рока распаўсюджваюцца валютна-фінансавыя спекуляцыі — 
аперацыі, накіраваныя на атрыманне нажывы шляхам куплі- 
продажу каштоўных папер. Гэтыя спекуляцыі — адна з асноў- 
ных прычын валютна-фінансавых крызісаў. Існуе настойлівая 
неабходнасць выбудоўвання новай, больш эфектыўнай су- 
светнай валютна-фінансавай сістэмы.

Пытанні і заданні

1. Прааналізуйце асноўныя эканамічныя функцыі дзяржавы.  
2. Якія метады прамога і ўскоснага рэгулявання эканомікі існуюць?  
3. Што такое падатак? Чаму дзяржава мае патрэбу ў зборы падаткаў 
і папаўненні казны? 4. Што такое дзяржаўны бюджэт? Якая яго струк-
тура? 5. Як фарміруецца дзяржаўны бюджэт? 6. Якія эканамічныя 
функцыі банкаў? 7. Якая роля крэдыту ў функцыянаванні эканомікі?

?!
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Практыкум

1. Сучасны заходні эканаміст Ф. А. Хаек (1899—1992) 
пісаў: «У канкурэнтным грамадстве ў бедных значна больш 
абмежаваныя магчымасці, чым у багатых, і ўсё ж бядняк у 
такім грамадстве нашмат вальнейшы за чалавека са значна 
лепшым матэрыяльным становішчам у грамадстве іншага ты-
пу». Як вы разумееце гэта сцверджанне? Ці згодныя вы з ім?

2. Напішыце эсэ на адну з прапанаваных тэм.
«Найбольш эфектыўны сродак для дасягнення і забеспя-

чэння дабрабыту — канкурэнцыя» (Л. Эрхард (1897—1977), 
нямецкі эканаміст і палітык).

«Разумная дзяржава не перашкаджае сваім грамадзянам 
зарабляць грошы, толькі назірае за гэтым, атрымліваючы 
прыбытак у выглядзе падаткаў» (Дж. Фейлан, сучасны аме- 
рыканскі эканаміст).

«Кепскае выкарыстанне матэрыяльных даброт з’яўляецца 
несумненным немінучым шляхам да найвялікшых нягод» 
(Д. Дзідро (1713—1784), французскі філосаф).

«Багатыя шкодныя не тым, што яны багатыя, а тым, што 
прымушаюць бедных адчуваць сваю беднасць. Ад знішчэння 
багатых бедныя не зробяцца больш багатымі, але стануць 
пачуваць сябе менш беднымі» (В. В. Ключэўскі (1841—
1911), рускі гісторык).

«Эканоміка ёсць майстэрства задавальняць бязмежныя 
запатрабаванні пры дапамозе абмежаваных рэсурсаў» (Л. Пі- 
цер (1926—1989), амерыканскі пісьменнік).

3. Асноўнай прычынай поспеху прадпрыемстваў хутка-
га харчавання «МакДоналдс» шмат хто лічыць такую ар- 
ганізацыю вытворчасці, пры якой бургеры, смажаная буль-
ба і да т. п. могуць вырабляцца з нязменнай якасцю на-
ват малакваліфікаванымі работнікамі. Поспех дасягальны 
толькі пры ўмове, што прадпісаная тэхналогія выконваецца 
няўхільна. Фірма «МакДоналдс» наймае на працу маладых 
неспрактыкаваных людзей. Чаму, на ваш погляд, маладыя 
людзі лепей падыходзяць для гэтай мэты, чым дасведчаныя 
работнікі з іншых рэстаранаў? 
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4. Сучасны турэцкі філосаф А. Балач сцвярджае, што 
людзі могуць паспяхова абыходзіцца (і сапраўды стагоддзямі 
абыходзіліся) без тэлевізараў, халадзільнікаў, камп’ютараў, 
штучнай ежы і адзення, угнаенняў, пластыку, цэменту і 
асфальту. Гэтыя прадукты не з’яўляюцца неабходнымі для 
выжывання. Іх распаўсюдзілі заходнія краіны, каб стыму-
ляваць спажывецкія настроі ў традыцыйных грамадствах 
і тым самым зрабіць іх залежнымі ад заходняй эканомікі 
і тэхналогіі.

Выкажыце сваё стаўленне да такой пазіцыі. Калі вы 
падзяляеце яе, назавіце тыя матэрыяльныя каштоўнасці, 
створаныя чалавекам, без якіх асабіста вы маглі б зусім 
абысціся ў паўсядзённым жыцці.

5. Вопыт ЗША, Японіі, Заходняй Еўропы паказвае: чым 
больш акцый у работнікаў, тым лепш яны працуюць. Ва-
лоданне акцыямі — адна з формаў безнаяўнага матэрыяль-
нага стымулявання працаўніка. Ці можна, на ваш погляд, 
лічыць гэта асаблівай формай эксплуатацыі?

6. Правядзіце круглы стол на тэму «Калі б я быў бізнес- 
менам...».

7. Раскажыце эканамічную гісторыю вашага горада (па-
сёлка): калі ў ім узніклі першыя прадпрыемствы, хто быў 
іх уладальнікам і да якой галіны гаспадаркі яны належалі, 
чаму яны з’явіліся на вашай тэрыторыі і якія перспектывы 
іх развіцця?

8. Што вы ведаеце аб прадпрыемствах, на якіх працу-
юць вашы бацькі? аб іх прафесіях?

9. Паглядзіце гаспадарскім вокам на вашу школу. Што, 
на вашу думку, трэба зрабіць для яе добраўпарадкавання?

10. Складзіце тэзісы паведамлення «Эканамічная куль-
тура сучаснага чалавека».

11. Выдатнага амерыканскага інжынера і вынаходніка 
Фрэдэрыка Тэйлара (1856—1915) лічаць стваральнікам 
навуковага менеджменту. Ён склаў спіс якасцей, неабход-
ных ідэальнаму працаўніку. Гэта розум, адукацыя, спецы-
яльныя або тэхнічныя веды, фізічны спрыт і сіла, такт, 
энергія, рашучасць, сумленнасць, разважлівасць і разумны 
сэнс, моцнае здароўе.
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Па меркаванні Ф. Тэйлара, людзей, якія валодаюць 
трыма з пералічаных якасцей, можна ў любы час наняць 
як чорнарабочых. Злучыце чатыры якасці, і вы атрымаеце 
работніка, якому плацяць больш. Чалавека, які аб’ядноўвае 
ў сабе пяць якасцей, ужо цяжка знайсці, а людзей, якія 
маюць шэсць, сем якасцей, амаль немагчыма адшукаць. 

Як вы лічыце, ці ўсе якасці ідэальнага работніка згада-
ны ў спісе Ф. Тэйлара?

12. Наш мір абмежаваны рэсурсамі. Людзі, сем’і, прад- 
прыемствы пастаянна сутыкаюцца з тым, што неабход-
на размеркаваць сродкі, не заўсёды дастатковыя для рэа- 
лізацыі ўсіх запытаў. Аднак калі магчымасці абмежава-
ныя, то і выбар абмежаваны. Гэта значыць, што рашэнне 
мець якую-небудзь рэч адначасова з’яўляецца рашэннем 
адмовіцца ад чаго-небудзь іншага. Дапусцім, урад вырашыў 
заплаціць за будаўніцтва новага металургічнага завода гра-
шыма, зэканомленымі за кошт скарачэння будаўніцтва баль- 
ніц для дзяцей. 

Цана замены — паняцце, якое выкарыстоўваецца для 
знаходжання найлепшага (аптымальнага) рашэння, звяза- 
нага з вытворчасцю, спажываннем або ўкладаннем капіта- 
лу. Паняцці грашовага кошту і цаны замены цесна звяза-
ны паміж сабой. Тавар з высокай цаной замены мае, як 
правіла, і высокі грашовы кошт. 

Напрыклад, шматлікія выпускнікі школ жадаюць пас- 
тупіць ва універсітэт. Кошт вышэйшай адукацыі складаец-
ца з кошту навучання, а таксама з кошту кніг, сшыткаў, 
пражывання ў інтэрнаце і г. д. Акрамя таго, у кошт вы-
шэйшай адукацыі ўваходзіць так званы не атрыманы сту-
дэнтам заробак. Гэта грошы, якія студэнт мог бы зарабіць, 
калі б не паступіў у ВНУ. Цана замены гэтай адукацыі 
складаецца з цаны тавараў і паслуг, якія можна было б 
набыць за грошы, выдаткаваныя на атрыманне вышэйшай 
адукацыі.

На ваш погляд, у якіх жыццёвых сітуацыях выкары-
станне паняцця «цана замены» мае асаблівае значэнне? 
Прывядзіце прыклады. 
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Адам Сміт
(1723—1790)

Дакументы і матэрыялы 

1. Кніга «Даследаванне аб прыродзе і прычынах багацця 
народаў» была апублікавана ў Англіі ў 1776 г. Яна прынес-
ла аўтару Адаму Сміту тытул «бацькі эканомікі».

З пункта гледжання А. Сміта, ба-
гацце нацыі ствараецца ў працэсе 
вытворчасці, і не толькі сельскагаспа-
дарчай. Колькасць вырабленых даброт 
вызначаецца колькасцю злучэння ча-
лавечай працы з іншымі фактарамі вы- 
творчасці. Чым эфектыўнейшае такое 
злучэнне, тым большы аб’ём створа-
най прадукцыі і значнейшае багац- 
це нацыі.

Галоўная ідэя вучэння А. Сміта ў 
тым, што эканоміка будзе функцыя-
наваць лепей, калі выключыць умя-
шанне дзяржавы ў яе. У гэтых умовах 
эканамічны эгаізм будзе прымушаць 
прадпрыемствы выпускаць прадукты, 
патрэбныя пакупнікам, і рабіць гэта па максімальна нізкай 
цане. Яны будуць рабіць гэта, думаючы не пра росквіт гра-
мадства, а спрабуючы перасягнуць канкурэнтаў і атрымаць 
максімум прыбытку. Але такі эгаізм прынясе карысць уся-
му грамадству тым, што забяспечыць таварамі і паслугамі 
лепшай якасці па ніжэйшых цэнах.

Для тлумачэння, чаму ўсё грамадства выйграе, калі эка- 
номіка будзе свабоднай ад дзяржаўнага рэгулявання, А. Сміт 
выкарыстоўваў метафару «нябачная рука». Ён пісаў: «Кож-
ны асобны чалавек імкнецца выкарыстаць свой капітал 
так, каб прадукт яго валодаў найбольшым коштам. Звы-
чайна ён не мае намеру садзейнічаць грамадскай карысці, 
а клапоціцца толькі пра ўласны інтарэс. Аднак пры гэтым, 
як і ў шматлікіх іншых выпадках, ён нябачнай рукой 
накіроўваецца да мэты, якая зусім не ўваходзіла ў яго на-
мер. Дбаючы пра свае ўласныя інтарэсы, ён непазбежна 
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Давід Рыкарда
(1772—1823)

аддае перавагу такім дзеянням, якія найлепей служаць ін- 
тарэсам грамадства».

Пад «нябачнай рукой» А. Сміт разумеў тыя эканамічныя 
сілы, якія мы сёння называем попытам і прапановай. 
Ён сцвярджаў, што асобныя прадпрымальнікі павінны 
дзейнічаць у эканоміцы без умяшання дзяржавы. У гэ-
тым выпадку «нябачная рука» будзе вольная і зможа на- 
кіроўваць эканоміку і развіваць вытворчасць.

У чым вы бачыце значэнне вышэйразгледжанай пра-
цы А. Сміта для разумення сучаснай эканомікі? Як вам 
здаецца, што з выкладзеных палажэнняў састарэла, а што 
захавала актуальнасць?

2. Д. Рыкарда — выдатны англійскі 
эканаміст. У 1817 г. быў выдадзены яго 
трактат «Пачаткі палітычнай эканоміі 
і падатковага абкладання». Д. Рыкарда 
абвергнуў сцверджанне А. Сміта пра 
тое, што кошт вызначаецца працай 
толькі ў грамадстве, якое знаходзіц- 
ца ў першабытным стане. Паводле  
Д. Рыкарда праца і на наступных эта-
пах грамадскага развіцця з’яўляецца 
адзінай крыніцай кошту тавару, які, 
у сваю чаргу, ляжыць у аснове ўсіх 
формаў размеркавання прыбыткаў у 
грамадстве — заработнай платы, пры-

бытку, рэнты і інш.
Як вы думаеце, меў ці не меў рацыю Д. Рыкарда? Адказ 

аргументуйце.
3. З’яўленне новых галін і сфер вытворчасці, больш 

складаны характар працы прымушаюць даследчыкаў шу-
каць і вывучаць сувязі эканомікі з сацыяльным асярод-
дзем. У выніку ў эканамічнай думцы ўзнікае цэлы кірунак, 
у якім разглядаецца ўплыў сацыяльных інстытутаў (сям’я, 
партыя, прафсаюз і г. д.) на эканамічнае жыццё грамад-
ства. Многія прадстаўнікі гэтага кірунку лічаць асновай 
эканамічных працэсаў пазаэканамічныя фактары, напры-
клад такія, як псіхалогія, дэмаграфія і г. д. 
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Пол Самуэльсан
(нар. 1915)

Амерыканскі эканаміст і сацыёлаг Тарстэйн Веблен 
(1857—1929) у знакамітай працы «Тэорыя бяздзейнага 
класа» паказаў, што прага прыбытку штурхае прадпры- 
мальнікаў на беспрынцыповыя ўчынкі. Да іх належаць 
спробы ліквідаваць канкурэнтаў, абмежаваць выпуск та- 
вараў, стварыць яшчэ больш буйныя аб’яднанні з наяўных 
фірмаў, імкненне да сацыяльнага расслаення грамадства. 
Гэта прыводзіць да дарэмнага марнавання рэсурсаў і 
няздольнасці эканомікі цалкам рэалізаваць свой патэн-
цыял. Т. Веблен робіць выснову, што класічны капіталізм, 
заснаваны на свабодзе прадпрымальніцтва і неўмяшанні 
дзяржавы ў эканоміку, бесперспектыўны і асуджаны на 
замену больш чулай да патрэб людзей сістэмай.

Найбольшую вядомасць атрымаў выклік, кінуты Т. Веб- 
ленам асновам механізму попыту і прапановы, у прыватна- 
сці суверэнітэту спажыўца. Т. Веблен паставіў пад сумненне 
сцверджанне пра тое, што спажывец з’яўляецца каралём, 
які патрабуе і атрымлівае найлепшыя тавары і паслугі па 
самых нізкіх цэнах. Т. Веблен даказаў, што спажыўцы 
падвяргаюцца грамадскаму і псіхалагічнаму ціску, які ча- 
сам прымушае іх прымаць неразумныя рашэнні. Для ілюс- 
трацыі гэтай з’явы ён увёў тэрмін «паказное спажыван-
не», што характарызуе тэндэнцыю бяздзейнага класа ку-
пляць тавары і карыстацца паслугамі толькі для таго, каб 
уразіць іншых.

Якія адмоўныя бакі рыначнай эка- 
номікі вылучае Т. Веблен?

4. Навуковыя дыскусіі наконт удзе- 
лу дзяржавы ў эканоміцы не сціха- 
юць дагэтуль. Выкажам погляды двух 
найбольш знакамітых амерыканскіх 
эканамістаў сярэдзіны мінулага ста- 
годдзя. Гэта П. Самуэльсан і М. Фрыд- 
ман — лаўрэаты Нобелеўскай прэміі 
па эканоміцы (П. Самуэльсан атры- 
маў яе ў 1970 г., а М. Фрыдман —  
у 1976 г.).
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Мілтан Фрыдман
(1912—2006)

П. Самуэльсан лічыць, што дзяржава павінна апекаваць 
ахову здароўя, адукацыю, ахову навакольнага асяроддзя, 
сацыяльнае забеспячэнне, культуру. 
Дзяржава павінна фінансаваць прагра-
мы жыллёвага будаўніцтва і дапама-
гаць маламаёмасным.

Інакш глядзіць на гэтыя праблемы 
М. Фрыдман. Ён лічыць попыт і пра-
панову найбольш магутнымі рычагамі 
ў эканоміцы, якія самі ўсё расставяць 
на свае месцы. Найлепшае, што мо-
жа зрабіць дзяржава для эканомікі, — 
гэта «не чапаць бізнес і даць рынку 
зрабіць сваю справу».

Якая з гэтых пазіцый здаецца вам 
больш пераканаўчай?

5. Ірвін Фішэр (1867—1947), буйны амерыканскі эка- 
наміст, прафесар эканомікі Ельскага універсітэта, выка- 
рыстаў матэматычныя ўраўненні для фармулёўкі тэарэ- 
тычных эканамічных палажэнняў. Адно з самых вядомых, 
якое атрымала назву «ўраўненне абмену», паказвае суад- 
носіны паміж колькасцю грошай у абароце і ўзроўнем цэн. 
Ураўненне абмену сцвярджае, што сукупныя выдаткі на- 
сельніцтва роўныя кошту ўсіх тавараў і паслуг, створаных 
у эканоміцы. 

І. Фішэр — адзін са стваральнікаў тэорыі манетарыз-
му, якая шырока выкарыстоўваецца ў многіх краінах. 
Сутнасць гэтай тэорыі ў тым, што грашовая маса, якая 
знаходзіцца ў абароце, з’яўляецца вызначальным факта-
рам у працэсе фарміравання гаспадарчай кан’юнктуры. 
Змена аб’ёму грашовай масы выступае ў якасці неабход-
най папярэдняй умовы змены эканамічнага спаду экана- 
мічным уздымам. 

На аснове паведамленняў у СМІ паспрабуйце абгрунта-
ваць выснову пра тое, ці пацвярджаецца тэорыя манетарыз-
му практыкай. Якія асноўныя аргументы праціўнікаў мане-
тарызму? Якія, на ваш погляд, станоўчыя і адмоўныя бакі 
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поўнай свабоды прадпрымальніцтва і неўмяшання дзяр- 
жавы ў эканамічныя працэсы?

6. Праца «Агульная тэорыя занятасці, працэнта і гро-
шай» Джона Мейнарда Кейнса (1883—1946) зрабіла значны 
ўплыў на эканамічнае мысленне ў ХХ стагоддзі.

Дж. Кейнс нарадзіўся ў сям’і вядомага англійскага эка- 
наміста. Вялікую частку жыцця ён правёў на службе ў анг- 
лійскага ўрада, з’яўляючыся чыноўнікам дзяржаўнага каз-
начэйства і саветнікам па фінансавых пытаннях. Ён ады- 
граў ключавую ролю ў міжнародных перамовах у сувязі з за- 
вяршэннем Першай і Другой сусветных войнаў.

Дж. Кейнс выявіў, што тэарэтычна магчымая сітуацыя, 
калі сумарны попыт і сумарная прапанова знаходзяцца ў 
стане раўнавагі, але поўнай занятасці пры гэтым не дасяга-
ецца. Беспрацоўе можа захоўвацца неабмежавана доўгі час, 
калі толькі хтосьці не возьмецца за павелічэнне сукупнага 
попыту.

Пад гэтым кімсьці Дж. Кейнс меў на ўвазе дзяржаву. 
Ён даказваў: калі, напрыклад, дзяржава фінансуе правя- 
дзенне якіх-небудзь работ, то нанятыя рабочыя атрыма-
юць пэўны прыбытак. Гэта вядзе да павелічэння сукупна- 
га попыту, ажыўлення дзелавой актыўнасці і павелічэння 
занятасці.

У цяперашні час ідэі Дж. Кейнса сталі класікай. Яны 
шмат у чым разыходзяцца з поглядамі манетарыстаў. Як 
вы лічыце, погляды Дж. Кейнса адлюстроўваюць сучасную 
сітуацыю ў эканоміцы?

7. Ёзаф Шумпетэр (1883—1950) увёў у эканамічную 
навуку размежаванне эканамічнага росту і эканамічнага 
развіцця. Розніцу паміж гэтымі паняццямі лягчэй за ўсё 
растлумачыць словамі самога Ё. Шумпетэра: «Пастаўце ў 
рад столькі паштовых карэт, колькі пажадаеце, — чыгункі 
ў вас пры гэтым не атрымаецца». Эканамічны рост — гэ-
та павелічэнне вытворчасці і спажывання адных і тых жа 
тавараў і паслуг (напрыклад, паштовых карэт). Эканамічнае 
развіццё — гэтае з’яўленне чагосьці новага, невядомага ра-
ней (напрыклад, чыгунак), або ажыццяўленне інавацый. 
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Вось як вызначыў інавацыю сам Ё. Шумпетэр:
У першую чаргу інавацыя — гэта:
 стварэнне новага тавару, з якім спажыўцы яшчэ не-

знаёмыя, або новай якасці тавару;
 стварэнне новага метаду вытворчасці, яшчэ не выпра-

баванага ў пэўнай галіне прамысловасці, які зусім неаба-
вязкова заснаваны на новым навуковым адкрыцці; гэта 
можа быць і новая форма камерцыйнага абароту тавару;

 адкрыццё новага рынку, гэта значыць рынку, на якім 
пэўная галіна прамысловасці ў пэўнай краіне яшчэ не ганд-
лявала, незалежна ад таго, ці існаваў гэты рынак раней.

Напрыклад, вынаходства аўтамабіля прывяло не толькі 
да стварэння аўтамабільнай прамысловасці, але і да вельмі 
значных змен у вытворчасці сталі, гумы, шкла. У той жа 
час стварэнне аўтамабіля абумовіла заняпад конных за- 
водаў і рымарскіх фабрык: гадоўля коней і выраб збруі для 
іх страцілі ранейшае значэнне.

Аднак эканамічнае развіццё не можа адбывацца беспе-
рапынна проста таму, што новыя ідэі з’яўляюцца не кож-
ны дзень. Інавацыя, а з ёй і эканамічнае развіццё носяць 
перарывісты характар.

Давайце падагульнім сказанае.
Чым эканамічны рост адрозніваецца ад эканамічнага 

развіцця? Што такое інавацыя? Прывядзіце прыклады 
інавацый.

Урок абагульнення

1. Якую ролю адыгрывае эканоміка ў жыцці грамадства? 
Як яна звязана з іншымі сферамі грамадскага жыцця?

2. Назавіце асноўныя прыкметы рыначнай эканомікі. 
У чым яе моцныя і слабыя бакі? Чым сучасная рыначная 
эканоміка адрозніваецца ад свабоднага рынку?

3. Чаму попыт і прапанову называюць механізмамі — 
рэгулятарамі рынку?
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4. Растлумачце, чаму многія эканамісты лічаць апты-
мальнай змешаную эканоміку, а не камандную і не свабод-
ны рынак.

5. Якія формы ўласнасці вы ведаеце?
6. Пералічыце функцыі грошай у эканоміцы.
7. Што такое інфляцыя? Чаму яна ўзнікае? Якія эка- 

намічныя і сацыяльныя вынікі інфляцыі і меры барацьбы 
з ёй?

8. На ваш погляд, якая форма заработнай платы ў нашы 
дні з’яўляецца больш важнай? Чаму?

9. Што такое бюджэт пражытачнага мінімуму? Навошта 
яго разлічваюць?

10. Якія асноўныя эканамічныя функцыі і задачы су-
часнай дзяржавы?

11. Як чалавек можа рэалізаваць свае здольнасці, зай-
маючыся рознымі відамі гаспадарчай дзейнасці?

12. У сферы эканомікі чалавек выступае ў ролі ўласніка, 
працаўніка, спажыўца. Якія веды, уменні, рысы характару 
неабходныя для паспяховага выканання гэтых роляў?

13. У чым, на ваш погляд, заключаецца сутнасць і значэн-
не эканамічна пісьменных і маральна каштоўных паводзін 
чалавека пры вырашэнні эканамічных пытанняў?

14. Якія, на ваш погляд, эканамічныя ўмовы забеспя-
чэння самых важных правоў чалавека? 

15. На прыкладзе сваёй сям’і вызначце долю розных 
крыніц даходу ў задавальненні жыццёвых патрэбнасцей.
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 Тэма 3
Палітыка-прававая 

сфера жыцця грамадства

§13. Палітычная сістэма грамадства

Паняцце палітыкі. У жыцці сучаснага грамадства палі- 
тыка займае вельмі важнае месца. З ёй звязана вырашэн-
не ключавых пытанняў, якія закранаюць інтарэсы розных 
класаў, сацыяльных груп, грамадства ў цэлым. Палітычнае 
вырашэнне гэтых пытанняў прадугледжвае выкарыстанне 
дзяржаўнай улады. Таму палітыку можна вызначыць як 
дзейнасць, накіраваную на атрыманне дзяржаўнай улады 
і яе ўтрыманне, а таксама як дзейнасць па рэальным ажыц- 
цяўленні гэтай улады.

Улада — гэта здольнасць чалавека або пэўнай групы лю- 
дзей кіраваць дзейнасцю і паводзінамі іншых людзей, дася-
гаючы такім шляхам пастаўленых мэт. Акрамя палітычнай 
можна вылучыць і іншыя віды ўлады: эканамічную, ваен-
ную, інфармацыйна-ідэалагічную.

Эканамічная ўлада ўяўляе сабой кантроль над матэры- 
яльнымі і фінансавымі рэсурсамі. Ваенная ўлада — гэта 
кантроль над ваенна-тэхнічнымі і людскімі рэсурсамі, неаб- 
ходнымі для забеспячэння ўнутранай і знешняй бяспекі 
краіны. Інфармацыйна-ідэалагічная ўлада звязана з кан-
тролем над патокамі інфармацыі, уплывам на працэсы 
фарміравання ў людзей уяўленняў і перакананняў.

Ажыццяўленне палітычнай улады патрабуе канцэнтрацыі 
рэсурсаў, неабходных для кіравання грамадствам, у руках 
пэўных людзей або груп людзей, аб’яднаных у палітычныя 
інстытуты (дзяржава, палітычныя партыі і інш.). Палітычная 
ўлада прадугледжвае выкарыстанне эканамічных, ваенных, 
інфармацыйна-ідэалагічных сродкаў, неабходных для дасяг-
нення палітычных мэт.
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Зразумела, што ў свеце, дзе сутыкаюцца процілеглыя 
сацыяльныя інтарэсы і вострыя канфлікты не рэдкасць, 
палітычная ўлада павінна абапірацца і на ваенную сілу. Ад-
ной яе, праўда, недастаткова для правядзення эфектыўнай 
палітыкі. Патрэбная таксама ўлада над эканамічнымі 
рэсурсамі і свядомасцю людзей. Гэта не азначае, што ўся 
эканоміка ці духоўнае жыццё грамадства паглынаецца 
палітыкай. Вельмі многае ў іх адбываецца па ўласных зако-
нах. Больш за тое, сацыяльнае і духоўнае жыццё грамадства 
аказваюць вялізнае адваротнае ўздзеянне на палітыку.

Палітычная сістэма: паняцце, тыпы, функцыі. Палі- 
тычнае жыццё грамадства ўяўляе сабой цэласнае адзінства 
пэўных элементаў, ці сістэму. Палітычная сістэма гра-
мадства — гэта сукупнасць палітычных інстытутаў і ар- 
ганізацый, адпаведных ідэй і поглядаў, палітычных адносін, 
палітычных і прававых нормаў.

В. Лейбль. Вясковыя палітыкі (1877)
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Палітычныя арганізацыі і інстытуты — гэта дзяр-
жава ў цэлым, прадстаўленая заканадаўчай, выканаўчай і 
судовай уладай, а таксама палітычныя партыі, грамадскія 
аб’яднанні палітычнай скіраванасці, сродкі масавай 
інфармацыі, што праводзяць ідэалагічную работу.

Людзі, якія ўдзельнічаюць у палітычным жыцці грамад-
ства, кіруюцца пэўнымі ідэямі, каштоўнаснымі ўстаноўка- 
мі і перакананнямі. Палітычныя погляды і ідэі выяўляюць  
асноватворныя інтарэсы класаў, сацыяльных груп, звяза-
ныя з атрыманнем і выкарыстаннем улады.

Палітычныя і прававыя нормы рэгулююць палітычнае 
жыццё грамадства, фіксуюць паўнамоцтвы органаў улады 
і службовых асоб, правы і абавязкі грамадзян. Гэту ролю 
выконваюць найперш канстытуцыя і законы краіны.

Палітычныя адносіны складваюцца ў сувязі з завая-
ваннем, пераразмеркаваннем і выкарыстаннем палітычнай 
улады ў грамадстве. Гэта адносіны паміж палітычнымі 
інстытутамі і людзьмі, якія займаюць пэўнае палітычнае 
становішча. Палітычныя адносіны паміж людзьмі могуць 
характарызавацца або супрацоўніцтвам і ўзаемадапамогай, 
або саперніцтвам і нават варожасцю (напрыклад, бязлітас- 
ная барацьба палітычных партый і іх лідэраў за ўладу).

Палітычная сістэма выконвае асаблівую ролю ў грамад- 
скім жыцці з прычыны таго, што палітычныя рашэнні, 
законы, якія прымаюцца дзяржавай, маюць агульнааба-
вязковы характар. Палітычная сістэма — адзіная з усіх 
грамадскіх сістэм, якая мае законнае права караць, пры-
мушаць да выканання прынятых рашэнняў.

У нашы дні звычайна падкрэсліваюць адрозненні паміж 
такімі крайнімі тыпамі палітычных сістэм, як таталітарныя 
і дэмакратычныя. 

Таталітарная (ад лац. totalis — увесь, поўны) па- 
літычная сістэма характарызуецца ўсеўладдзем дзяржа-
вы, усёабдымным і жорсткім палітычным кантролем за 
рознымі бакамі жыцця грамадства. Таталітарным сістэмам 
уласцівае падаўленне ўсякага іншадумства. У такіх грамад-
ствах пры ўладзе, як правіла, знаходзіцца адна палітычная 
партыя, а ўсе іншыя грамадскія арганізацыі падпарадка-
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ваныя ёй і кантралююцца ёю. Стабільнасць у грамадстве 
падтрымліваецца гвалтам, тэрорам. Такія дзяржавы бываюць 
вельмі агрэсіўнымі (напрыклад, фашысцкая Германія).

Дэмакратычная палітычная сістэма грунтуецца на ры-
начнай эканоміцы, якой адпавядаюць палітычныя ідэі сва-
боды прыватнай ініцыятывы, а таксама свабоды ў адносінах 
вызначэння людзьмі іх грамадскай пазіцыі. Дзяржава вы-
конвае ў асноўным ролю рэгулятара адносін паміж рознымі 
сацыяльнымі суб’ектамі. Яна заклікана забяспечваць правы 
і свабоды грамадзян, абараняць іх ад самавольства. Улада 
заваёўваецца праз удзел у выбарчых кампаніях. Галоўным 
інстытутам дасягнення палітычных мэт з’яўляецца пра- 
вапарадак.

У розных краінах выпрацоўваюцца ўласныя ўяўленні 
пра дэмакратычную арганізацыю грамадскага жыцця. 
Спробы навязаць якому-небудзь народу, пэўнай краіне вы-
працаваныя іншымі ўяўленні пра дэмакратыю самі па сабе 
недэмакратычныя.

І. Казлоў. Рэфарматары і дыктатары (ХХ ст.)
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Палітычная сістэма грамадства выконвае шэраг асноўных 
функцый: мэтапакладання, інтэграцыі, рэгламентацыі, кан-
тролю, камунікацыі.

Функцыя мэтапакладання заключаецца ў вызначэнні 
асноўных мэт грамадскага і палітычнага развіцця. Гэтыя 
мэты фармулююцца ў партыйных праграмах, палітычных 
дэкларацыях, дзяржаўных праграмах эканамічнага і сацы-
яльнага развіцця і г. д.

Функцыя інтэграцыі звязана з аб’яднаннем грамадства 
для рашэння найважнейшых задач. Розныя грамадскія 
групы маюць неаднолькавыя інтарэсы і мэты. Эфектыўная 
палітычная сістэма дазваляе супаставіць іх, вызначыць 
баланс інтарэсаў і выпрацаваць канструктыўную агуль-
ную лінію дзеянняў. Звычайна гэта дасягаецца шляхам 
кампрамісу. У недэмакратычных палітычных сістэмах 
інтэграцыя дасягаецца шляхам падаўлення ўсякай нязго-
ды з афіцыйным пунктам гледжання, які сцвярджаецца ў 
якасці адзіна правільнага і законнага.

Функцыя рэгламентацыі выяўляецца найперш ва 
ўстанаўленні законаў, якія кіруюць жыццём грамадства, 
а таксама ў забеспячэнні выканання законаў і звязаных з 
імі нормаў. У першым выпадку гавораць пра заканадаўчую 
ўладу, у другім — пра выканаўчую. Акрамя таго, вельмі 
важная ацэнка выканання рознымі людзьмі і арганізацыямі 
ўстаноўленых нормаў, законаў, якая ажыццяўляецца судо-
вай уладай. Гэта ўжо кантрольная функцыя, якую ў межах 
сваіх паўнамоцтваў выконваюць не толькі судовыя органы, 
але і іншыя палітычныя арганізацыі і інстытуты.

Функцыя камунікацыі, зносін абумоўлена неабход- 
насцю ажыццяўляць абмен інфармацыяй паміж рознымі 
звёнамі палітычнай сістэмы, а таксама паміж гэтай сістэмай 
і грамадствам у цэлым. Людзі павінны ведаць, над чым 
працуюць і што вырашаюць палітыкі, якія законы прыма-
юцца і г. д. У сваю чаргу, удзельнікі палітычнай дзейнасці 
павінны ведаць, што думаюць грамадзяне краіны, што іх 
турбуе, як яны ацэньваюць дзейнасць палітычнай сістэмы 
і сітуацыю ў краіне ў цэлым.

Носьбіты палітычнай улады ў грамадстве. У канстыту-
цыях шэрага краін, іншых палітычных дакументах сцвяр-
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джаецца, што найвышэйшым носьбітам улады ў грамадстве 
з’яўляецца народ. Гэта дэмакратычная ідэя процілеглая ідэі 
манархічнага кіравання, якая зыходзіць з адзінаўладдзя 
вярхоўнага правіцеля — манарха, гасудара. Разам з тым 
нават пры дэмакратычным грамадскім ладзе ролі розных 
людзей у ажыццяўленні палітычнай улады неаднолькавыя.

Неаднолькавасць ролі людзей у ажыццяўленні палітыч- 
най улады характарызуе тэорыя палітычнай эліты. Слова 
«эліта» ў перакладзе з французскага азначае «лепшы», «ад-
борны». Палітычнай элітай называюць групу (або групы) лю- 
дзей, якая вылучаецца асаблівай значнасцю, найбольшым 
уплывам на палітычнае жыццё грамадства. Прадстаўнікі 
палітычнай эліты пастаянна і непасрэдна ўдзельнічаюць у 
прыняцці палітычных рашэнняў, звязаных з дзейнасцю дзяр- 
жаўнай улады.

Макс Вэбер вылучыў тры тыпы лідэрства: традыцыйнае, 
легальнае (заснаванае на законе) і харызматычнае. У грамад-
ствах, заснаваных на прытрымліванні традыцый, палітычную 

Саміт G-8 з лідэрамі краін Індыі і Бразіліі, Л’Акіле, 2009

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



126

ўладу атрымліваюць галоўным чынам у спадчыну ад бацькі 
да сына, часам — ад старэйшага брата да малодшага. Гэта 
характэрнае найперш для манархічных дзяржаў. Легальнае  
атрыманне ўлады звязана з абраннем пры выкананні пэў- 
ных законных працэдур. Улада такога кіраўніка заснава-
на на ўпэўненасці ў тым, што яго паўнамоцтвы атрыма-
ны строга законным спосабам ва ўмовах спаборніцтва і 
адкрытасці. Харызматычнае лідэрства звязана з наяўнасцю 
ў некаторых людзей незвычайных, выключных якасцей, 
якія дазваляюць ім весці за сабой людзей. Слова «харыз-
ма» ў перакладзе з грэчаскай абазначае «боская ласка», 
«боскі дар». Харызматычныя лідэры з’яўляюцца тады, ка- 
лі грамадства ахоплена крызісам і вера людзей у ранейшых 
кіраўнікоў аслаблена. У мінулым такой уладай валодалі 
рэлігійныя прарокі. Харызма ўласцівая і некаторым палі- 
тычным лідэрам.

Палітычная ідэалогія. Ажыццяўленне палітычнай ула-
ды патрабуе выразнага вызначэння яе мэт і дапушчаль-
ных сродкаў іх дасягнення. Гэта азначае, што палітыка 
заўсёды абапіраецца на ідэалогію, з’яўляецца яе прак-
тычным ажыццяўленнем. Палітычная ідэалогія ўяўляе 
сабой сукупнасць ідэй, перакананняў і каштоўнасцей, якія 
абгрунтоўваюць права пэўнай сацыяльнай супольнасці на 
ўладу або ўдзел у рэалізацыі ўлады, а таксама шляхі да-
сягнення пазначаных мэт.

Палітычная ідэалогія мае некалькі ўзроўняў. Першы, 
тэарэтычны, — гэта абагульненыя фармулёўкі асноўных 
ідэй, каштоўнасцей і мэт пэўнай сацыяльнай супольнасці 
(клас, нацыя і г. д.). Другі ўзровень палітычнай ідэалогіі 
прадстаўлены праграмамі, лозунгамі і патрабаваннямі 
палітычных лідэраў, партый, грамадскіх рухаў і г. д. Трэці 
ўзровень палітычнай ідэалогіі — палітычныя ўстаноўкі 
асобных людзей, якія існуюць у звычайнай свядомасці. Гэ-
ты ўзровень не варта недаацэньваць, таму што ў практыч-
ных справах людзі кіруюцца стэрэатыпамі, перакананнямі, 
палітычнымі сімпатыямі і антыпатыямі, якія замацаваліся 
ў іх свядомасці.
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Палітычная ідэалогія аказвае найбольш моцнае ўздзеянне 
на жыццё грамадства ў тым выпадку, калі яна выяўляе ў 
форме ідэй і лозунгаў тое, што людзі непасрэдна ведаюць. 
Ідэалагічныя прыхільнасці людзей вызначаюцца не толькі 
іх грамадскім становішчам, але і індывідуальнымі рысамі 
асобы.

Тэарэтычныя палітычныя ідэі трэба ўмець данесці да 
свядомасці людзей для таго, каб гэтыя ідэі сталі дзейснымі, 
рэальна паўплывалі на ход падзей. Людзі павінны добра 
разумець, да чаго вядзе прымяненне на практыцы тых або 
іншых палітычных ідэй, праграмных установак.

Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце структуру палітычнай сістэмы грамадства. 
2. Пералічыце асноўныя віды ўлады. На канкрэтных прыкладах па-
кажыце іх узаемасувязь. 3. У чым галоўная асаблівасць палітычнай 
улады? 4. Ахарактарызуйце ролю палітычнай сістэмы ў жыцці грамад-
ства. 5. Паміж кім у грамадстве складваюцца палітычныя адносіны? 
6. Праілюструйце прыкладамі асноўныя функцыі палітычнай сістэмы 
грамадства. 7. Кіруючыся тэкстам параграфа, складзіце структурна-
лагічную схему «Палітычная сістэма грамадства».

§ 14. Дзяржава

Асноўныя прыкметы дзяржавы. Задача дзяржавы за-
ключаецца ў забеспячэнні палітычнай цэласнасці грамад-
ства на пэўнай тэрыторыі. Гэта цэласнасць забяспечваецца 
з дапамогай улады, якая падтрымлівае парадак, заснаваны 
на законе. Найважнейшыя прыкметы дзяржавы, без якіх 
яе існаванне немагчымае, — тэрыторыя, насельніцтва, ула-
да, права, суверэнітэт.

Тэрыторыя дзяржавы складаецца гістарычна, нярэдка 
ў выніку войнаў. У мінулым велічыня дзяржавы, багацце 
прыродных рэсурсаў, наяўнасць выхаду да мора шмат у 
чым вызначалі дабрабыт яе насельніцтва. У сучасным свеце 
новых тэхналогій характарыстыкі тэрыторыі, якую займае 
дзяржава, страцілі ключавое значэнне. 

?!
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Дзяржава валодае вяршэнствам улады на сваёй тэ- 
рыторыі, у межах сваіх граніц. У сучасным разуменні тэры- 
торыя дзяржавы — гэта зямля, водная і паветраная прасто-
ра. Да тэрыторыі дзяржавы, якая падпадае пад яе юрыс-
дыкцыю, адносяць таксама прастору водных і паветраных 
судоў, якія ходзяць пад дзяржаўным сцягам, тэрыторыі 
пасольстваў дзяржавы за мяжой.

Насельніцтва — натуральная ўмова існавання дзяржа-
вы, яе галоўны рэсурс. Сувязь чалавека і дзяржавы вызна-
чаецца грамадзянствам, гэта значыць прававой прыналеж-
насцю чалавека да гэтай дзяржавы, распаўсюджваннем на 
яго вызначаных дзяржавай правоў і абавязкаў.

У дзяржаве існуе сістэма спецыяльных органаў па 
кіраванні грамадствам, праз якія і рэалізуецца дзяржаўная 
ўлада. Адрозненне яе ад любой іншай улады заключаецца 
ў тым, што яна распаўсюджваецца на ўсіх грамадзян дзяр-
жавы. Дзяржаўную ўладу ажыццяўляюць заканадаўчыя, 
выканаўчыя, судовыя органы, а таксама войска, паліцыя 
(міліцыя), турэмныя і папраўча-працоўныя ўстановы.

Дзяржава непарыўна звязана з правам. Дзяржаўнае 
кіраванне насельніцтвам адбываецца шляхам выдання 
законаў, якія рэгулююць практычна ўсе значныя сферы 
жыцця грамадства. Толькі дзяржава выдае такія нормы пра-
ва, якія з’яўляюцца абавязковымі для ўсяго насельніцтва 
краіны, у тым ліку для работнікаў дзяржаўных органаў. 
У дзяржаве існуе спецыяльны апарат па прымусе да вы-
канання прававых загадаў.

Суверэнітэт — асаблівая ўласцівасць дзяржаўнай ула-
ды, якая заключаецца ў яе вяршэнстве ўнутры краіны і 
незалежнасці ад сіл, знешніх для дадзенай дзяржавы.

Такім чынам, дзяржаву можна вызначыць як адзіную 
палітычную арганізацыю грамадства, якая распаўсюджвае 
ўладу на ўсю сваю тэрыторыю і насельніцтва, мае спецы-
яльны апарат кіравання, выдае абавязковыя для ўсіх за-
коны і валодае суверэнітэтам.

Сімвалы дзяржавы (звычайна гэта герб, сцяг, гімн) вы- 
яўляюць яе самастойнасць і незалежнасць. Як правіла, яны 
звязаны з гісторыяй яе станаўлення і развіцця.
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Усяго ў сучасным свеце існуе каля 200 дзяржаў.
Функцыі дзяржавы. Існуюць розныя класіфікацыі функ-

цый дзяржавы. Зыходным з’яўляецца дзяленне функцый 
дзяржавы на ўнутраныя і знешнія.

Знешнія функцыі дзяржавы характарызуюць асноўныя 
кірункі яе дзейнасці на міжнароднай арэне. Як правіла, 
гэтыя функцыі выяўляюцца ва ўсталяванні і падтрыманні 
спрыяльных адносін з іншымі дзяржавамі, а таксама ў 
забеспячэнні абароны краіны ад знешняй агрэсіі.

У адпаведнасці са сферамі жыццядзейнасці грамадства 
вылучаюць наступныя ўнутраныя функцыі дзяржавы.

Эканамічная функцыя дзяржавы заключаецца ў тым, 
што яна садзейнічае развіццю эканамічнага патэнцыялу 
краіны. Дзяржава таксама прызвана ствараць належныя 
ўмовы для рэалізацыі эканамічных правоў насельніцтва. 
Ступень удзелу дзяржавы ў кіраванні эканомікай можа 
быць рознай — ад цвёрдага дырэктыўнага кіравання да 
вызначэння агульных рамак і правіл гаспадарчай дзей- 
насці.

Сучасная дзяржава ажыццяўляе антыманапольную палі- 
тыку, стварае ўмовы для добрасумленнай канкурэнцыі 
таваравытворцаў, падтрымлівае стратэгічна важную, сацы-
яльна значную вытворчасць.

Сацыяльная функцыя дзяржавы выяўляецца ў забес- 
пячэнні жыццёвага ўзроўню, неабходнага для падтрыман- 
ня здароўя кожнага чалавека, дабрабыту кожнай сям’і.  
Сучасныя дзяржавы дапамагаюць сваім грамадзянам у  
выпадках беспрацоўя, хваробы, інваліднасці, удаўства, 
надыходу старасці і ў іншых выпадках страты сродкаў да 
існавання па прычынах, якія ад іх не залежаць. 

З эканамічнай і сацыяльнай функцыямі цесна звяза-
на экалагічная функцыя дзяржавы. Яна заключаецца ў 
тым, што дзяржава прымае меры па стварэнні дружалюб-
нага да чалавека навакольнага асяроддзя, вызначае нар- 
матывы гранічна дапушчальных выкідаў шкодных рэ- 
чываў. Дзяржаўныя органы таксама распрацоўваюць са- 
нітарныя правілы і нормы, закліканыя забяспечыць 
паўнавартаснае жыццё і здароўе чалавека. Усведамляючы 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



130

рэальнасць экалагічнай пагрозы, усе развітыя дэмакра-
тычныя дзяржавы свету прымаюць узгодненыя меры па 
ахове прыроднага асяроддзя.

Культурная функцыя звязана з тым, што дзяржава заці- 
каўлена ў развіцці ўсіх формаў духоўнай культуры — літара- 
туры, тэатра, кіно, тэлебачання і іншых сродкаў масавай ін- 
фармацыі, а таксама ў забеспячэнні захаванасці помнікаў 
гісторыі і культуры, у развіцці сеткі бібліятэк і музеяў. Тым 
самым дзяржава стварае ўмовы, неабходныя для духоўнага 
развіцця грамадзян, выхавання падрастаючага пакалення, 
далучэння яго да сусветнай культуры. Актыўная творчая асо-
ба спрыяе прагрэсу дзяржавы, яе ўмацаванню і развіццю.

Функцыя аховы правапарадку заключаецца ў забес- 
пячэнні дзяржавай парадку і бяспекі ў грамадстве. Інта- 
рэсы грамадства, дзяржавы, асобы ахоўваюцца ад любых 
проціпраўных замахаў.

Функцыя фінансавага кантролю выяўляецца ва ўліку 
дзяржавай даходаў яе грамадзян. Частка гэтых даходаў у 
выглядзе падаткаў накіроўваецца ў дзяржаўны бюджэт для 
задавальнення сацыяльных і іншых агульнадзяржаўных 
патрэб. Дзяржава здзяйсняе кантроль за правільнасцю вы-
карыстання падаткаў.

Тыпы і формы дзяржавы. У сучаснай паліталогіі форма 
дзяржавы характарызуе спосаб арганізацыі і ажыццяўлення 
дзяржаўнай улады, які рэалізуецца праз форму кіравання, 
форму дзяржаўнага ладу і палітычны рэжым. 

Форма кіравання — структура вышэйшых органаў 
дзяржаўнай улады, парадак іх фарміравання і функцыя-
навання. Па форме кіравання ўсе дзяржавы дзеляцца на 
рэспублікі і манархіі.

Манархія характарызуецца наяўнасцю аднаасобнага 
правіцеля дзяржавы, які карыстаецца сваёй уладай пажыц-
цёва і звычайна перадае яе ў спадчыну (кароль, імператар, 
шах). Манархіі бываюць абсалютныя і канстытуцыйныя 
(абмежаваныя). Абсалютная манархія ўяўляе сабой та- 
кую форму кіравання, пры якой улада правіцеля нічым не  
абмяжоўваецца. Канстытуцыйная манархія прадугледж- 
вае абмежаванне ўлады манарха прадстаўнічым орга- 
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нам, які дзейнічае на аснове канстытуцыі. У нашы дні 
канстытуцыйны манарх у асноўным выконвае цырыма- 
ніяльныя функцыі (удзел у нацыянальных святах, міжнарод- 
ных форумах, узнагароджанне, памілаванне і да т. п.). 
Прыблізна шостая частка дзяржаў сучаснага свету — 
манархіі.

В. А. Сяроў. Каранацыя (1896)

У рэспубліцы вярхоўная дзяржаўная ўлада ажыццяў- 
ляецца выбарнымі органамі або асобамі, якія выбіраюцца 
насельніцтвам на пэўны тэрмін (парламент, прэзідэнт). 
Адны краіны свету з’яўляюцца прэзідэнцкімі рэспублікамі 
(Беларусь, ЗША, Францыя і інш.), другія — парламенцкімі 
рэспублікамі (Балгарыя, Індыя, Германія і інш.). У прэ- 
зідэнцкай рэспубліцы кіраўнік дзяржавы адначасова 
ўзначальвае выканаўчую ўладу. Урад прызначаецца прэ- 
зідэнтам. Урад адказны ў першую чаргу перад прэзідэнтам. 
Апошні можа накласці вета на законапраекты парламента 
і адправіць іх на дапрацоўку.

У парламенцкіх рэспубліках выканаўчая ўлада ў цэлым 
падпарадкавана заканадаўчай. Прэзідэнт у парламенцкай 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



132

рэспубліцы з’яўляецца кіраўніком дзяржавы, але выка- 
наўчая ўлада сканцэнтравана ва ўрада, які ствараецца пар-
ламентам.

Форма дзяржаўнага ладу — гэта адміністрацыйна-тэ- 
рытарыяльная будова дзяржавы. Па форме ладу ўсе дзяр-
жавы дзеляцца на унітарныя (адзіныя) і федэратыўныя 
(якія складаюцца з некалькіх частак). 

Адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі унітарных 
дзяржаў падпарадкоўваюцца цэнтральным органам улады. 
Большасць дзяржаў свету з’яўляюцца унітарнымі (Беларусь, 
Балгарыя, Францыя і інш.). На тэрыторыі унітарнай дзяр-
жавы дзейнічае адзіная сістэма заканадаўства, праводзіцца 
агульная грашовая, падатковая, крэдытная палітыка.

Федэрацыя ўяўляе сабой добраахвотнае аб’яднанне 
некалькіх раней самастойных дзяржаў у адной саюзнай 
дзяржаве. Федэрацыі складаюцца з шэрага тэрытарыяль-
ных утварэнняў (штаты, рэспублікі і г. д.), якія валода-

Наперад, Францыя
(скульптурная група на будынку французскага парламента)
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юць значнай самастойнасцю. Для федэрацыі характэрная 
наяўнасць дзвюх сістэм дзяржаўнай улады — федэраль-
най улады і ўлады суб’ектаў федэрацыі. Кожны суб’ект 
федэрацыі мае ўласную выканаўчую, заканадаўчую і судо-
вую ўладу. Адносіны паміж суб’ектамі і федэрацыяй вы-
значаюцца канстытуцыяй або дагаворамі. Да федэратыўных 
дзяржаў адносяцца Расійская Федэрацыя, ЗША, Германія, 
Швейцарыя і інш. Усяго ў свеце больш за 20 федэрацый. 

Канфедэрацыя — гэта саюз некалькіх незалежных дзяр- 
жаў, якія аб’ядналіся для правядзення сумеснай палітыкі 
ў пэўных мэтах (напрыклад, для сумеснай абароны, выра-
шэння эканамічных праблем). Для рэалізацыі ўзгодненай 
палітыкі члены канфедэрацыі ствараюць агульныя органы 
кіравання. Іх рашэнні ўступаюць у сілу толькі пасля за-
цвярджэння цэнтральнымі органамі ўлады кожнай дзяр-
жавы — члена канфедэрацыі. У канфедэрацыі адсутнічае 
адзіны вышэйшы заканадаўчы орган, адзінае грамадзянства. 
Яе члены ажыццяўляюць самастойную знешнюю палітыку. 

Рэспубліка Беларусь
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Яны маюць права выходзіць з канфедэрацыі. Характар кан- 
федэрацыі першапачаткова мела аб’яднанне Каралеўства 
Польшчы і Вялікага княства Літоўскага.

Палітычны рэжым дзяржавы вызначае метады і сродкі, 
з дапамогай якіх ажыццяўляецца дзяржаўная ўлада. Гэта 
могуць быць дэмакратычныя метады ці, наадварот, мета-
ды абмежавання палітычных правоў і свабод, падаўлення 
іншадумства, характэрныя для аўтарытарнага рэжыму. 
Крайняй формай недэмакратычнага рэжыму з’яўляецца 
таталітарная дыктатура. 

Пытанні і заданні

1. Растлумачце, навошта сучаснаму грамадству патрэб-
ная дзяржаўная ўлада. 2. У чым заключаецца сутнасць дзяржа-
вы? 3. Вызначце ролю дзяржавы ў палітычнай сістэме грамадства.  
4. Пералічыце прыкметы дзяржавы. Устанавіце іх узаемасувязь.  
5. Вызначце асноўныя функцыі дзяржавы. Параўнайце ажыццяўленне 
гэтых функцый пры дэмакратычным і таталітарным рэжымах 
праўлення. 6. Як, на ваш погляд, суадносяцца паняцці «дзяржава» і  
«грамадства»?

§ 15. Дэмакратычнае грамадства

Паняцце дэмакратыі. Дэмакратыя — гэта такі тып палі- 
тычнай арганізацыі грамадства, пры якім улада ажыццяў- 
ляецца праз прамое народаўладдзе (рэферэндум) або праз 
прадстаўнікоў, абраных народам, гэта значыць на аснове 
прадстаўнічай дэмакратыі (напрыклад, выбары дэпутатаў 
парламента). Мэтай дэмакратычнага праўлення з’яўляецца 
дасягненне балансу інтарэсаў розных сацыяльных груп.

Прадстаўнічая дэмакратыя з’яўляецца больш распаўсю- 
джанай, чым рэферэндум. Праз дэмакратычныя выбары ў 
органы ўлады розныя сацыяльныя групы вылучаюць сваіх 
прадстаўнікоў, якія будуць абараняць іх інтарэсы. З-за 
вялікіх памераў многіх дзяржаў, а таксама неабходнасці 
вырашэння пытанняў, якія патрабуюць прафесійнай 
падрыхтоўкі, рэгулярнае прамое галасаванне грамадзян 
немагчымае ці неэфектыўнае. У сучасным свеце рэферэн- 

?!
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дум як форма прамой дэмакратыі выкарыстоўваецца ў 
асаблівых выпадках, як правіла, пры вызначэнні далей-
шага развіцця дзяржавы ці пры вырашэнні прынцыпо-
ва важных для грамадства пытанняў. У астатніх выпад-
ках улада ажыццяўляецца прадстаўнічымі органамі — 
парламентамі, сходамі, саветамі, якія фарміруюцца насель- 
ніцтвам на выбарах.

Асноўныя прыкметы дэмакратычнага ладу сучаснага гра- 
мадства:

 ажыццяўленне дзяржаўнай улады ў адпаведнасці з 
воляй большасці насельніцтва;

 фарміраванне органаў дзяржаўнай улады, як правіла, 
шляхам свабодных прамых выбараў;

 ажыццяўленне ў дзяржаве ўсеагульнага роўнага вы-
барчага права;

 раўнапраўе грамадзян пры ажыццяўленні іх палітычных 
інтарэсаў, захаванне свабоды слова, свабоды меркаванняў, 
сходаў і іншых палітычных свабод;

Афіны — радзіма дэмакратыі
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 наяўнасць у грамадстве партый, палітычных аб’яднан- 
няў, рухаў і г. д., якія выяўляюць інтарэсы розных груп 
насельніцтва. 

Парламентарызм як форма прадстаўнічай дэмакратыі. 
Парламентарызм — сістэма арганізацыі вярхоўнай дзяр- 
жаўнай улады, якая характарызуецца падзелам заканадаў- 
чай (парламент) і выканаўчай (урад) улад пры вядучай ролі 
ў гэтай сістэме парламента.

Парламент (ад фр. parler — гаварыць) — гэта дзяржаў- 
ны орган. У мінулым ён абмяжоўваў уладу караля, выдаю- 
чы законы. Радзімай парламента з’яўляецца Англія. Пазней 
парламенты ўзніклі ў Францыі, Іспаніі. У сучасным свеце 
парламент, орган прадстаўнічай улады, носіць розныя наз- 
вы — кангрэс, савет, народны сход, дума, нацыянальны сход 
і г. д. Але асноўная функцыя яго застаецца ранейшай — 
прыняцце законаў. У свеце шырокае распаўсюджванне атры- 

Пасяджэнне англійскага парламента
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



137

маў двухпалатны парламент, у якім ёсць верхняя і ніжняя 
палаты. У федэратыўных дзяржавах (і ў некаторых уні- 
тарных) парламент заўсёды двухпалатны. 

У парламенце, цэнтры дзяржаўнага жыцця, звычайна 
ідзе барацьба за ўладу паміж партыямі. Партыя, якая мае 
ў парламенце большасць галасоў, становіцца палітычна 
пануючай. Урад фарміруецца парламентам з ліку членаў 
партыі, якая мае большасць у парламенце. Парламент не 
толькі прымае законы, але і заслухоўвае справаздачы ўрада 
аб яго дзейнасці. Парламент мае права адправіць міністраў 
у адстаўку.

Прававая дзяржава і грамадзянская супольнасць. У дэ- 
макратычным грамадстве дзяржава з’яўляецца прававой. 
Канцэпцыя прававой дзяржавы грунтуецца на наступных 
прынцыпах і ідэях.

Прынцып вяршэнства (панавання) права. Вяршэн-
ства права азначае абмежаванне дзяржавы правам, пад-
началенне ўсіх яе органаў праву. Яно павінна быць пра- 
грэсіўным, гуманным, справядлівым. Права звычайна 
знаходзіць адлюстраванне ў законах, прынятых у адпа- 
веднасці з дэмакратычнымі працэдурамі.

Вяршэнства права прадугледжвае роўнасць усіх гра-
мадзян перад законам і судом, рэальнасць іх правоў і сва-
бод, а таксама эфектыўны судовы механізм абароны гэтых 
правоў. Гэта азначае незалежнасць суда, прыняцце судова- 
га рашэння ў адпаведнасці з законам, няўхільнае выка- 
нанне рашэння.

Прынцып падзелу ўлад — гэта аснова арганізацыі і дзей- 
насці прававой дзяржавы. Ён прадугледжвае размежа-
ванне дзяржаўнай улады на заканадаўчую, выканаўчую 
і судовую. Дадзены падзел забяспечваецца спецыяльным 
механізмам стрымлівання і процівагі. Дзякуючы такому 
механізму кожная галіна ўлады ўздзейнічае на іншую, 
абмяжоўваючы яе. Напрыклад, у некаторых краінах пар-
ламент мае права выбіраць прэзідэнта, а прэзідэнт ад-
паведна валодае правам у строга абумоўленых выпад-
ках распусціць парламент. Тым самым забяспечваецца 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



138

незалежнасць прэзідэнта ад парламента, дасягаецца ба- 
ланс улады.

У многіх дзяржавах у прэзідэнта ёсць права вета — 
права не падпісваць закон, які прыняў парламент, і вяр- 
нуць гэты закон у парламент на паўторны разгляд. У та- 
кім разе для прыняцця закона ўжо недастаткова згоды 
простай большасці членаў парламента, а патрабуецца 
кваліфікаваная большасць, практычна поўная згода пар-
ламента. Дзейнічае механізм стрымлівання і процівагі і 
пры прызначэнні кіраўніка выканаўчай улады, напры- 
клад прэм’ер-міністра. Паколькі гэта важная фігура на па- 
літычнай арэне дзяржавы, яна павінна быць кампраміс- 
най: і парламент, і прэзідэнт павінны пагадзіцца з вылу-
чанай кандыдатурай. У многіх дзяржавах прадугледжа-
на прызначэнне прэм’ер-міністра з удзелам і прэзідэнта,  
і парламента.

Ідэя грамадзянскай супольнасці як сацыяльнай асновы 
прававой дзяржавы. Грамадзянская супольнасць уяўляе са-
бой сістэму эканамічных, палітычных, сацыяльных, культур-
ных сувязей паміж людзьмі. Групы людзей, арганізаваныя 
імі самімі, без удзелу дзяржавы, складаюць аснову грама- 
дзянскай супольнасці. Гэтымі групамі могуць быць маса-
выя рухі, партыі, грамадскія аб’яднанні, клубы па інтарэ- 
сах, дамавыя камітэты, органы мясцовага самакіравання, 
рэлігійныя суполкі, гаспадарчыя карпарацыі, сем’і — лю-
быя ячэйкі сацыяльнага арганізма, для існавання якіх не 
патрабуецца непасрэднага кіруючага ўздзеяння з боку дзяр-
жавы. Адносіны паміж дзяржавай і гэтымі супольнасцямі 
людзей рэгламентуюцца дакладна вызначанымі прававымі 
нормамі.

У цяперашні час у канстытуцыях многіх дзяржаў, у 
тым ліку Рэспублікі Беларусь, адлюстраваны ідэі і прын-
цыпы прававой дзяржавы. У адпаведнасці з тэорыяй права-
вой дзяржавы правы і свабоды кожнага чалавека павінны 
рэалізоўвацца так, каб яны не парушалі правоў і свабод 
іншых людзей. Так, удзельнікі дарожнага руху абавяза-
ныя выконваць усе правілы, не перашкаджаць руху і не  
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ствараць перашкод транспартным сродкам. У любых ад- 
носінах паміж людзьмі павінен выконвацца гэты ж прын- 
цып. Напрыклад, таму, хто прымае гасцей, ладзіць шум-
ную вечарыну, трэба памятаць аб праве суседзяў на ці- 
шыню пасля 23.00. Падобныя абмежаванні павінны быць 
аформлены прававым чынам, гэта значыць замацаваны 
ў законе. Усе прававыя працэдуры, ці то накладанне ад- 
міністрацыйнага спагнання, ці выбары дэпутата, дэталёва 
рэгламентуюцца.

Такім чынам, грамадзянская супольнасць — гэта сістэма 
недзяржаўных грамадскіх адносін і інстытутаў, якая дае 
чалавеку магчымасць рэалізаваць яго грамадзянскія пра-
вы, выяўляе яго патрэбнасці, інтарэсы і каштоўнасці.

Непадабенства інтарэсаў і патрэбнасцей сацыяльных 
і палітычных суб’ектаў даволі часта прыводзіць да кан- 
фліктаў. Здымаць вастрыню супярэчнасцей паміж суб’ек- 
тамі грамадзянскай супольнасці, ствараць сацыяльную гар- 
монію прызвана галоўным чынам дзяржава, якая з’яў- 
ляецца вярхоўным арбітрам. Без дзяржавы грамадзянская 
супольнасць не зможа нармальна функцыянаваць. І, на-
адварот, без свабоднай грамадзянскай супольнасці, якая 
самаразвіваецца, дзяржава ніколі не будзе ў поўнай ступені 
дэмакратычнай.

Правы чалавека. У трактоўцы правоў чалавека можна 
вылучыць розныя падыходы. Тэорыя натуральнага права 
разглядае правы чалавека як натуральныя, неадчужаль-
ныя, прыналежныя кожнаму ад нараджэння, незалежныя 
ад дзяржавы. Яна павінна толькі забяспечваць гэтыя пра-
вы, дапамагаць у іх рэалізацыі. Пазітыўная тэорыя права, 
наадварот, разглядае правы чалавека як падараваныя яму 
дзяржавай.

Дэмакратычнымі дзяржавамі свету ўспрынята тэорыя 
натуральнага права. Гэта мадэль правоў чалавека замаца-
вана і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Найважнейшым дакументам у галіне правоў чалавека 
з’яўляецца Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, пры-
нятая Генеральнай Асамблеяй ААН 10 снежня 1948 г. 
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Гэты дзень ва ўсім свеце адзначаецца як Дзень правоў ча-
лавека. Акрамя таго, шырока вядомыя два пакты — Між- 
народны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і 
Міжнародны пакт аб эканамічных, сацыяльных і культур- 
ных правах, прынятыя пад эгідай ААН. Бокам гэтых пактаў 
з’яўляецца і Рэспубліка Беларусь.

У Еўропе дзейнічае Еўрапейская канвенцыя па абаро-
не правоў чалавека і асноўных свабод. На базе канвенцыі 
працуе Еўрапейскі суд па правах чалавека, які забяспечвае 
прытрымліванне дзяржавамі, што падпісалі канвенцыю, 
прадугледжаных ёй правоў і свабод.

Да асноўных асабістых, грамадзянскіх і палітычных 
правоў можна аднесці: права на жыццё; права на абарону 
ад катаванняў, жорсткага, бесчалавечнага, зневажаючага 
годнасць абыходжання і пакарання; права на абарону ад 
рабства і прымусовай працы; права на свабоду і асабістую 
недатыкальнасць; права свабодна рухацца і выбіраць месца 
жыхарства; права пакідаць сваю краіну і вяртацца ў яе; 
права на справядлівы судовы разгляд; права на абарону ад 
пакарання, не прадугледжанага законам; права на роўную 
абарону закона без якой-небудзь дыскрымінацыі; права на 
свабоду думкі, сумлення і рэлігіі; права на свабоду выказван-
ня ўласнага меркавання і атрыманне інфармацыі; права на 
мірныя сходы і асацыяцыі; права на павагу прыватнага і ся-
мейнага жыцця; права ўдзельнічаць у вядзенні дзяржаўных 
спраў непасрэдна або праз свабодныя выбары.

Асноўныя эканамічныя, сацыяльныя, культурныя правы 
наступныя: права на абарону ўласнасці, права на працу і 
справядлівыя і спрыяльныя ўмовы працы, права на сацы-
яльнае забеспячэнне, права на адукацыю. 

Паводле артыкула 2 Усеагульнай дэкларацыі правоў ча-
лавека кожны павінен валодаць усімі правамі і свабодамі 
без якога б тое ні было адрознення ў адносінах расы, коле- 
ру скуры, полу, мовы, рэлігіі, палітычных ці іншых пера- 
кананняў, нацыянальнага ці сацыяльнага паходжання, 
маёмаснага, саслоўнага ці іншага становішча. Не павінна 
праводзіцца ніякага адрознення на аснове палітычнага, 
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прававога ці міжнароднага статуса краіны або тэрыторыі, 
да якой чалавек належыць. Абмежаванні правоў і свабод 
магчымыя толькі ў строга абумоўленых выпадках, і гэтыя 
выпадкі павінны быць пералічаны ў канстытуцыі дзяржа- 
вы ці ў законе. 

Прававой з’яўляецца такая дзяржава, у якой забяспеч- 
ваецца вяршэнства закона, роўная адказнасць усіх пе-
рад законам, выразны падзел улад, гарантаванасць пра- 
воў чалавека і дастаткова высокая прававая культура на- 
сельніцтва.

Пытанні і заданні

1. Што такое дэмакратыя? 2. Чым характарызуецца парламен-
тарызм? 3. Пералічыце прыкметы прававой дзяржавы. Раскрыйце іх 
сутнасць. 4. Якая галоўная мэта грамадзянскай супольнасці? 5. Як 
ажыццяўляюцца ўзаемаадносіны паміж грамадзянскай супольнас-
цю і дэмакратычнай дзяржавай? 6. Ці можна паставіць знак роўнасці 
паміж грамадзянскай супольнасцю і грамадствам у цэлым? Чаму?  
7. Якія асноўныя правы чалавека? Чым гарантуецца іх выкананне?

§ 16. Палітычныя партыі і грамадскія 
аб’яднанні

Палітычная партыя: паняцце, функцыі і тыпы. Мэта лю-
бой партыі — прыход да ўлады для правядзення ў жыццё 
сваёй палітычнай праграмы, ладу грамадства і дзяржавы ў 
адпаведнасці са сваімі палітычнымі поглядамі. Такім чы- 
нам, партыю можна вызначыць як аб’яднанне людзей з 
агульнымі палітычнымі поглядамі, мэта якога — заваёва і 
ажыццяўленне дзяржаўнай улады.

Партыі — звычайна найбольш актыўнае звяно палі- 
тычнай сістэмы. Яны ствараюцца спецыяльна для ўдзелу ў па- 
літыцы. Партыі з’яўляюцца неад’емнай часткай дэмакра-
тычна арганізаванага грамадства.

Фарміраванне палітычных партый — працэс працяг- 
лы. Сучасныя палітычныя партыі з партыйнымі білетамі, 

?!
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членскімі ўзносамі, партыйнай дысцыплінай узніклі ў XIX ст. 
з пачаткам масавага арганізаванага працоўнага руху. Пар- 
тыі забяспечваюць сувязь грамадства і дзяржавы, стыму-
лююць актыўны ўдзел грамадзян у палітычным жыцці, 
робяць уплыў на фарміраванне дзяржаўнай палітыкі.

У залежнасці ад ідэалагічнай скіраванасці вылучаюць 
левыя (сацыял-дэмакраты, сацыялісты, камуністы), правыя 
(лібералы, кансерватары, а таксама фашысты, якіх часам 
называюць ультраправымі) і цэнтрысцкія партыі (часткова 
падтрымліваюць погляды левых, часткова — правых, але ў 
змякчанай форме, без радыкалізму).

Кансерватыўныя партыі, як правіла, выступаюць за 
стабільнасць грамадства, пераемнасць палітыкі, за пасту-
повасць пераўтварэнняў, з’яўляюцца захавальнікамі тра- 
дыцый.

Ліберальныя партыі выступаюць за прыярытэт асабістых 
інтарэсаў над грамадскімі, адстойваюць свабоду асобы, у тым 
ліку ў эканамічнай сферы. Яны з’яўляюцца праціўнікамі 
папулізму (ад італ. popolo — народ) левых, але разам з тым 
выступаюць за разумныя і прагрэсіўныя, на іх погляд, зме-
ны ў грамадстве.

Сацыял-дэмакратычныя партыі абвяшчаюць ідэі са- 
цыялізму, роўнасці, абараняюць інтарэсы працоўнага чала- 
века.

У аснове ідэалогіі камуністычных партый ляжыць ідэя 
класавай барацьбы. Іх мэтай з’яўляецца знішчэнне класаў, 
пабудова грамадства без эксплуатацыі чалавека чалавекам, 
знішчэнне прыватнай уласнасці на сродкі вытворчасці.

Рэлігійныя партыі ствараюцца на аснове рэлігійнай 
плыні. Яны актыўна выкарыстоўваюць палітычныя сродкі 
для ўмацавання пазіцый сваёй рэлігіі.

Нацыянал-патрыятычныя ці фашысцкія партыі грунту-
юцца на ідэалогіі перавагі якой-небудзь расы ці нацыі над 
іншымі, прыгнечання і знішчэння ідэйных праціўнікаў.

Ва ўсіх сучасных партыях ёсць партыйны апарат — 
група людзей, для якіх партыйная палітычная дзейнасць 
з’яўляецца прафесіяй.
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Тыя слаі грамадства, сярод якіх партыя карыстаецца 
найбольшым уплывам, складаюць яе сацыяльную базу. Тра-
дыцыйна сацыяльнай базай сацыял-дэмакратычных партый 
у Еўропе быў рабочы клас, ліберальна-дэмакратычных — 
сярэднія слаі насельніцтва (службоўцы, інтэлігенцыя, дроб-
ныя ўласнікі і да т. п.), аграрныя партыі абапіраліся на 
сялянства, кансерватыўныя партыі пераважна выяўлялі 
інтарэсы буйных уласнікаў. У апошні час сацыяльна-кла- 
савая база партый значна змянілася. Цяпер партыі выяў- 
ляюць інтарэсы розных сацыяльных груп, якія падзяляюць 
іх палітычныя перакананні.

Асноўныя функцыі партыі:
 выяўленне інтарэсаў пэўных сацыяльных груп;
 удзел у выбарчым працэсе, вылучэнне палітычных 

лідэраў;
 аб’яднанне і мабілізацыя прыхільнікаў, прыцягненне 

ўвагі да вострых грамадскіх праблем і іх вырашэння, атры-
манне грамадскай падтрымкі;

Дэманстрацыя ў адным з гарадоў Партугаліі
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 фарміраванне ў людзей актыўнай жыццёвай пазіцыі, 
прыцягненне іх да ўдзелу ў кіраванні дзяржаўнымі і грамад- 
скімі справамі;

 барацьба за палітычную ўладу.
Партыйная сістэма і яе віды. Вылучаюць беспартыйныя, 

аднапартыйныя, двухпартыйныя і шматпартыйныя палітыч- 
ныя сістэмы.

Першыя дзве разнавіднасці існуюць толькі ва ўмовах 
аўтарытарных (ад фр. аutoritaire — уладны), дыкта- 
тарскіх, недэмакратычных рэжымаў. Беспартыйныя сіс- 
тэмы ў свеце сустракаюцца рэдка. Па форме праўлення 
гэта, як правіла, абсалютныя манархіі: Аман, Аб’яднаныя 
Арабскія Эміраты, Іарданія, да нядаўняга часу — Бутан. 
У гэтых краінах ці існуе прамая забарона на палітычныя 
партыі (Іарданія), ці адсутнічаюць перадумовы для іх ства-
рэння (Бутан, Аман, Кувейт).

Пры аднапартыйнай сістэме дазволеная толькі адна па- 
літычная партыя. Яе ўплыў замацаваны заканадаўча і не 
можа быць аспрэчаны. Пры такой сістэме партыя можа 
быць больш уплывовым элементам кіравання грамадствам, 
чым дзяржаўны апарат. Прыклад краіны з аднапартыйнай 
сістэмай — СССР да 1989 г.

Пад партыйнай сістэмай разумеюць сукупнасць усіх 
палітычных партый, якія дзейнічаюць у краіне, а такса-
ма характар іх узаемаадносін, роля ў жыцці дзяржавы 
і грамадства. Узнікненне шматпартыйнасці — адна з най-
важнейшых прыкмет станаўлення ў краіне грамадзян- 
скай супольнасці. Стварэнне і развіццё палітычных партый 
з’яўляецца істотным фактарам умацавання дэмакратычна- 
га характару дзяржавы, забеспячэння палітычных правоў  
яе грамадзян.

Адрозненне двухпартыйнай і шматпартыйнай сістэм 
умоўнае. Напрыклад, у Вялікабрытаніі, якая з’яўляецца 
класічным узорам краіны з двухпартыйнай сістэмай, коль-
касць партый вельмі вялікая. Тым не менш улада ў ёй 
ажыццяўляецца папераменна дзвюма буйнымі партыямі. 
Двухпартыйная сістэма характэрная і для ЗША, дзе так-
сама ёсць дзве дамінуючыя партыі.
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Пры шматпартыйнай сістэме існуе некалькі партый, якія 
маюць рэальныя шанцы на шырокую падтрымку насель- 
ніцтва. У Фінляндыі, напрыклад, ёсць тры аднолькава ўплы- 
вовыя партыі, кожная з якіх мае шанец сфарміраваць са-
мастойны ўрад.

У Рэспубліцы Беларусь дзейнічае шмат палітычных пар-
тый, аднак шырокай грамадскай падтрымкі ў іх няма.

З пункта гледжання выбаршчыка, несумненная вартасць 
двухпартыйнай сістэмы — тое, што яна палягчае выбар пры 
галасаванні. Не трэба чытаць дзесяткі партыйных праграм: пар-
тый усяго дзве, і суаднесці ўласныя інтарэсы з іх праграмамі 
не так ужо складана. Калі адна з партый знаходзіцца пры 
ўладзе, то другая — у апазіцыі. Калі выбаршчыкі незадаво-
леныя працай урада, яны выкарыстоўваюць выбары для таго, 
каб адправіць яго ў адстаўку.

Ва ўмовах шматпартыйнасці палітычнае кіраванне но- 
сіць, як правіла, кааліцыйны (сумесны) характар. Гэта ро- 
біць магчымай сітуацыю, калі партыя, якая пацярпела па-
ражэнне на выбарах, застаецца ва ўрадзе толькі таму, што 
з’яўляецца зручным партнёрам па кааліцыі.

У нашы дні палітычныя партыі, па агульным мерка- 
ванні палітолагаў і палітыкаў, перажываюць перыяд за- 
няпаду. Змяншаецца значэнне нізавых партыйных арга- 
нізацый, а таксама партыйных сродкаў масавай інфарма- 
цыі. Уплыў партый на вынікі выбараў таксама прыкметна 
паменшыўся. Часта людзі галасуюць не за партыю, а за 
імідж таго ці іншага кандыдата, створаны галоўным чынам 
сродкамі масавай інфармацыі.

Тым не менш няма палітычнага інстытута, які б больш 
паспяхова, чым партыі, спраўляўся з трыма найважнейшымі 
функцыямі — перадачы ўлады, палітычнай мабілізацыі мас 
і забеспячэння законнасці існуючых палітычных рэжымаў.

Грамадскія аб’яднанні. Грамадскае аб’яднанне — гэта  
добраахвотнае самакіравальнае некамерцыйнае фарміраван- 
не раўнапраўных грамадзян, якія аб’ядналіся для рэалізацыі 
сваіх мэт і інтарэсаў.
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Важную ролю ў палітычнай сістэме грамадства выкон-
ваюць такія формы грамадскіх аб’яднанняў, як грамадскія 
арганізацыі і грамадскія рухі. Грамадскія рухі звычайна 
дзейнічаюць, арыентуючыся на найбліжэйшую перспекты-
ву. Яны ўзнікаюць як добраахвотныя аб’яднанні людзей, 
якія грунтуюцца на агульным разуменні канкрэтных за-
дач, у мэтах абароны агульных інтарэсаў, правоў і свабод. 
Гэта можа быць рух за здаровы лад жыцця, экалагічны 
рух, накіраваны супраць будавання аб’ектаў, якія пагра-
жаюць навакольнаму асяроддзю. У шэрагу краін Заходняй 
Еўропы ўзнікаюць грамадскія рухі за абмежаванне ўезду 
імігрантаў, якія ствараюць вострую канкурэнцыю на рын-
ку працы.

Звычайна грамадскія рухі не маюць выразнай аргані- 
зацыйнай структуры. Яны могуць адрознівацца па коль-
касным складзе і палітычнай скіраванасці. Некаторыя з 
такіх рухаў знікаюць ці распадаюцца пасля таго, як пастаў- 
леная перад імі задача была вырашана. Бывае і так, што 
грамадскія рухі паступова ператвараюцца ў грамадскія 
арганізацыі, для якіх характэрная наяўнасць перспектыўнай 
мэты і больш устойлівая структура.

Прыкладамі грамадскіх арганізацый з’яўляюцца та-
варыствы кнігалюбаў, паляўнічых, спартыўныя тава-
рыствы. Некаторыя з грамадскіх арганізацый актыўна 
ўдзельнічаюць у палітычным жыцці краіны. Гэта найперш 
такія масавыя і ўплывовыя арганізацыі, як прафесій- 
ныя саюзы, а таксама некаторыя моладзевыя грамадскія 
аб’яднанні.

Моладзевыя грамадскія арганізацыі і рухі. Грамадскія 
аб’яднанні — важная форма праяўлення сацыяльнай 
актыўнасці моладзі. Згодна з заканадаўствам нашай краіны 
моладзевым прызнаецца грамадскае аб’яднанне грама- 
дзян ва ўзросце да 31 года (не менш за дзве трэція ад агуль- 
нага ліку членаў), якое выяўляе іх спецыфічныя інтарэ- 
сы. Дзейнасць гэтага аб’яднання накіравана на забес- 
пячэнне сацыяльнага станаўлення і ўсебаковага развіцця  
моладзі.
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Дзіцячым прызнаецца грамадскае аб’яднанне, узрост 
членаў якога не перавышае 18 гадоў (не меней за дзве 
трэція ад агульнага ліку членаў).

У нашай краіне функцыянуюць больш за 160 мола- 
дзевых грамадскіх аб’яднанняў. Сярод іх — 23 дзіцячыя 
грамадскія арганізацыі. Самыя буйныя — Беларускі рэс- 
публіканскі саюз моладзі, Беларуская рэспубліканская 
піянерская арганізацыя. Для наладжвання супрацоўніцтва 
моладзевых аб’яднанняў у выкананні сацыяльна значных 
праграм і праектаў быў створаны Беларускі камітэт мола- 
дзевых арганізацый. У яго склад уваходзяць каля 40 мо-
ладзевых і дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў. Моладзевыя 
грамадскія аб’яднанні рэалізуюць праграмы па патрыя-
тычным і грамадзянскім выхаванні, арганізацыі часовага 
працаўладкавання моладзі, развіцці дзіцячай і моладзевай 
творчасці, спорту, летняга адпачынку і аздараўлення, 
садзейнічаюць папярэджванню супрацьпраўных паводзін 
моладзі, прафілактыцы шкодных звычак.

С. А. Грыгор’еў. Прыём у камсамол (1949)
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У свой час у СССР дзейнічала такая моладзевая грамад-
ская арганізацыя, як камсамол (Камуністычны саюз мола- 
дзі). Яна аб’ядноўвала найбольш актыўную частку моладзі 
вялізнай дзяржавы. Пераадольваючы шматлікія цяжкасці, 
неўладкаванасць побыту, мільёны юнакоў і дзяўчат удар-
на працавалі, паспяхова вучыліся, цікава жылі, актыўна 
ўдзельнічалі ў кіраванні справамі грамадства і дзяржавы. 
Гераізм, праяўлены камсамольцамі ў гады Вялікай Ай-
чыннай вайны, яркай старонкай упісаны ў нашу гісторыю. 
Грамадскае аб’яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз 
моладзі» з’яўляецца пераемнікам камсамола Беларусі. Ра-
шэнне аб яго стварэнні было прынята 6 верасня 2002 г. на 
аб’яднальным з’ездзе Беларускага патрыятычнага саюза 
моладзі і Беларускага саюза моладзі. Канструктыўная дзей-
насць гэтай арганізацыі дапамагла вярнуць у моладзевае 
асяроддзе пачуццё калектывізму, высокай грамадзянскай 
адказнасці.

Рамантыка будаўнічага атрада
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Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце ролю палітычных партый у палітычнай 
сістэме грамадства. 2. Назавіце асноўныя прыкметы палітычнай 
партыі. 3. Як суадносяцца паняцці «палітычная партыя», «грамад-
ская арганізацыя», «грамадскі рух»? 4. Якія тыпы палітычных пар-
тый існуюць? 5. Як функцыянуюць двухпартыйная і шматпартый-
ная палітычныя сістэмы? 6. Пра дзейнасць якіх грамадскіх рухаў вы  
добра інфармаваныя? Як вы яе ацэньваеце?

§ 17. Прававыя асновы грамадства

Права і яго асноўныя функцыі. Права з’яўляецца 
галоўным сродкам дзяржаўнага кіравання грамадскім жыц-
цём. З дапамогай права дзяржава ўпарадкоўвае грамадскія 
адносіны ў самых розных сферах жыцця. Права — гэта 
сістэматызаваная сукупнасць нормаў, правіл, вызначаных 
дзяржавай.

Ствараючы прававыя нормы ў адпаведнасці з умовамі, 
якія склаліся ў грамадстве, дзяржава сама павінна строга 
выконваць гэтыя нормы. Прытрымліванне прававых нормаў 
абавязковае для ўсіх грамадзян, у тым ліку заканадаўцаў.

Прававыя нормы ўстанаўліваюцца свядома і мэтана- 
кіравана. Яны выяўляюць адносіны паміж людзьмі, якія рэ-
альна склаліся ў грамадстве, — эканамічныя, палітычныя, 
сацыяльна-культурныя. Усе гэтыя адносіны маюць шмат 
канкрэтных разнавіднасцей, таму нормы аб’ядноўваюцца 
ў галіны і падгаліны права.

Прававыя нормы павінны быць узгоднены. Таму вя- 
лізнае значэнне мае сістэматызацыя заканадаўства, якое 
выяўляе прававыя нормы, у кодэксах, зборніках зако- 
наў і г. д.

Кожны нарматыўны прававы акт мае агульнаабавязко- 
вы характар. Прававым загадам павінны падпарадкоўвац- 
ца ўсе асобы, на якіх распаўсюджваюцца гэтыя загады. 
Агульнаабавязковасць прававых нормаў дапаўняецца важ- 
ным прававым прынцыпам: дазволена ўсё, што не забаро- 
нена законам. Гэта азначае, што права не толькі абмяжоўвае 

?!
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свабоду людзей, але і ўстанаўлівае, што ў пэўных межах 
людзі свабодныя ў выбары, гэта значыць могуць самастой-
на прымаць рашэнні. У такім сэнсе права ёсць мера чала-
вечай свабоды.

Функцыі права — гэта яго грамадскае прызначэнне.  
Права прызначанае для таго, каб уздзейнічаць на паводзі- 
ны людзей. Асноўныя функцыі права — рэгулятыўная, 
функцыя аховы і выхаваўчая.

Рэгулятыўная функцыя права заключаецца ў даклад-
ным замацаванні ў законах тых грамадскіх адносін, якія 
складаюць аснову грамадскага жыцця. Іх рэгуляванне 
законам забяспечвае сацыяльную стабільнасць, служыць 
падтрыманню правапарадку, а таксама ўпарадкоўвае і на- 
кіроўвае ў патрэбнае рэчышча змены, пераўтварэнні, якія 
адбываюцца ў грамадстве. Найперш рэгулююцца адносі- 
ны і правы ўласнасці, асноўныя правы і свабоды грама- 
дзян, падзел улад і дзейнасць органаў улады, барацьба з 
правапарушэннямі, заахвочванне людзей за строгае выка-
нанне прававых нормаў і г. д.

З рэгулятыўнай функцыяй права цесна звязана функ- 
цыя аховы. Яна заключаецца ў абароне прадугледжаных 
правам палітычных, эканамічных і іншых адносін, спыненні 
дзеянняў, варожых грамадскаму ладу. Дадзеная функцыя 
з’яўляецца працягам і формай рэалізацыі праваахоўнай функ- 
цыі дзяржавы. Іх агульная задача — забяспечыць выканан-
не ўсімі людзьмі канстытуцыі краіны, законаў і падзакон-
ных нарматыўных прававых актаў.

Выхаваўчая функцыя права звязана з неабходнасцю 
пераканаць людзей у справядлівасці дзеючых прававых 
нормаў, важнасці ўмацавання правапарадку і законнасці. 
Людзі павінны добра ўсведамляць высокую жыццёвую 
каштоўнасць права, пагарджанне якім увяло б грамадства 
ў хаос, пазбавіла б чалавека абароны ад замахаў на яго 
законныя інтарэсы. Права перашкаджае самавольству і 
беззаконнасці. Разам з тым яно дае прастору для свабоднай 
дзейнасці людзей у рамках закона.

Права і мараль. І мараль, і права рэгулююць грамадскія 
адносіны з дапамогай нормаў. Яны ставяць перад сабою 
адну і тую ж мэту — упарадкаваць адносіны людзей, вы- 
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працаваць у іх прымальныя для грамадскага развіцця нарма- 
тыўна-каштоўнасныя ўстаноўкі, замацаваць найбольш эфек- 
тыўныя формы сацыяльных паводзін.

Разам з тым права і мараль істотна адрозніваюцца. Ма-
ральныя нормы ўзнікаюць разам з грамадствам, на самым 
раннім этапе гісторыі, а права — значна пазней, разам з 
дзяржавай. У сучасным свеце нормы маралі складваюцца 
на аснове ўяўленняў пра дабро і зло і набываюць уплыў, 
рэгулятыўную сілу па меры ўсведамлення, прызнання і 
прытрымлівання гэтых нормаў большасцю людзей. Нормы 
права становяцца абавязковымі адразу пасля прыняцця іх 
афіцыйнымі дзяржаўнымі органамі ў вызначаным парад- 
ку. Іх абавязковасць не залежыць ад таго, ці ўхваляе іх асоб- 
ны чалавек або група людзей.

Як правіла, нормы права замацаваны ў афіцыйных да- 
кументах у пісьмовай форме. Мараль жа змяшчаецца ў 
грамадскай свядомасці, у традыцыях грамадства. Сіла ма-
ральных нормаў — у іх уздзеянні на свядомасць людзей. 
Уплыў гэтых нормаў праяўляецца пры ўнутраным выбары 
чалавека, прыняцці ім рашэння кіравацца тым ці іншым 
правілам.

Мараль і права размяжоўваюць таксама па ступені 
канкрэтнасці. Мараль у агульнай форме вызначае, якая  
з’ява — зло, а прававыя нормы і крытэрыі выяўляюць ме- 
ру гэтага зла. Такім чынам, злачынства можна назваць вы-
мераным злом. Пры гэтым мараль рэгулюе практычна ўсе 
адносіны ў грамадстве з пазіцыі адрознівання дабра і зла, 
добрага і дрэннага, а права рэгулюе толькі тыя грамадска 
значныя адносіны, якія паддаюцца знешняму кантролю.

Галоўнае ж адрозненне права ад маралі заключаецца ў 
тым, што выкананне нормаў права забяспечваецца, гаран-
туецца дзяржавай, мерамі дзяржаўнага прымусу. У выпад-
ку парушэння прававых нормаў карны механізм дзяржавы 
накіроўваецца на аднаўленне парушанага права і пакаранне 
вінаватых. Уздзеянне маралі праяўляецца ў негатыўнай 
ацэнцы людзьмі заганнага ўчынку, грамадскім ганьбаванні, 
іншых уздзеяннях на чалавека праз грамадскую думку.
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Права і мараль як найважнейшыя грамадскія рэгуля- 
тары існуюць у грамадстве сумесна, уплываюць адно на 
адно. Іх патрабаванні часцей за ўсё супадаюць. Пры гэтым 
трэба ўлічваць, што нормы права і маралі большасць людзей 
выконвае добраахвотна, на аснове асабістых перакананняў, 
уяўленняў аб справядлівасці. Тым самым нормы маралі і 
права дапаўняюць адна адну. Прававая норма, падмацава-
ная мараллю, дзейнічае эфектыўней.

Многія правазнаўцы сходзяцца ў тым, што ўсё прававое 
павінна быць маральным. Права, лічаць яны, павінна быць 
маральным таму, што яго асноўная катэгорыя — спра- 
вядлівасць — носіць маральны характар. Права, якое не аба- 
піраецца на маральныя традыцыі, што існуюць у грамад-
стве, не можа быць эфектыўным. Сумеснае дзеянне маралі і 
права, іх узаемапранікненне і ўзаемаўплыў надаюць устой- 
лівасць сацыяльнаму рэгуляванню.

Асноўныя крыніцы права. Права заўсёды выяўляецца ў 
пэўных формах. У юрыспрудэнцыі (навуцы аб праве) гэтыя 
формы называюць крыніцамі права. Вылучаюць наступныя 
крыніцы (формы) правы.

Па-першае, прававы звычай — санкцыянаванае дзяржа-
вай правіла паводзін, якое склалася гістарычна ў выніку 
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працяглага паўтору і замацавалася ў паводзінах людзей як 
устойлівая норма. Санкцыянаваныя звычаі набываюць ха-
рактар агульнаабавязковых правіл паводзін. Такія, напры-
клад, Законы XII табліц, якія існавалі ў Старажытным Рыме  
(V ст. да н. э.).

Па-другое, юрыдычны прэцэдэнт (судовая практыка) — 
судовае рашэнне па пэўнай юрыдычнай справе, якое мае 
сілу агульнаабавязковай прававой нормы пры наступным 
вырашэнні падобных спраў. Менавіта такая асноўная кры- 
ніца права ў англасаксонскай сістэме (Англія, ЗША, Ка-
нада і інш.). У краінах рамана-германскай сістэмы пра- 
ва роля судовай практыкі зведзеная да ўжывання і тлума- 
чэння закона.

Па-трэцяе, нарматыўны прававы акт — афіцыйны 
дакумент вызначанай формы, прыняты (выдадзены) у ме-
жах кампетэнцыі ўпаўнаважанага дзяржаўнага органа з 
прытрымліваннем устаноўленай заканадаўствам працэду-
ры. У нашы дні менавіта нарматыўныя прававыя акты 
з’яўляюцца асноўнымі крыніцамі права.

Юрыдычная сіла нарматыўнага прававога акта зале-
жыць ад таго, якое месца ў сістэме дзяржаўнай улады зай- 
мае орган, які яго выдаў. Галоўную ролю выконваюць 
законы. Яны прымаюцца вышэйшым прадстаўнічым ор- 
ганам ці рэферэндумам і валодаюць найвышэйшай юры-
дычнай сілай.

Крыніцай права лічацца таксама дагаворы, якія па-
раджаюць прававыя адносіны (абавязацельствы). Гэтыя 
адносіны знікаюць пасля выканання ўмоў дагавора.

Прававая культура асобы. У адносінах да асобы права-
вая культура з’яўляецца паказчыкам ступені засваення і 
актыўнага выкарыстання ёй прававых нормаў. Сталая пра-
вавая культура асобы прадугледжвае глыбокія прававыя ве-
ды, павагу да закона і правапарадку, а таксама паводзіны, 
якія адпавядаюць нормам права.

Не маючы прававых ведаў, якія адносяцца да дзеючых 
прававых нормаў і працэдур, чалавек аказваецца бездапа-
можным у многіх жыццёва важных сітуацыях (афармленне 
права ўласнасці, абарона сваіх грамадзянскіх правоў і г. д.). 
Але самі па сабе веды яшчэ не гарантуюць правамернай 
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дзейнасці асобы. Многія злачынцы дасканала вывучаюць за-
кон — дзеля таго, каб больш вытанчана яго парушаць. Таму 
прававыя веды павінны стаць асабістымі перакананнямі. 
Чалавеку трэба дакладна ўсведамляць, што адступленне ад 
нормаў права не толькі злачыннае, але і ганебнае, нявар-
тае адказнай асобы, якая паважае сябе. Трываласць права-
вых перакананняў выяўляецца ў практычных дзеяннях, ва 
ўчынках чалавека, ва ўстойлівай звычцы прытрымлівацца 
патрабаванняў закона.

Прававая культура неаддзельная ад маральнай сталас- 
ці чалавека, яго агульнай адукаванасці, ад умення і жа- 
дання вучыцца, самаўдасканальвацца. 

Пытанні і заданні

1. Назавіце асноўныя функцыі права. 2. Растлумачце, у чым па-
дабенства і адрозненне нормаў маралі і права. 3. Ахарактарызуйце 
асноўныя крыніцы права. 4. Якія характэрныя рысы прававой куль-
туры асобы? 5. Ці змяняюцца ў ходзе гісторыі ўяўленні людзей аб 
справядлівасці?

§ 18. Асоба і палітыка

Палітычны статус асобы. Месца чалавека ў сістэме 
палітычнага жыцця вызначаецца найперш тым, што ён гра- 
мадзянін сваёй краіны. Звычайна кожны чалавек з’яўляецца 
грамадзянінам якой-небудзь дзяржавы, аднак у праве існуе 
паняцце «асоба без грамадзянства».

Грамадзянства выяўляе палітычную і прававую сувязь 
асобы з дзяржавай і не залежыць ад нацыянальнай прына- 
лежнасці гэтай асобы. Сувязь грамадзяніна і дзяржавы 
не вызначаецца знаходжаннем на тэрыторыі дзяржавы. 
Так, Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь гарантуе абарону 
і заступніцтва грамадзянам краіны як на тэрыторыі Бела- 
русі, так і за яе межамі.

Чалавек набывае грамадзянства у момант нараджэння, 
але пазней можа змяніць яго. Часам чалавек становіцца 
грамадзянінам іншай дзяржавы, можа быць пазбаўлены 
грамадзянства і інш.

?!
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Прававы статус асобы ў сучаснай дзяржаве. Прававы 
статус асобы — сукупнасць правоў, свабод, абавязкаў асо-
бы, якія вызначаюць яе прававое становішча ў грамадстве. 
Прававы статус асобы вызначаецца нормамі канстытуцыі, 
законамі і падзаконнымі актамі. Суддзя, вайсковец, сту-
дэнт, ганаровы грамадзянін — усё гэта прыклады канкрэт- 
нага прававога статуса, ад якога залежыць прававое ста- 
новішча асобы. Гэта прававое становішча характарызуецца 
пэўным наборам правоў і абавязкаў.

Складальнікамі прававога статуса з’яўляюцца:
 правы і свабоды чалавека, гэта значыць патэнцыяльныя 

магчымасці карыстання пэўнымі жыццёвымі дабротамі;
 грамадзянства (правы і свабоды ў першую чаргу з’яў- 

ляюцца правамі і свабодамі грамадзяніна);
 правасуб’ектнасць, якая разумеецца як прызнаная за-

конам здольнасць асобы мець і ажыццяўляць свае правы і 
выконваць абавязкі. Некаторыя асобы, напрыклад малалет- 
нія дзеці, не маюць права заключаць дагаворы куплі-прода- 
жу і г. д.;

 гарантыі дзяржавы (палітычныя, сацыяльныя, экана- 
мічныя, прававыя) як умовы і сродкі забеспячэння правоў 
і свабод асобы.

Грамадзянскія абавязкі чалавека. Абавязкі з’яўляюц- 
ца адваротным бокам правоў, якія належаць чалавеку і 
грамадзяніну. Канстытуцыйным абавязкам кожнага, хто 
знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, з’яўляецца 
прытрымліванне яе канстытуцыі, законаў і павага нацыя-
нальных традыцый.

Невыкананне абавязкаў можа выклікаць юрыдычную 
адказнасць. Абавязкі, як і правы, можна падзяліць на 
абавязкі чалавека і абавязкі грамадзяніна. Абавязак па-
важаць годнасць, правы і свабоды іншых асоб, берагчы 
гісторыка-культурную, духоўную спадчыну, ахоўваць прыро-
ду з’яўляецца чалавечым абавязкам. У адпаведнасці з Кан-
стытуцыяй Рэспублікі Беларусь да грамадзянскіх абавязкаў 
адносіцца ўдзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў (праз 
выплату падаткаў, пошлін і г. д.) і абарона краіны (прахо- 
джанне воінскай службы).
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Гонар і годнасць асобы. Гэта фундаментальныя паняцці 
права, якія падкрэсліваюць асаблівае значэнне інтарэсаў ча-
лавека ў суадносінах з інтарэсамі дзяржавы і грамадства. Аба-
рона гонару і годнасці асобы з’яўляецца першачарговым аба-
вязкам прававой дзяржавы. У адпаведнасці з канстытуцыяй 
наша дзяржава забяспечвае свабоду, недатыкальнасць і год- 
насць асобы.

На выбарчым участку

Чалавечая годнасць — гэта універсальная характары-
стыка ўсіх людзей. Яна неаддзельная ад асобы і не за-
лежыць ні ад грамадзянства, ні ад нацыянальнасці, ні ад 
колеру скуры, ні ад полу або ўзросту чалавека. Кожная 
асоба ў поўнай меры валодае годнасцю.

Палітычная культура асобы. Найважнейшыя складаль- 
нікі палітычнай культуры асобы — гэта, па-першае, яе ве-
ды аб свеце палітыкі, па-другое, яе палітычныя перакананні, 
каштоўнасныя арыенціры, па-трэцяе, характэрныя для яе 
спосабы практычнага ўдзелу ў палітычнай дзейнасці.

Палітычныя веды могуць абмяжоўвацца штодзённымі 
ўяўленнямі, якія нярэдка характарызуюцца скажэннем 
сутнасці палітычных падзей, працэсаў, няправільным тлу-
мачэннем ключавых палітычных паняццяў (напрыклад, 
вытлумачэнне дэмакратыі як усёдазволенасці). Вывучаючы 
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вучэбныя прадметы сацыяльна-гуманітарнага цыкла, пра-
цуючы з дакладнымі крыніцамі інфармацыі аб палітычным 
жыцці грамадства, можна якасна павысіць узровень сва-
ёй палітычнай адукаванасці. Гэта дапаможа самастой-
на выпрацаваць абгрунтаваную пазіцыю ў адносінах да 
заяў палітычных дзеячаў, палітычных рашэнняў, якія 
яны прапануюць, а таксама распаўсюджаных у грамадстве 
поглядаў, прадузятасцей і забабонаў. Адсутнасць дакладнай 
інфармацыі — адна з галоўных прычын з’яўлення скажо-
ных, прадузятых палітычных ацэнак.

Палітычная культура асобы праяўляецца не толькі ў 
словах, але і ў справах. Яна звязана з актыўнай жыццё-
вай пазіцыяй чалавека, адказным выкананнем ім свайго 
грамадзянскага абавязку. Гэта прадугледжвае свядомы 
ўдзел у выбарах, абмеркаванне ключавых пытанняў жыц- 
ця свайго горада ці вёскі, краіны ў цэлым. Палітычная куль-
тура праяўляецца ў паважлівым стаўленні да дзяржаўных 
сімвалаў, палітычных традыцый свайго народа.

Палітычная культура людзей, надзеленых уладай, ад- 
біваецца на тым, як яны прымаюць рашэнні і як яны іх 
ажыццяўляюць. Палітычны дзеяч павінен вельмі адказ-
на ставіцца да дадзеных ім абяцанняў, улічваць мерка-
ванне не толькі спецыялістаў, але і радавых грамадзян. 
Важны і стыль яго ўзаемаадносін з іншымі палітычнымі 
інстытутамі — палітычнымі партыямі, органамі закана- 
даўчай, выканаўчай і судовай улады, са сродкамі масавай 
інфармацыі, а таксама са сваімі палітычнымі праціўнікамі.

Сталая палітычная культура асобы выяўляецца ў глы- 
бокім пачуцці любові да радзімы, гатоўнасці служыць 
ёй, абараняць яе. Патрыёт падпарадкоўвае сваё жыццё 
інтарэсам Бацькаўшчыны. У аснове патрыятызму ляжыць 
уласцівае практычна кожнаму чалавеку шанаванне месца 
свайго нараджэння, месца пастаяннага пражывання — сва-
ёй радзімы, адданасць ёй да канца жыцця, любоў і клопат 
аб гэтай зямлі, павага мясцовых традыцый. У залежнасці 
ад узроўню развіцця грамадзянскай свядомасці чалавека 
яго радзіма — гэта або яго дом, вуліца, пасёлак, горад або 
ўся краіна, у якой ён нарадзіўся і вырас.
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Сапраўдны патрыёт выступае за тых, хто ўмацоўвае яго 
радзіму, і супраць тых, хто наносіць ёй шкоду. У сувязі з 
гэтым вельмі лёгка зразумець, наколькі непатрыятычныя 
тыя, хто сее варожасць да сваіх суайчыннікаў, расколвае 
грамадства. Сапраўдны патрыёт паважае патрыётаў любой 
іншай краіны.

Палітычнае лідэрства. Асноўная маса людзей і палітыч- 
ныя лідэры адрозніваюцца па ступені ўплыву на жыццё 
грамадства. Палітычныя лідэры выконваюць вядучую ро-
лю ў барацьбе сацыяльных сіл за ўладу ці ў ажыццяўлен- 
ні ўлады.

Лідэр ёсць у кожнай арганізацыі. Любая сумесная дзей-
насць людзей патрабуе арганізуючага ўздзеяння, кіраўніцтва 
з боку людзей, якія маюць аўтарытэт і здольныя ўплываць 
на іншых. Палітычны лідэр у нашы дні не дзейнічае ў 
адзіночку. У яго ёсць памочнікі, якія ўзгадняюць з ім свае 
дзеянні і забяспечваюць сувязь з масамі людзей. Звычайна 
палітычны лідэр узначальвае якую-небудзь арганізацыю, 
выконвае адказныя кіраўнічыя функцыі.

Уплыў палітычнага лідэра на вялікія масы людзей звя-
заны найперш з тым, што ён карыстаецца іх даверам, пава-
гай і падтрымкай. Ён добра адчувае настрой людзей, ведае 
іх праблемы і клопаты і ставіць у якасці першачарговых 
такія задачы, рашэнне якіх можа з’яднаць людзей і вядзе 
да паляпшэння іх жыцця, умацавання становішча краіны 
на сусветнай арэне. У найноўшай гісторыі Францыі такім 
палітычным лідэрам быў генерал Шарль дэ Голь. Такімі 
якасцямі валодае і першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
А. Р. Лукашэнка.

Палітычны лідэр імкнецца ўмацаваць сувязь дзяржавы 
з народам. Ён дабіваецца дэбюракратызацыі кіраўнічай 
дзейнасці, абараняючы інтарэсы простых суграмадзян. Ад-
на з асноўных функцый лідэра — падтрымліваць адзінства 
грамадства, засцерагаць яго ад расколу, прадухіляць сацы-
яльныя канфлікты.

Палітычнага лідэра вылучае здольнасць бачыць перспек-
тывы развіцця, спалучаць глыбокія веды пра грамадства  
з інтуіцыяй, якая дапамагае знаходзіць незвычайныя твор-
чыя рашэнні праблем.
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Якасці палітычнага лідэра падобныя да вялікага тален- 
ту. Таленты не даюцца людзям у гатовым выглядзе ад на-
раджэння. Лідэраў трэба гадаваць. Ім трэба дапамагаць 
развіваць здольнасці, пазбаўляцца ад недахопаў.

Пытанні і заданні

1. Чым вызначаецца і ў чым заключаецца прававы статус асобы 
ў дзяржаве? 2. Як вы разумееце патрыятызм? 3. Якімі асобаснымі 
якасцямі, з вашага пункта гледжання, павінен валодаць палітычны 
лідэр? 4. Што такое палітычная культура? 5. Л. Д. Троцкі 25 сакавіка 
1935 г. запісаў у дзённіку: «Калі б у Петраградзе не было ні Леніна, ні 
мяне, не было б і Кастрычніцкай рэвалюцыі». Ці згодныя вы з гэтым 
сцверджаннем? 6. Правядзіце дыскусію на тэму «Сучасны палітычны 
лідэр — хто ён?».

Практыкум

1. Як вы разумееце наступныя сцверджанні?
 Мала хто можа ствараць палітыку, але разважаць пра 

яе могуць усе (Перыкл).
 Сёння палітыка — гэта як футбол: усе хварэюць, да-

юць адзін аднаму парады, але не ўмеюць гуляць (А. Калесні- 
каў, сучасны публіцыст).

 Палітыка ёсць адносіны паміж класамі (У. І. Ленін). 
Якое з прыведзеных меркаванняў, на ваш погляд, най-

больш дакладна выяўляе сутнасць палітыкі? Патлумачце 
свой пункт погляду на прыкладах.

2. Вядомаму англійскаму палітычнаму дзеячу У. Чэр-
чылю (1874—1965) належыць выраз «Дэмакратыя — самая 
дрэнная форма кіравання, калі не лічыць усе астатнія». Як 
вы разумееце дадзенае выказванне? Ці вынікае з гэтага, 
што У. Чэрчыль негатыўна ацэньваў дэмакратыю? 

3. У Савецкім Саюзе ў бюлетэні для галасавання звы-
чайна ўключалася адна кандыдатура, гэта значыць мелі 
месца выбары без выбару. З канца 1980-х гг. выбары 
сталі праводзіцца на альтэрнатыўнай аснове. У барацьбу 
ўключыліся прадстаўнікі розных партый і плыняў. Чаму 
ж у савецкі час яўка на выбарчыя ўчасткі была амаль  

?!
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стопрацэнтнай, а ў дэмакратычных грамадствах яўка бывае 
вельмі нізкай?

4. Пабудуйце схему «Кампаненты палітычнай культуры». 
Дайце ацэнку палітычнай культуры сучаснай моладзі. 

5. Амерыканскі сацыёлаг Р. Мілс выявіў такі гістарычны 
парадокс: новы клас дабіваецца ўлады дзякуючы адкрытасці 
і плюралізму, але замацоўваецца на дасягнутых пазіцыях 
дзякуючы закрытасці і манапалізму. Як, на ваш погляд, 
гэта можна растлумачыць?

6. Якія тры тыпы ўлады вылучаў М. Вэбер? Назавіце і 
ахарактарызуйце іх.

7. З пункта гледжання тэрытарыяльнага ладу ўсе дзяр-
жавы падзяляюцца:

 на унітарныя;
 федэрацыі;
 канфедэрацыі.
Да якога з гэтых тыпаў адносяць наступныя краіны: 

ЗША, Канада, Бразілія, Украіна, Партугалія, Расія, Бель- 
гія, Казахстан, Беларусь, Уругвай, Індыя, Германія, Мек- 
сіка, Італія, Кітай? 

8. Параўнайце два тыпы міждзяржаўных аб’яднанняў — 
Еўрапейскі Саюз і СНД. Знайдзіце паміж імі падабенствы і 
адрозненні. Пералічыце дзяржавы, якія ўваходзяць у пер-
шы і ў другі саюзы. Растлумачце, што такое еўрапейскае 
грамадзянства і чаму адзінага грамадзянства няма ў СНД. 

9. У якія перыяды гісторыі моцная выканаўчая ўлада, 
на ваш погляд, асабліва неабходная? Якая з галін улады 
дамінавала ў перыяд праўлення Ш. дэ Голя, І. Сталіна,  
М. Гарбачова, Б. Ельцына? Чым гэта тлумачыцца?

10. Чаму таталітарызм нярэдка параджае культ асобы? 
Якія ўзаемаадносіны правадыра (дыктатара) і народа (ма-
сы) ва ўмовах таталітарызму?

11. Ахарактарызуйце палітычную партыю як інстытут 
грамадства, раскрыйце яе ролю ў сучасным свеце. 

12. Што такое электарат і як ён дзеліцца па палітычных 
перавагах?

13. Што такое шматпартыйнасць і як яна праяўляецца ў 
сучаснай Беларусі? Чаму ў краінах маладой дэмакратыі па- 
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літычных партый бывае больш, чым у краінах, якія даўно сталі 
на шлях дэмакратычнага развіцця?

14. Прааналізуйце наступныя афарызмы і пакажыце, як 
яны раскрываюць праблему ўлады.

 Вялікая патрэбнасць у моцным чалавеку — неабверж-
ная прыкмета слабасці (Г. Чэстэртан).

 Самая жорсткая тыранія — тая, якая выступае пад 
шатамі законнасці і пад сцягам справядлівасці (Ш. Ман- 
тэск’е).

 Калі мы гаворым пра ўладу, мы маем на ўвазе кантроль за 
свядомасцю і дзеяннямі іншых людзей, які ажыццяўляецца 
чалавекам (Г. Маргентау).

15. Як вы разумееце наступныя выразы?
 Сярэдні клас з’яўляецца сацыяльнай базай цэнтрыс- 

цкі арыентаваных партый.
 Ва ўрадзе патрэбныя іншыя якасці, чым у апазіцыі, і 

нават іншыя вартасці: практычная этыка адказнасці замест 
чыстай этыкі перакананняў (Р. Дарэндорф).

 Калі грамадзянская супольнасць не развітая, на пер-
шы план выступае сутыкненне эліт (У. Рукавішнікаў).

16. Этакратызм (ад фр. etat — дзяржава і гр. kratos — ула- 
да) — лад, пры якім дзяржава валодае ўсімі сродкамі вы- 
творчасці і манапольна кіруе сацыяльным, палітычным і  
эканамічным жыццём грамадства. Як, на ваш погляд, гэта 
ўплывае на развіццё культуры?

17. У казках народаў свету знайшло адлюстраванне стаў- 
ленне людзей да ўлады. Як, на ваш погляд, ставяцца да 
ўлады героі беларускіх народных казак? Прывядзіце пры-
клады.

18. Існуе меркаванне, што Японія — гэта адкрытае гра-
мадства вельмі закрытых груп. Інакш кажучы, палітычная 
макраструктура ў выглядзе парламенцкай дэмакратыі, 
канстытуцыяналізму, прававой дзяржавы, шматпартыйнасці 
і іншых атрыбутаў класічнай дэмакратыі створана пры 
захаванні групавых, калектывісцкіх пачаткаў. Як вы ацэнь-
ваеце гэту з’яву?

19. Падрыхтуйцеся да дыспуту «Шан Ян супраць Пе-
рыкла»: дэспатыя ці дэмакратыя? Адзіны моцны правіцель 
або моцнае грамадства?
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Дакументы і матэрыялы 

1. У артыкуле «Як нам уладкаваць Расію. Пасільныя 
меркаванні» А. І. Салжаніцын гаварыў пра дэмакратыю 
малых прастораў: невялікага горада, пасёлка, станіцы, 
воласці (групы вёсак), павета (раёна).

«Дэмакратыя малых прастораў ста- 
годдзямі існавала і ў Расіі. Гэта быў 
скрозь усе стагоддзі рускі вясковы свет, 
а ў іншыя часы — гарадскія вечы, каза-
чае самакіраванне. З канца мінулага ста-
годдзя расла і прарабіла немалы шлях 
яшчэ адна форма яго — земства, на 
жаль, толькі павятовае і губернскае, 
без кораня валаснога земства і без аб-
вяршэння ўсерасійскім. Кастрычніцкі 
пераварот гвалтоўна зламаў усякае 
земства, замяніўшы яго саветамі, ад 
самага пачатку падмятымі кампарты-
яй. Усёй гісторыяй з 1918-га гэтыя са-
веты зганьбаваныя: яны ніколі не бы- 
лі рэальным самакіраваннем на якім- 

небудзь узроўні. Унесеныя зараз нясмелыя выбарчыя зме- 
ны таксама не могуць гэту форму выратаваць: яна не забя-
спечвае мясцовых інтарэсаў з іх уплывам праз усю струк-
туру знізу ўверх. Я думаю, што “саветы дэпутатаў” трэба, 
крок за крокам, знізу ўверх, замяніць земскай сістэмай».

Як вы разумееце дадзенае выказванне? Якое дачыненне 
дэмакратыя малых прастораў мае да палітыкі?

2. Прачытайце фрагмент з работы сучаснага расійскага 
даследчыка Я. Старыкава «Папулізм і маргіналы».

«З даўніх часоў на зломах грамадскага жыцця ўзнікае 
своеасаблівая з’ява, якая называецца папулізмам (ад лац. 
popolus — народ). Хутчэй стыхійны рух, чым арганізаваная 
партыя, больш настрой, чым ідэалогія, гэта з’ява ўзнікае 
як рэакцыя шырокіх і разнастайных мас на адцісканне іх 
ад цэнтраў эканамічнай і палітычнай улады. У папулізме 
“просты чалавек”, які страціў ідэалагічныя арыенціры, 

А. І. Салжаніцын
(1918—2008)
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шукае спосаб хоць неяк уплываць на прыняцце важных 
для яго рашэнняў.

Адна з галоўных рыс папулізму — магутны антыбю-
ракратычны зарад. Перапляценне дэмакратычных ідэй і 
найдзічэйшых забабонаў масавай свядомасці, разумнай са-
цыяльнай крытыкі і настальгіі па “старым добрым часе”, 
заклапочанасці лёсамі краіны і струхлелых міфаў утварае гры-
мучую сумесь, асабліва небяспечную пры імкненні да прамога 
дзеяння. Тым больш калі дзеянні дыктуе не ўсвядомленая 
логіка падзей, а эмоцыі стыхійна аб’яднанай масы.

Палітычная эліта, калі яна губляе свае пазіцыі, атрым- 
лівае “палітычную пяхоту” ў выглядзе шавіністычных і 

іншых экстрэмісцкіх груп — люмпенаў 
і маргіналаў. Яны звязаны з састарэ- 
лымі формамі вытворчасці і напало-
ханы непрадказальнымі зменамі. На 
словах праклінаючы бюракратыю, яны 
значна больш асцерагаюцца незразуме-
лага ім руху за глыбокую дэмакратыза-
цыю грамадства і сумуюць па згубле-
ным “парадку” і “моцнай руцэ”».

Ці вядомыя вам з гісторыі прыклады 
папулізму? Чаму, на ваш погляд, люмпе-
ны і маргіналы складаюць «палітычную 
пяхоту» палітычнай эліты?

3. Вызначце, якім тэорыям пахо- 
джання дзяржавы адпавядаюць прыве- 
дзеныя ніжэй выказванні. Ахаракта-
рызуйце гэтыя тэорыі.

Т. Гобс: «Натуральны стан чалавека за-
ключаецца ў царстве асабістай свабоды, 
якая вядзе да “вайны ўсіх супраць усіх”».

Ж. Ж. Русо: «Натуральны стан ча-
лавека ёсць мірнае, ідылічнае перша-
бытнае царства свабоды. Дзяржава — 
штучны твор свядомай волі людзей, якія 
пагадзіліся злучыцца дзеля забеспячэн-
ня свабоды і парадку».

Томас Гобс
(1588—1679)

Жан Жак Русо
(1712—1778)
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У. І. Ленін: «Дзяржава ёсць прадукт непрымірымасці 
класавых супярэчнасцей».

Я. Дзюрынг: «Без панавання большасці над меншасцю 
не можа ўзнікнуць дзяржава. У любы момант дзяржава 
можа быць знішчана людзьмі».

Г. Спенсер: «Дзяржава — не свядомы твор свабоднай 
дзейнасці чалавека, а натуральны твор сіл прыроды. Дзяр- 
жаўная ўлада — натуральнае панаванне цэлага над часткамі. 
Грамадства і дзяржава ўяўляюць сабой грамадскі арганізм, 
які складаецца з людзей, падобна да таго, як жывы чалавечы 
арганізм складаецца з клетак».

4. Артыкул 19 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека га-
ворыць: «Кожны чалавек мае права на свабоду перакананняў 
і на свабоднае выяўленне іх; гэта права ўключае ў сябе сва-
боду бесперашкодна прытрымлівацца сваіх перакананняў і 
свабоду шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю 
і ідэі любымі сродкамі і незалежна ад дзяржаўных межаў».

Як, на вашу думку, гэта права звязана з іншымі правамі 
чалавека?

5. Пазнаёмцеся з фрагментамі з  
вядомага сачынення Н. Макіявелі «Га-
судар».

«Такім чынам, князь не павінен ба-
яцца, што яго абняславяць бязлітасным, 
калі яму трэба ўтрымаць сваіх падданых 
у адзінстве і вернасці. Бо, паказаўшы 
ў крайнасці некалькі прыкладаў, мэта 
якіх — запалохаць, ён будзе міласэр- 
нейшы, чым тыя, хто па сваёй празмер-
най паблажлівасці дапускае развіцца бес-
парадкам, якія выклікаюць забойствы і 
рабаванні; гэта звычайна ўзрушвае цэ-
лую суполку, а кары, якія накладаюцца князем, падаюць  
на асобнага чалавека.

Бо той, хто жадаў бы заўсёды вызнаваць веру ў дабро, 
немінуча загіне сярод шматлікіх людзей, непрыхільных да 
дабра. Таму князю, які жадае ўтрымацца, неабходна на-
вучыцца ўменню быць недабрачынным і карыстацца ці не 
карыстацца гэтым.

Нікола Макіявелі
(1469—1527)
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Гледзячы па неабходнасці, князь павінен быць настолькі 
разумным, каб умець пазбягаць няславы тых заган, якія 
пазбаўлялі б яго дзяржавы, іншых жа заган, якія не па-
гражаюць яго панаванню, ён павінен берагчыся, калі гэта 
магчыма; калі ж ён не ў сілах гэта зрабіць, то можа даць 
сабе волю без асаблівых ваганняў».

Як згодна Н. Макіявелі суадносяцца мараль і палітыка? 
Якія заганы могуць пазбавіць правіцеля ўлады? Якая 
галоўная мэта палітыка? Якое ўвогуле прызначэнне такой сфе-
ры грамадскай дзейнасці, як палітыка? Ці магчымае існаван- 
не цалкам маральнага палітыка? Прааналізуйце формулу  
Н. Макіявелі «Мэта апраўдвае сродкі». Суаднясіце развагі  
Н. Макіявелі з аргументамі этыкі ненасілля.

Урок абагульнення

1. Дайце разгорнутую характарыстыку палітычнай сіс- 
тэме грамадства.

2. Як узаемазвязаныя паняцці «ўлада», «дзяржава» і 
«палітыка»?

3. Вылучыце асноўныя этапы набыцця Рэспублікай Бе-
ларусь суверэнітэту.

4. Выкарыстоўваючы сучасную палітычную карту свету, 
раскажыце пра формы дзяржаўнага ладу розных краін. 

5. Прасачыце змену формаў праўлення на прыкладзе 
адной з еўрапейскіх краін. 

6. Параўнайце сучасныя палітычныя сістэмы грамадства. 
Адказ аформіце ў выглядзе табліцы. 

7. Растлумачце, што ў сучасным свеце спрыяе ўтварэнню 
палітычных партый. Зрабіце паведамленне пра адну з вядо-
мых вам палітычных партый, якія дзейнічаюць у Рэспуб- 
ліцы Беларусь. 

8. Якія моладзевыя арганізацыі дзейнічаюць у Рэспуб- 
ліцы Беларусь? Якая іх роля ў ажыццяўленні моладзевай 
палітыкі нашай дзяржавай? 

9. Напішыце эсэ на адну з наступных тэм: 
 «Чалавек — шрубка або творца гісторыі?»;
 «Ідэальны правіцель у Канфуцыя і Платона»;
 «Ці сапраўды ідэальная “ідэальная” дзяржава Платона?».
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 Тэма 4
Духоўнае жыццё грамадства

§ 19. Адукацыя

Сутнасць адукацыі. Мы невыпадкова пачынаем раз- 
гляд пытанняў, якія адносяцца да духоўнай сферы гра-
мадскага жыцця, з адукацыі. Адукацыя з’яўляецца спо-
сабам перадачы новым пакаленням людзей назапашаных 
ведаў і вопыту, усяго таго, што складае духоўную куль-
туру грамадства. Дзякуючы адукацыі чалавек становіцца 
асобай, якая ўсвядомлена пракладае свой шлях у жыцці, 
дзейнічае з веданнем справы, здольная ствараць новае і 
нясе адказнасць за ўсё зробленае. Адукацыя як працэс да-
лучэння да культуры, засваення яе правіл і нормаў, ведаў 
спалучае выхаванне і навучанне. Выхаванне накіравана на 
выпрацоўку перакананняў і навыкаў разумных і адказных 
паводзін, узгодненых з прынятымі ў грамадстве правіламі 
і нормамі. Навучанне звязана найперш з набыццём даклад-
ных ведаў, а таксама з развіццём умення прымяняць гэтыя 
веды на практыцы.

Адукацыя як сацыяльны інстытут. Сучаснае грамадства 
мае вельмі складаную будову. Людзі, якія яго складаюць, 
выконваюць разнастайныя функцыі. Адны з гэтых функцый 
асвойваюцца чалавекам параўнальна хутка, іншыя патра-
буюць працяглай, спецыяльна арганізаванай падрыхтоўкі. 
Адукацыя з’яўляецца сацыяльным інстытутам, які забяс- 
печвае падрыхтоўку навучэнскай моладзі да самастойна- 
га жыцця і разам з тым падрыхтоўку работнікаў з патрэб- 
най для грамадства прафесіяй, спецыяльнасцю, кваліфі- 
кацыяй.

Апошнія тры паняцці даволі блізкія па значэнні, але 
ёсць паміж імі і адрозненні. Спецыяльнасць — гэта галіна 
навукі, тэхнікі, вытворчасці, у якой працуюць належным 
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чынам падрыхтаваныя, гэта значыць адукаваныя людзі. 
Прафесію чалавек асвойвае ў працэсе атрымання тэарэтыч-
ных ведаў і практычных навыкаў, патрэбных для працы па 
вызначанай спецыяльнасці. Напрыклад, праграміраванне — 
гэта спецыяльнасць, а праграміст — прафесія. Кваліфікацыя 
ж характарызуе ўзровень падрыхтаванасці да выканання 
пэўнай прафесійнай дзейнасці. Кваліфікаваныя рабочыя 
маюць больш высокі разрад; спецыялісты маюць сярэднюю 
ці вышэйшую спецыяльную адукацыю. Ад кваліфікацыі 
залежыць ступень складанасці працы, якая можа быць да-
ручана чалавеку, а таксама яго заработная плата.

Дзейнасць па адукацыі ў той ці іншай форме ажыц- 
цяўлялася заўсёды, пачынаючы з самых ранніх этапаў раз- 
віцця чалавечага грамадства. Нават у першабытным грамад-
стве дзяцей трэба было навучаць і выхоўваць, перадаючы 

В. М. Васняцоў. Кніжная крама (1876)
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ім патрэбныя для жыцця веды і суправаджаючы іх адпа- 
веднымі навучаннямі, даручэннямі. Своеасаблівая хатняя 
школа дзейнічала пазней і ў сям’і селяніна, рамесніка, дзе 
дзецям у дарослым жыцці звычайна трэба было займацца 
тым жа, чым займаліся іх бацькі. Навучанне ў школах 
розных узроўняў доўгі час было прывілеяй дзяцей з сем’яў, 
якія належалі да вышэйшых сацыяльных слаёў. Аднак  
ускладненне арганізацыі грамадскага жыцця і ўзрастанне яго 
дынамізму прывялі да таго, што школьная адукацыя, якая 
ажыццяўляецца паводле пэўнага плана, паступова распаў- 
сюджвалася ўсё шырэй.

У нашы дні пачатковая адукацыя з’яўляецца абавязко-
вай і агульнадаступнай практычна ва ўсіх краінах. Чала-
век, які не ўмее чытаць, пісаць і лічыць, у сучасным гра- 
мадстве выглядае зусім бездапаможным. Яму цяжка абара- 

Чытальная зала Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь
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няць свае інтарэсы, вырашаць звычайныя жыццёвыя пра-
блемы, якія патрабуюць умення скласці заяву ці прось-
бу, прачытаць інструкцыю і г. д. Тым не менш нават у 
высокаразвітых краінах пэўная частка людзей адносіцца 
да ліку па сутнасці непісьменных. У краінах жа з нізкім 
узроўнем эканамічнага развіцця такіх людзей даволі шмат, 
і іх сацыяльнае становішча вельмі дрэннае.

Аўтарытэт адукацыі ў сучасным грамадстве вельмі 
высокі. Людзі добра разумеюць, што рост адукацыйнага 
ўзроўню з’яўляецца важнай умовай умацавання сацыяль-
нага статуса, пераходу на больш высокія прыступкі ў са-
цыяльнай іерархіі. Патрабаванне пашырыць людзям доступ 
да атрымання адукацыі заўсёды прысутнічае ў праграмах 
дэмакратычных пераўтварэнняў грамадскага жыцця. Гэ-
та патрабаванне звычайна падмацоўваецца эканамічнымі 
меркаваннямі. Справа ў тым, што ў нашы дні веды і твор-
чыя здольнасці работнікаў, іх станоўчая матывацыя да 
дзейнасці, уменне працаваць у калектыве, прытрымлівацца 
агульнапрынятых правіл паводзін і іншыя якасці, набыц-
цё якіх звязана з адукацыяй, — усё гэта ў цэлым больш 
важнае для паспяховага развіцця эканомікі, чым, напры-
клад, багацце прыродных рэсурсаў у той ці іншай краіне. 
Агульнай перспектывай чалавецтва, як лічаць шматлікія 
даследчыкі, з’яўляецца грамадства ведаў. У ім сістэма аду- 
кацыі будзе выконваць вырашальную ролю.

Тым не менш рэальная сітуацыя ў сферы адукацыі ў су-
часным свеце працягвае заставацца складанай. Якасная аду-
кацыя патрабуе вялікіх выдаткаў. Многім сем’ям з нізкім 
дастаткам такія выдаткі не па кішэні. Таму прадстаўнікі роз-
ных сацыяльных слаёў неаднолькава ставяцца да перспектыў 
атрымання іх дзецьмі адукацыі высокага ўзроўню. Замож-
ныя людзі з’яўляюцца яе прыхільнікамі, добра разумею-
чы, якія магчымасці яна адкрывае. Небагатыя людзі, на-
адварот, часцей зацікаўлены ў тым, каб іх дзеці хутчэй і з 
мінімальнымі выдаткамі атрымалі прафесійную падрыхтоўку 
і забяспечылі сабе фінансавую самастойнасць.

Высокі ўзровень адукацыі ў краіне, эканоміка якой 
зведвае сур’ёзныя цяжкасці, звычайна вядзе да таго, што 
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лепшыя выпускнікі навучальных устаноў шукаюць пры-
мяненне сваім здольнасцям у краінах, якія дасягнулі боль-
шых поспехаў. Уцечка мазгоў, як называюць гэту з’яву, 
азначае таксама, што небагатая краіна, расходуючы свае 
абмежаваныя рэсурсы на падтрыманне высокага якаснага 
ўзроўню адукацыі, па сутнасці пазбаўляе багатыя краіны 
ад часткі адпаведных выдаткаў.

Прыведзеныя і многія іншыя прыклады паказваюць, на- 
колькі цеснай і разам з тым неадназначнай, часам супя- 
рэчлівай з’яўляецца сувязь адукацыі як адной з галін духоў- 
най сферы грамадскага жыцця з яго сацыяльнай і экана- 
мічнай сферамі. Адукацыя звязана і з палітычнай сферай 
жыцця грамадства. Неадукаваны, непісьменны чалавек па 
сутнасці знаходзіцца па-за сучасным палітычным жыццём, 
бо яму цяжка бывае зразумець, што ў ім адбываецца. 

Беларуская сістэма адукацыі: традыцыі і сучаснасць. 
У Беларусі заўсёды было прынята гуманна, цярпліва, 
уважліва ставіцца да дзяцей. Аб гэтым сведчаць традыцыі 
народнай педагогікі. Яе маральныя асновы выяўляюць 
гістарычны вопыт беларускага народа, які прайшоў праз 
найскладанейшыя выпрабаванні і захаваў аптымізм, муж-
насць і разам з тым надзвычайную чалавечнасць.

Народная педагогіка нашых суайчыннікаў не патра-
бавала якіх-небудзь спецыяльных навучальных заняткаў 
і выхаваўчых мерапрыемстваў. Дзіця выхоўвалася паў- 
сядзённым жыццём, напоўненым не толькі клопатамі аб 
хлебе надзённым, але і вялікай увагай і цікавасцю да нава-
кольнага свету, да добрых чалавечых узаемаадносін. Казкі, 
прыказкі і прымаўкі, песні, танцы, легенды і паданні пе- 
радавалі ад старэйшых да малодшых правілы, нормы, узоры 
арганізацыі жыццядзейнасці, годных паводзін, выхоўвалі 
любоў да Радзімы.

Многія святы, якія трывала ўвайшлі ў наша жыццё, 
звязаны са школай. Гэтае і Дзень ведаў, і Дзень настаўніка, 
свята, прысвечанае апошняму школьнаму званку, урачы-
стае ўручэнне атэстатаў і выпускныя вечары. Ушаноўванне 
лепшых выпускнікоў, узнагароджанне пераможцаў прад-
метных алімпіяд, сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
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русь з лепшымі навучэнцамі і студэнтамі таксама сталі 
традыцыйнымі ў нашай краіне.

Выявіць і развіць здольнасці кожнага дзіцяці, садзей- 
нічаць яго грамадзянскаму станаўленню, дапамагчы ў 
выбары прафесіі — вось асноўныя прыярытэты белару-
скай сістэмы адукацыі. Адной з найважнейшых яе за-
дач з’яўляецца забеспячэнне пераемнасці ў змесце, мета-
дах і формах навучання ва ўстановах агульнай сярэдняй, 
прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай 
адукацыі.

Наша дзяржава і грамадства нацэльваюць сістэму 
адукацыі на фарміраванне сацыяльна актыўнай, прафесійна 
кампетэнтнай і мабільнай асобы, здольнай да паспяховай 
працоўнай дзейнасці ў абранай сферы. Сістэма адукацыі 
Рэспублікі Беларусь уключае ў сябе адукацыйныя ўстано- 
вы розных тыпаў, кірункаў і ўзроўняў. Цэнтральным яе 
звяном з’яўляецца агульнаадукацыйная школа, навучанню 
ў якой папярэднічае дашкольная адукацыя. Навучанне ў 
сярэдняй школе працягваецца 11 гадоў.

Беларускі дзяржаўны універсітэт
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



172

Установы прафесійна-тэхнічнай адукацыі ажыццяўляюць 
падрыхтоўку рабочых і служачых. Сістэма адукацыі краіны 
таксама ўключае ў сябе ўстановы, якія забяспечваюць атры- 
манне сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі. Адроз- 
ніваюцца яны па ўзроўні тэарэтычнай і практычнай пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў, а значыць, па ступені складанасці 
задач, якія іх выпускнікі могуць вырашаць. Сярэднюю спе-
цыяльную адукацыю атрымліваюць у тэхнікумах і кале- 
джах, вышэйшую адукацыю — у інстытутах, універсітэтах, 
акадэміях. Пасляуніверсітэцкая прафесійная адукацыя 
ажыццяўляецца ў аспірантуры і дактарантуры. 

Сістэма прафесійнай і спецыяльнай адукацыі (сярэдняй 
і вышэйшай) будуецца з улікам патрэбнасці розных галін 
народнай гаспадаркі ў кваліфікаваных работніках. Кожны 
год у навучальных установах адкрываецца падрыхтоўка 
па новых, найбольш перспектыўных спецыяльнасцях, за-
патрабаваных грамадствам і дзяржавай, а па некаторых 
спецыяльнасцях набор, наадварот, скарачаецца ці нават 
спыняецца.

Слесар на лініі зборкі
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Школьнікі, думаючы аб сваёй будучай прафесіі, павінны 
ўважліва вывучыць сітуацыю на рынку працы, каб ведаць, 
якія спецыяльнасці будуць запатрабаваныя, а якія — не. 
Калі выпускнік школы паступае вучыцца ў каледж або 
ВНУ, кіруючыся выпадковымі меркаваннямі (напрыклад, 
гучнасцю назвы той ці іншай спецыяльнасці), з яго наўрад 
ці атрымаецца добры спецыяліст і будучая праца не прынясе 
задавальнення. У нашай краіне праводзіцца мэтанакіраваная 
работа па прафесійнай арыентацыі школьнікаў, якая дапа- 
магае ім зрабіць правільны выбар, вызначаючы кірунак 
далейшай дзейнасці. Важная роля тут належыць розным 
прадметным алімпіядам і конкурсам, якія дазваляюць на-
вучэнцам праявіць і развіць свае здольнасці, лягчэй вызна-
чыць, да якога занятку яны больш схільныя.

У Беларусі створаны мастацкія, спартыўныя, музыч-
ныя школы, навучанне ў якіх набыло спецыялізаваную 
скіраванасць. Для найбольш здольных навучэнцаў адчыне-
ны гімназіі і ліцэі.

Сістэма адукацыі ўключае ў сябе і шэраг іншых на-
вучальных устаноў, якія рэалізуюць некаторыя спецы-
яльныя тыпы адукацыі. Найперш гэта ўстановы дадатко-
вай адукацыі дзяцей (цэнтры выхаваўчай работы, школы 
алімпійскага рэзерву, дамы творчасці, палацы моладзі, клу- 
бы і да т. п.). Важную ролю выконваюць установы для 
адукацыі дарослых, якія забяспечваюць перападрыхтоўку 
і павышэнне кваліфікацыі работнікаў.

Пытанні і заданні

1. У чым заключаюцца сувязі адукацыі з сацыяльнай і эканамічнай 
сферамі жыцця грамадства? 2. Ахарактарызуйце асноўныя асаблівас- 
ці адукацыі як сацыяльнага інстытута. 3. Назавіце асноўныя традыцыі 
і каштоўнасці беларускай сістэмы адукацыі. Якія традыцыі склаліся ў 
вашай школе? 4. Якія ўстановы ўключае ў свой склад сістэма адукацыі 
нашай краіны? 5. На канкрэтных прыкладах пакажыце сувязь адукацыі 
з задачамі развіцця нашага грамадства і дзяржавы.

?!
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§ 20. Навука

Асаблівасці навуковага пазнання. Навука — гэта 
спецыялізаваная пазнавальная дзейнасць, накіраваная на 
атрыманне аб’ектыўных, сістэмна арганізаваных і абгрун-
таваных ведаў аб свеце.

Як і ўсё чалавечае пазнанне, навука ўзнікла і развівала- 
ся ў цеснай сувязі з практычнай жыццядзейнасцю людзей.  
І ў навуцы, і ў звычайным, неспецыялізаваным пазнанні ча-
лавек выкарыстоўвае пачуццёвы вопыт і выконвае розныя 
мысленчыя аперацыі. Асноўныя формы пачуццёвага паз-
нання — адчуванне, успрыманне і ўяўленне. Мысленне ж 
аперыруе паняццямі і ўтварае з іх дапамогай суджэнні,  
а таксама фармулюе высновы, якія павінны быць лагічна 
правільнымі. Найбольш важнымі разумовымі аперацыямі 
з’яўляюцца абстрагаванне і абагульненне, аналіз і сінтэз, 
аналогія і мадэляванне, індукцыя і дэдукцыя.

Не будзем падрабязна спыняцца на гэтых асноватвор-
ных формах пазнання свету. Адзначым толькі, што ў звы-
чайным пазнанні чалавек выкарыстоўвае розныя формы 
спасціжэння свету без дакладна абгрунтаванага плана ці 
задумы. У паўсядзённым жыцці ён пазнае розныя з’явы, 
асабліва не задумваючыся, як менавіта робіць гэта. Пазнан-
не тут падпарадкавана вырашэнню жыццёва-практычных 
задач.

Навукова-пазнавальная дзейнасць, наадварот, грунту-
ецца на выпрацоўцы і ўсвядомленым, мэтанакіраваным 
выкарыстанні спецыяльных сродкаў і метадаў даследавання 
розных аб’ектаў. Для атрымання надзейных эмпірычных (ад 
грэч. empeirikos — атрыманы з доследу) даных навукоўцы 
выкарыстоўваюць старанна арганізаваныя назіранні, да-
кладныя вымярэнні. Асаблівую ролю ў навуковым пазнанні 
выконвае эксперымент (ад лац. experimentum — спроба, 
дослед), падчас якога прадмет вывучэння змяшчаецца ў 
спецыяльна створаныя ўмовы, што дазваляе строга кантра-
ляваць усе змены, паўтараць назіранні і вымярэнні. Атры-
маныя вынікі, даныя назіранняў і вымярэнняў абагульня-
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юцца і парадкуюцца, сістэматызуюцца з дапамогай тэорый. 
Яны дазваляюць зыходзячы з устаноўленых законаў тлума-
чыць ужо вядомыя факты і прагназаваць новыя.

Сродкі навуковага даследавання — гэта прыборы і аб-
сталяванне, вымяральная тэхніка, а таксама, строга вызна-
чаныя паняцці, якія складаюць адмысловую мову навукі. 
Калі звычайнае пазнанне ў прынцыпе даступнае кожна-
му чалавеку і не патрабуе спецыяльнай падрыхтоўкі, то 
навукова-пазнавальная дзейнасць адрозніваецца высокай 
складанасцю. Для таго каб вынікова займацца навуковымі 
даследаваннямі, часта бывае недастаткова нават вышэй-
шай адукацыі, таму маладых навукоўцаў накіроўваюць у 
аспірантуру. Важную ролю ў падрыхтоўцы навукоўца вы-
конваюць зносіны з больш дасведчанымі калегамі, праца ў 
навуковым калектыве.

Роля навукі ў жыцці грамадства. Навука ўзнікае тады, 
калі ранейшых, данавуковых і пазанавуковых спосабаў паз-
нання свету становіцца недастаткова для вырашэння новых 
задач, якія паўстаюць перад людзьмі. Неабходнасць выра-
шэння практычных задач лічэння і вымярэння зямельных 
участкаў абумовіла ўзнікненне арыфметыкі і геаметрыі. 
Назіранні за становішчам нябесных свяцілаў спарадзілі 
астраномію. Патрэбнасць ажыццяўляць далёкія падарож-
жы, вывучаць прыродныя ўмовы розных краін стымуля-
вала развіццё геаграфіі. Ускладненне гаспадарчага жыцця 
выклікала з’яўленне эканамічнай навукі.

Развіццё навукі прыводзіць да таго, што пад вывучэнне 
падпадаюць прадметы, з якімі чалавек непасрэдна не суты-
каецца ў паўсядзённым жыцці. Гэта і ўяўныя велічыні, і 
шматмерныя прасторы ў матэматыцы, і электрамагнітныя 
хвалі ў фізіцы, і многае іншае. Даследуючы такія прадметы 
і іх сувязі, навука адкрывае для людзей новыя магчымасці 
засваення і выкарыстання навакольнай рэчаіснасці, новыя 
спосабы практычнай дзейнасці.

Такім чынам, навука выконвае найперш пазнаваль-
ную функцыю. Яна адкрывае аб’ектыўныя факты і за-
коны, выпрацоўвае пераканаўчыя тлумачэнні з’яў, якія 
назіраюцца ў прыродзе і грамадстве.
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Яшчэ адна функцыя навукі — вытворчая, тэхніка-тэх- 
налагічная, гэта значыць яна актыўна ўплывае на развіццё 
эканомікі. Навука забяспечвае пазнавальныя перадумовы 
стварэння новых вытворчасцей, павышэння прадукцыйнасці 
працы, асваення новых і эканоміі раней асвоеных прырод-
ных рэсурсаў.

Нарэшце, навука выконвае светапоглядную функцыю, 
звязаную з распрацоўкай і пастаянным удакладненнем, 
удасканаленнем навуковай карціны свету. Навуковыя ве-
ды не з’яўляюцца набыткам адных толькі навукоўцаў. 
Яны маюць важнае значэнне для самых розных галін гра-
мадскага жыцця, шырока ўкараняюцца ў адукацыю, ста-
новяцца асновай зместу вучэбных прадметаў. Школьная 
адукацыя будуецца такім чынам, каб атрыманыя веды 
спатрэбіліся чалавеку ў жыцці, чым бы ён у далейшым 
ні займаўся. У вышэйшай жа школе ажыццяўляецца 
падрыхтоўка спецыялістаў, якім трэба ведаць, што адбы-

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
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ваецца на пярэднім краі навукі. Студэнтам выкладаюцца 
і агульнаадукацыйныя дысцыпліны з мэтай пашырэння іх 
далягляду, забеспячэння глыбокага разумення працэсаў, 
якія адбываюцца ў жыцці грамадства.

Бясспрэчнае светапогляднае значэнне мае каштоўнас- 
ная ўстаноўка навукі на пошук ісціны і непрымірымасць да 
яе наўмыснага скажэння. З дапамогай сувязей з эканомікай 
і адукацыяй навука істотна ўплывае на сацыяльнае жыц-
цё грамадства — на змену прафесійна-кваліфікацыйнай  
структуры насельніцтва, статус розных сацыяльных слаёў 
і г. д. Навука робіць таксама вялікі ўплыў на палітыку, 
паколькі ў нашы дні агульнапрызнана, што рацыянальная 
і эфектыўная дзейнасць кіравання грамадскімі працэсамі 
павінна мець навуковую аснову.

У сваю чаргу, усе сферы жыцця грамадства актыўна 
ўздзейнічаюць на навуку. Ад стану адукацыі залежыць 
прыток у навуку новых даследчыкаў, ад агульнага стану 
эканомікі — магчымасці фінансавання шырокага спек-
тра навукова-даследчых прац і практычнага засваення іх 
вынікаў. У сілу сваёй высокай значнасці ў жыцці грамад-
ства навука зведвае на сабе ўплыў з боку дзяржавы: яна 
можа падтрымліваць адны кірункі ў навуцы і згортваць 
іншыя, лічачы іх неістотнымі.

Асноўныя этапы развіцця навукі. Першыя парасткі на-
вуковай дзейнасці з’явіліся яшчэ ў Старажытным Егіпце 
і Вавілоне. У Старажытнай Грэцыі існавалі і паспяхова 
дзейнічалі такія аўтарытэтныя навуковыя і навучальныя 
ўстановы, як Акадэмія Платона і Лікей Арыстоцеля. Затым 
буйным цэнтрам антычнай навукі становіцца Александрыя, 
у якой пры Пталамеях (царская дынастыя ў Егіпце) ства-
раюцца універсальная бібліятэка, а таксама Мусеён (у пе- 
ракладзе з грэчаскай мовы «храм муз»), які ўяўляў сабой 
цэлую сістэму навуковых і навучальных устаноў, меў заала- 
гічны і батанічны сады і інш.

Антычная навука дасягнула выдатных вынікаў, але яна 
не арыентавалася на іх прымянне ў практычнай дзейнасці, 
у вытворчасці. Рабская праца была танная, і патрэбнасць 
у пастаянных тэхнічных удасканаленнях на аснове навукі 
адсутнічала. 
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У Сярэднявеччы панавала рэлігійная 
карціна свету. Навука, заснаваная на 
доследах і дакладных вымярэннях, не 
развівалася. У эпоху Адраджэння такія 
даследаванні пачынаюць ажыццяўляц- 
ца ў Італіі, а затым у Галандыі, Англіі 
і Францыі. У ХVII—ХVIII стст. узнікае 
першая навука, заснаваная на даклад-
ных вымярэннях і ўжыванні матэма- 
тыкі, — класічная механіка. Асабліва 
важная роля ў яе стварэнні належыць 
Галілео Галілею і Ісаку Ньютану. У Но-
вы час дасягаюць сталасці шматлікія 
прыродазнаўчыя навукі (фізіка, хімія, 
біялогія, геалогія і інш.). З’яўляюцца акадэміі навук, па- 
чынаюць выдавацца навуковыя часопісы. На змену наву- 
коўцам-адзіночкам прыходзяць навукова-даследчыя лаба- 
раторыі, а ў ХХ ст. — цэлыя навукова-даследчыя інстытуты. 
Пачынаецца шырокае ўкараненне дасягненняў навукі ў вы-
творчасць, у грамадскую практыку. З гэтым звязаны сучас-
ны этап развіцця навукі.

У многіх краінах пытаннямі развіцця навукі займаюцца 
спецыяльныя ўрадавыя ведамствы. Фінансаванне навуко-
вых даследаванняў ажыццяўляецца не толькі дзяржавай, 
але і асобнымі прадпрыемствамі.

Сярод праблем, якія стаяць перад навукай сёння, асаб- 
лівае значэнне маюць праблемы:

 новых крыніц энергіі; 
 эфектыўнага захоўвання і перапрацоўкі інфармацыі;
 захавання навакольнага асяроддзя;
 чалавечага здароўя;
 адукацыі насельніцтва, павышэння яго агульнакуль- 

турнага ўзроўню і забеспячэння бесперапыннасці аду- 
кацыі.

Некаторыя з пералічаных праблем не могуць быць вы-
рашаны толькі сіламі навукоўцаў. Яны з’яўляюцца нашым 
агульным клопатам.

Узаемасувязь сацыяльна-гуманітарных, прыродазнаў- 
чых і тэхнічных навук. Сучасная навука складаецца з вя- 
лікай колькасці адносна самастойных і разам з тым цес-

Галілео Галілей
(1564—1642)
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на ўзаемазвязаных навуковых дысцыплін (галін навук). 
Прыродазнаўчыя, сацыяльна-гуманітарныя і тэхнічныя 
навукі адрозніваюцца найперш па характары задач, якія 
яны вырашаюць. Задача прыродазнаўчых навук — вывучэн-
не прыроды. Сацыяльна-гуманітарныя навукі — гэта навукі 
пра чалавека і грамадства. Тэхнічнымі называюць навукі, 
якія распрацоўваюць шляхі эфектыўнага прымянення 
дасягненняў першых дзвюх груп навук у сферы вытворчасці. 
Гэтым і абумоўлена сувязь паміж сацыяльна-гуманітарнымі, 
прыродазнаўчымі і тэхнічнымі навукамі.

Даследаванні, якія праводзяцца ў навуцы, дзеляць звы- 
чайна на фундаментальныя і прыкладныя. Першыя накі- 
раваны на вырашэнне асноватворных пазнавальных пра-
блем. Прымяненне такіх рашэнняў можа быць вельмі роз-
ным, і наперад невядома, дзе яно акажацца найбольш карыс-
ным, дзейсным. Другія, прыкладныя, даследаванні выра- 
шаюць кожны раз канкрэтную практычную задачу. Адроз- 
ненне паміж прыродазнаўчымі, тэхнічнымі і сацыяльна-
гуманітарнымі навукамі, а таксама паміж фундаментальны- 
мі і прыкладнымі навукамі не трэба перабольшваць. Так, 
медыцына — навука аб чалавеку — абапіраецца не толькі на 
іншыя гуманітарныя навукі, але і на хімію, біялогію і г. д. 
Сучасныя навуковыя веды аб грамадстве таксама патрабу-
юць звароту да высноў экалогіі і іншых навук, якія выву-
чаюць прыроду ў яе сувязі з чалавекам.

Фундаментальныя даследаванні часта прыводзяць да 
вынікаў, якія непасрэдна маюць практычнае значэнне і  
даюць штуршок адпаведным прыкладным даследаванням.  
У сваю чаргу, у ходзе выканання прыкладных даследаван- 
няў навуковец часам сутыкаецца з фундаментальнымі праб- 
лемамі, без вырашэння якіх немагчыма атрымаць патрэб-
ныя практычныя вынікі. Так, прыкладны характар мелі 
даследаванні, накіраваныя на стварэнне атамнай бомбы, 
але яны паставілі шмат новых фундаментальных праблем, 
у выніку распрацоўкі якіх навука ў цэлым ступіла далёка 
наперад.

Навукова-тэхнічны прагрэс. Развіццё навукі не з’яўля- 
ецца для грамадства самамэтай. Навуковыя веды патрэбны 
людзям для вырашэння жыццёвых, практычных задач. 
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Прагрэс — гэта ўзыходнае развіццё, пераход ад менш да-
сканалага стану чаго-небудзь да больш дасканалага. У на- 
шы дні навуковы прагрэс неаддзельны ад тэхнічнага, тэх- 
налагічнага і, што самае галоўнае, сацыяльнага прагрэсу. 
Палітыкі, грамадскія дзеячы надаюць асаблівую ўвагу на- 
вукова-тэхнічнаму прагрэсу таму, што ён дазваляе выра- 
шаць ключавыя праблемы жыццезабеспячэння людзей. 
Ад паспяховага выкарыстання навуковых дасягненняў 
у вытворчасці, якое забяспечвае ўдасканаленне тэхнікі і 
тэхналогій, залежыць прадукцыйнасць працы і ў выніку да-
брабыт людзей. Але і навука не можа паспяхова развівацца 
без належнага тэхнічнага прагрэсу. Сучасная навука патра-
буе вялізных матэрыяльных укладанняў, выкарыстання 
складаных прыбораў, дасканалых тэхнічных прылад. Для 
іх стварэння патрэбна магутная эканоміка, якая паспяхова 
дзейнічае.

Навукова-тэхнічны прагрэс — гэта сумеснае, узаемна 
абумоўленае ўзыходнае развіццё навукі, тэхнікі, тэхналогіі, 
закліканае забяспечваць эканамічны і сацыяльны прагрэс.

Існуе, аднак, небяспека таго, што дасягненні навукі і 
тэхнікі будуць выкарыстаны не з добрымі намерамі, а на 
шкоду чалавеку, грамадству, навакольнай прыродзе (рас- 
працоўка зброі масавага паражэння, бескантрольнае забру- 
джванне прыроднага асяроддзя і г. д.). Таму развіццё навукі 

Здымак, зроблены з космасуЮ. А. Гагарын
(1934—1968)
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і тэхнікі выклікае пільную цікавасць грамадскасці, закла-
почанай тым, каб гэта развіццё накіроўвалася высокімі 
мэтамі гуманізму, сацыяльнай справядлівасці, клопатам не 
толькі аб імгненных выгадах, але і аб будучыні чалавецтва 
і ўсёй нашай планеты.

Пытанні і заданні

1. Назавіце адметныя асаблівасці навуковага пазнання. 2. Якія 
метады і сродкі выкарыстоўваюцца для вырашэння навукова-
пазнавальных задач? 3. Назавіце і прааналізуйце асноўныя грамад- 
скія функцыі навукі. 4. Якія навуковыя адкрыцці, на ваш погляд, зрабілі 
найбольшы ўплыў на жыццё грамадства? 5. Якія з праблем сучаснай 
навукі ўяўляюцца вам самымі актуальнымі? 6. Прывядзіце канкрэтныя 
прыклады ўзаемасувязі прыродазнаўчых, сацыяльна-гуманітарных і 
тэхнічных навук.

§ 21. Рэлігія 

Рэлігія як форма светапогляду. Рэлігія (ад лац. religio — 
святыня, набожнасць) — асаблівая форма светапогляду, 
заснаваная на веры ў існаванне звышнатуральных сіл і 
ў залежнасць ад іх чалавечых дзеянняў і самога  жыцця 
чалавека. Такая вера — асноўная прыкмета і элемент лю-
бой рэлігіі. Галоўным стрыжнем рэлігійнага светапогляду 
з’яўляецца ўяўленне аб сакральным (ад лац. sacri — свя- 
шчэнны) свеце і магчымасці зносін з ім. З гэтым светам 
вернікі суадносяць свае ўяўленні аб жыцці, аб мэтах чала-
вечага быцця. 

У рэлігіі выпрацоўваецца пэўная карціна свету, а такса-
ма нормы, каштоўнасці, ідэалы. Яны вызначаюць адносіны 
верніка да свету і выступаюць у якасці арыенціраў і 
рэгулятараў яго паводзін. Засвойваючы рэлігійны светапо-
гляд, людзі спадзяюцца здабыць глыбінны сэнс жыцця.

Структура і функцыі рэлігіі. Рэлігія ўключае ў сябе збор 
свяшчэнных паданняў, пэўныя нормы і правілы паводзін, 
абрады, культавыя дзеянні, а таксама аб’яднанні вернікаў 
(царква, рэлігійная суполка). Асновы рэлігійных уяўленняў 
аб свеце, як правіла, выкладзены ў свяшчэнных тэкстах. 

?!
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Гэтыя тэксты, паводле пераканання вернікаў, або прадык- 
таваны непасрэдна Богам, або напісаны людзьмі, якія дасяг- 
нулі з пункта гледжання гэтай рэлігіі найвышэйшага ўзроў- 
ню духоўнага развіцця.

У першабытным грамадстве рэлігійныя дзеянні былі 
ўплецены ў працэс паўсядзённага жыцця, а выкананне 
рэлігійных абрадаў яшчэ не вылучалася ў самастойны від 
дзейнасці. Не было і прафесійнага духавенства. Аднак па 
меры ўскладнення грамадскага жыцця пачынаюць вылу-
чацца людзі, спецыяльна падрыхтаваныя і прызначаныя 
для здзяйснення культавых дзеянняў: шаманы, жрацы 
і інш. З’явіліся і рэлігійныя арганізацыі, у рамках якіх 
служыцелі культу становяцца на чале вернікаў.

Функцыямі рэлігіі называюць спосабы яе ўплыву на 
жыццё людзей. Найважнейшая з іх — светапоглядная. 
З ёй цесна звязана рэгулятыўная функцыя. З дапамогай 
пэўных каштоўнасцей, ідэй, традыцый, звычаяў рэлігія 
ўплывае на дзейнасць і свядомасць людзей. Кожная рэлігія 
выпрацоўвае свае нормы і ўзоры паводзін, ажыццяўляе 
кантроль за іх прытрымліваннем, заахвочвае і карае за іх 
выкананне ці невыкананне.

Інтэграцыйная функцыя праяўляецца ў тым, што рэ- 
лігія дае чалавеку магчымасць аб’яднацца з людзьмі, якія 
прытрымліваюцца падобных звычаяў, поглядаў, каштоў- 
насцей, вераванняў. Яна ўмацоўвае сацыяльную сувязь 
аднаверцаў, заахвочвае паслушэнства, падтрымлівае тра- 
дыцыі. Разам з тым кожная рэлігія супрацьпастаўляе свае 
каштоўнасці, ідэалы, нормы іншым, якія сфарміраваліся на 
базе іншага веравучэння, культу і царкоўнай арганізацыі. 
З гісторыі вы ведаеце, што гэта проціпастаўленне часам 
служыла крыніцай канфліктаў (паміж хрысціянамі і 
мусульманамі, паміж каталікамі і пратэстантамі і г. д.).

Культуратворчая функцыя рэлігіі звязана з тым, што 
рэлігія ўяўляе сабой спецыяльную форму назапашван-
ня і перадачы культурнага вопыту ад аднаго пакалення 
да другога. Некаторыя рэлігіі, напрыклад хрысціянства, 
спрыялі развіццю пісьменнасці, адукацыі, фарміравалі 
спецыяльныя жанры мастацтва. Так, немагчыма ўявіць 
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заходнееўрапейскую культуру без каштоўнасцей каталіцыз- 
му і пратэстантызму. Руская культура асацыіруецца перш 
за ўсё з праваслаўем.

Віды рэлігій. У сучасным свеце існуе мноства рэлігій. 
Навукоўцы падзяляюць іх на політэістычныя (ад грэч. 
poly — многа і theos — бог), якім уласцівая вера ў мноства 
богаў, і монатэістычныя (ад грэч. monos — адзіны і theos — 
бог), якія прызнаюць аднаго ўсемагутнага Бога. Па сферы 
свайго распаўсюджвання рэлігіі дзеляцца на сусветныя і 
нацыянальныя.

Сусветнымі называюць тыя рэлігіі, якія распаўсюдзіліся 
сярод народаў розных краін і кантынентаў. Да сусветных 
рэлігій адносяцца будызм, хрысціянства, іслам. Галоўнай 
іх асаблівасцю з’яўляецца касмапалітызм (ад грэч. kos- 
mopolites — грамадзянін свету), які ставіць адзінства 
веры вышэй за палітычнае ці нацыянальнае адзінства. 
Яны прызнаюць роўнасць вернікаў перад Богам неза-
лежна ад іх колеру скуры, нацыянальнасці, сацыяльнага 
становішча. Менавіта гэта дазволіла сусветным рэлігіям 
перасягнуць рамкі адной нацыі. Усе сусветныя рэлігіі абя-
цаюць верніку справядлівае да яго стаўленне, але толькі ў 
іншым, незямным свеце і ў залежнасці ад яго цяперашняй 
набожнасці. 

Будызм — адна з першых сусветных рэлігій — узнік 
у VI—V стст. да н. э. у Індыі і першапачаткова быў хут-
чэй філасофскім, чым рэлігійным, вучэннем. Пасля ён 
распаўсюдзіўся сярод народаў Цэнтральнай і Паўднёва-

Статуі Буды. ТыбетБудыйскі храм
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Усходняй Азіі, Далёкага Усходу. Паводле легенды заснаваль- 
нікам будызму быў сын індыйскага цара па імені Сідхартха з 
роду Гаўтама, якога пасля смерці сталі называць Буда (пра- 
светлены ведамі; той, хто дасягнуў мудрасці).

Паводле вучэння будызму пасля смерці чалавека адбыва-
ецца яго перараджэнне, якое залежыць ад добрых ці дрэнных 
учынкаў у жыцці. Працэс перараджэння называецца колам 
жыцця ці сансарай. Канчатковай мэтай дабрадзейнага жыцця 
з’яўляецца прыпадабненне Будзе, дасягненне нірваны, гэта 
значыць пераадоленне ўсіх жаданняў і захапленняў, разрыў 
у ланцугу перараджэнняў, спыненне пераўвасабленняў, аб-
салютны непарушны спакой. У будызме ёсць розныя плы- 
ні, якія аб’ядноўвае асаблівая ўвага да маральных праблем  
жыцця чалавека, а таксама своеасаблівая верацярпімасць.

Хрысціянства — другая па часе ўзнікнення сусветная 
рэлігія — з’явілася ў I ст. н. э. ва ўсходняй частцы Рым-
скай імперыі. З невялікіх разрозненых сектаў, якія зведвалі 
ганенні з боку ўлад, да пачатку IV ст. хрысціянства ператва-
рылася ў магутную плынь, заваяваўшы пануючае становішча 
ў Рыме, на Блізкім Усходзе, у Паўночнай Афрыцы, а затым 
ва ўсёй Еўропе.

Полацкі Сафійскі сабор Крыж Еўфрасінні Полацкай
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У 1054 г. у хрысціянстве адбыўся раскол паміж Усход-
няй царквой, якая пачала называцца Праваслаўнай, і За-
ходняй, якая называецца Рымска-каталіцкай. У XVI ст. 
ад каталіцызму адлучаецца новая галіна хрысціянства — 
пратэстантызм. Яго разнавіднасці — лютэранства, каль- 
вінізм, англіканства і інш.

Хрысціянскае веравучэнне засноўваецца на Свяшчэн-
ным Пісанні і Свяшчэнным Паданні. У якасці Свяшчэннага 
Пісання выступае Біблія. Яна складаецца з дзвюх кніг — 
Старога Запавету і Новага Запавету. Свяшчэннае Паданне — 
гэта сачыненні найбольш вядомых багасловаў, якіх прынята 
называць бацькамі царквы. Іх сачыненні былі прызнаны 
важнай часткай царкоўнай традыцыі. Сутнасць хрысціянства 
складае вучэнне пра богачалавека Ісуса Хрыста (сына Божа-
га), які сышоў з неба на зямлю і прыняў пакуты і смерць у 
адкупленне людзей ад першароднага граху.

Хрысціянства прынесла з сабой новыя маральныя 
прынцыпы — ідэі ўсеабдымнай любові, спачування і інш.  

А. А. Іванаў. З’яўленне Хрыста перад народам (1837—1857)
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Залатое правіла маральнасці захавана ў Новым Запавеце: 
«Такім чынам, ва ўсім, як хочаце, каб з вамі абыходзіліся 
людзі, так абыходзьцеся і вы з імі» (Евангелле ад Матфея, 
7:12). Хрысціянства зрабіла ўплыў на развіццё заходне- 
еўрапейскай і ўсходнеславянскай культуры, на станаўлен- 
не светапогляду, маральных, сацыяльных, сямейных каш- 
тоўнасцей многіх народаў.

Іслам — самая маладая з сусветных рэлігій — узнік 
у Заходняй Аравіі ў VII ст. і распаўсюдзіўся ў краінах 
Блізкага і Сярэдняга Усходу, Паўночнай Афрыкі, Сярэд-
няй Азіі і інш. Заснавальнікам ісламу з’яўляецца Мухамед 
(570—632), які распачаў сваю прапаведніцкую дзейнасць у 
гарадах Мека і Медзіна. У Мецы знаходзіцца старажытнае 
свяцілішча — Кааба са святым чорным каменем, да якога 
мусульмане ўсяго свету здзяйсняюць паломніцтва.

Мухамед вёў свае пропаведзі ў вуснай форме, і толькі 
пасля яго смерці са слоў людзей, якія ведалі гэтыя про- 
паведзі на памяць, быў складзены Каран — свяшчэнная 
кніга ісламу. Пазней быў створаны зборнік паданняў — 
суна, дзе гаворыцца пра ўчынкі і выслоўі прарока. На 

Касцёл св. Сымона і Алены, г. Мінск
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аснове Карана быў распрацаваны шарыят — збор мусуль-
манскага права. 

Асноўнымі кірункамі ў ісламе з’яўляюцца сунізм і шыізм. 
Большасць сучасных мусульман — суніты, якія нараўне 
з Каранам прызнаюць суну. Шыіты лічаць законнымі 
пераемнікамі Мухамеда і духоўнымі кіраўнікамі мусуль-
ман толькі стрыечнага брата і зяця самога Мухамеда — Алі 
і яго нашчадкаў ад дачкі Мухамеда Фацімы — Алідаў. 
Акрамя гэтых плыняў у ісламе ўтварылася мноства іншых 
кірункаў.

Чорны камень Каабы Мячэць Эль-Мурсі

Нацыянальныя рэлігіі — гэта рэлігіі, распаўсюджаныя ў 
межах адной дзяржавы ці тыя, што маюць паслядоўнікаў 
пераважна сярод прадстаўнікоў адной нацыі. Да сучасных 
нацыянальных рэлігій адносяцца індуізм, іудаізм, канфу-
цыянства, сінтаізм і некаторыя іншыя.

Важнай з’явай у сучасным рэлігійным жыцці чала-
вецтва стала пашырэнне нетрадыцыйных рэлігій. Іншая 
іх назва — неакульты. Гэта агульнае абазначэнне новых 
рэлігійных аб’яднанняў, якія супрацьпастаўляюць сябе па-
нуючым рэлігіям, традыцыйным для той ці іншай краіны. 
Іх адметнай рысай з’яўляецца спроба сінтэзу ідэй, культу, 
абрадаў, запазычаных з розных рэлігій. Узнікненне нетра-
дыцыйных рэлігійных культаў стала адказам на зменлівыя 
ўмовы жыцця сучаснага грамадства. Паскарэнне тэмпаў 
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сацыяльна-эканамічнага развіцця, разбурэнне звыклага 
ладу жыцця, пашырэнне культурных кантактаў абумовілі 
пошук новых формаў духоўнай супольнасці людзей, 
відазмяненне рэлігійных вучэнняў  і культавай практыкі.

Асаблівую групу сярод нетрадыцыйных рэлігійных куль- 
таў складаюць дэструктыўныя культы. Такія арганіза- 
цыі ёсць і ў Беларусі. Афіцыйна прызнана, што іх дзей-
насць, веравучэнне, культавая практыка супярэчаць 
заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Верацярпімасць і свабода сумлення. Верацярпімасць — 
гэта свабода кожнага чалавека вызнаваць сваю веру, а 
значыць, паважлівае стаўленне да прадстаўнікоў іншых 
веравызнанняў. Верацярпімай з’яўляецца тая дзяржава, 
якая не ўціскае вернікаў у адпраўленні абрадаў.

З прынцыпам верацярпімасці звязаны светапоглядны 
прынцып свабоды сумлення. Свабода сумлення азначае 
самастойнасць чалавека ў выбары, верыць яму ў Бога ці 
быць атэістам, не прымаць рэлігійную веру. Свабода сум-
лення ўключае ў сябе свабоду веравызнання, гэта значыць 
права быць паслядоўнікам якой-небудзь рэлігіі, выбіраць 
ці змяняць сваю веру. Яна тaксама азначае права ства-
раць рэлігійныя аб’яднанні і кіраваць імі ў адпаведнасці з 
палажэннямі сваёй веры, збірацца разам для навучання і 
набажэнства, распаўсюджваць рэлігійныя погляды з дапамо-
гай літаратуры, публічнай пропаведзі ці праз сродкі масавай 
інфармацыі, калі гэтая дзейнасць не супярэчыць закону. 
Прынцып свабоды сумлення замацаваны ў такім важным 
міжнародным прававым і палітычным акце, як Усеагульная 
дэкларацыя правоў чалавека, якая была прынята на трэцяй 
сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 10 снежня 1948 г.

Артыкул 16 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь аб-
вяшчае: «Рэлігіі і веравызнанні роўныя перад законам. 
Узаемаадносіны дзяржавы і рэлігійных арганізацый рэ-
гулююцца законам з улікам іх уплыву на фарміраванне 
духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларуска-
га народа. Забараняецца дзейнасць рэлігійных арганізацый, 
іх органаў і прадстаўнікоў, якая накіравана супраць 
суверэнітэту Рэспублікі Беларусь, яе канстытуцыйнага ла-
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ду і грамадзянскай згоды або спалучана з парушэннем 
правоў і  свабод грамадзян, а таксама перашкаджае выка-
нанню грамадзянамі іх дзяржаўных, грамадскіх, сямейных 
абавязкаў, шкодзіць здароўю і маральнасці».

Пытанні і заданні

1. Якія асноўныя рысы рэлігійнага светапогляду? 2. Ахаракта-
рызуйце функцыі рэлігіі. Якія з іх, на ваш погляд, з’яўляюцца больш 
важнымі ў жыцці сучаснага грамадства? Сваё меркаванне аргумен-
туйце. 3. Прывядзіце прыклады выканання рэлігіяй культуратворчай 
функцыі. 4. У чым заключаецца асноўнае адрозненне нацыянальных 
рэлігій ад сусветных? 5. Якія асноўныя характарыстыкі нетрадыцый-
ных рэлігій? Чым можна растлумачыць іх распаўсюджанне ў сучасным 
свеце? 6. Да якіх вынікаў, на ваш погляд, прыводзяць адступленні ад 
прынцыпу свабоды сумлення?

§ 22. Філасофія

Адметныя асаблівасці філасофскага светапогляду. 
Слова «філасофія» паходзіць ад грэчаскіх слоў fileo (лю- 
біць, мець схільнасць да чаго-небудзь) і sofia (мудрасць, 
праніклівасць). У вядомым слоўніку Даля гаворыцца, што 
філасофія — гэта любамудрасць, навука пра дасягненне 
чалавечай мудрасці, пра пазнанне ісціны і дабра. 

З матэрыялаў курса «Грамадазнаўства», вывучаных у 
9 класе, вы ўжо ведаеце, што такое светапогляд і якую 
ролю ён выконвае ў жыцці людзей. Нагадаем, што света-
погляд — гэта абагульненае разуменне чалавекам самога 
сябе, свайго месца ў свеце, свайго прызвання і абавязку. 
Філасофія выпрацоўвае сістэмы паняцяў, з дапамогай якіх 
можна растлумачыць, што ляжыць у аснове жыцця чалаве-
ка і грамадства і як мы атрымліваем веды пра свет.

Штодзённы, жыццёва-практычны светапогляд абапі- 
раецца на разумны сэнс, уласцівы кожнаму чалавеку. Ён 
фарміруецца стыхійна, як бы сам па сабе пад уплывам 
традыцый, звычаяў, індывідуальнага жыццёвага вопы-
ту чалавека. Філасофскі ж светапогляд ствараецца свядо-
ма, усе яго элементы старанна прадумваюцца, праходзяць  

?!
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выпрабаванне крытыкай. Распрацоўка такога светапогляду 
патрабуе вялікай падрыхтоўкі і творчых намаганняў.

Выкарыстанне строгіх паняццяў, лагічнасць, пасля- 
доўнасць, доказнасць філасофскіх разваг збліжаюць філа- 
софію з навукай і выяўляюць яе адрозненне ад рэлігіі і 
міфа. Рэлігійна-міфалагічны светапогляд заснаваны не на 
доказах, а на веры і ўнушэнні, не на мысленні з дапамогай 
строгіх паняццяў, а на ўяўленні. Як і навука, філасофія 
недагматычная, усе яе палажэнні патрабуюць крытыч-
нага разгляду. Аднак адметная асаблівасць філасофскіх 
палажэнняў і высноў заключаецца ў тым, што яны ма-
юць гранічна агульны характар і не дапускаюць прамой 
праверкі з дапамогай вопыту, як гэта робіцца ў эксперы-
ментальных навуках.

Філасофскія вучэнні заўсёды маюць пэўнага аўтара.  
У міфаў, як вядома, аўтара няма. Міф — гэта плён калек- 
тыўнай свядомасці. У рэлігіі, як правіла, сцвярджаецца, 
што крыніцай веравучэння з’яўляецца сам Бог. Філасофская 
ж ідэя заўсёды кімсьці сфармуляваная і абгрунтаваная,  
гэта значыць мае цалкам чалавечае паходжанне. Вядома, 
кожны аўтар выказвае ідэі, характэрныя для эпохі, у якой 
ён жыве, але менавіта ён іх фармулюе, выяўляе ў выглядзе 
сістэмы філасофскіх катэгорый.

Сацыяльна-гістарычная абумоўленасць філасофскіх 
вучэнняў. Кожная гістарычная эпоха вылучае свае 
філасофскія ідэі, якія ўплецены ў агульную тканіну куль-
туры гэтай эпохі, адлюстроўваюць яе праблемы.

Еўрапейская філасофская традыцыя зарадзілася ў Ста-
ражытнай Грэцыі. Старажытныя грэкі шукалі адказ на 
пытанне, з чаго ўсё пачалося, што з’яўляецца першаасновай 
усяго існага. Пастаноўка гэтага пытання вызначалася не 
практычнымі мэтамі, а імкненнем лепш зразумець наваколь-
ны свет, яго вытокі. Старажытнагрэчаская філасофія была 
сузіральнай, не звязанай з паўсядзённай дзейнасцю. Гэта, 
аднак, дазволіла антычным філосафам сфармуляваць тэарэ-
тычныя светапоглядныя пытанні і прапанаваць некаторыя 
варыянты адказу на іх. Імёны Сакрата, Платона, Арысто-
целя, Дэмакрыта, Геракліта трывала ўвайшлі ў гісторыю 
філасофскай думкі, культуру ў цэлым. Тэарэтычнасць, 
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незацікаўленасць у непасрэднай практычнай карыснасці 
ведаў характарызуе тып грэчаскага мудраца-філосафа. Такі 
тып філасофіі склаўся невыпадкова. Антычная эканоміка 
была заснавана на выкарыстанні працы рабоў. Іх доляю 
была цяжкая фізічная праца, свабодныя ж грамадзяне 
маглі займацца рашэннем пытанняў жыцця свайго горада-
дзяржавы, а таксама развіццём уласнай асобы, далучэннем 
да ведаў і разважаннямі аб свеце ў цэлым.

У Сярэднявеччы характар філасофскай думкі кардыналь- 
на мяняецца. Ва ўмовах непадзельнага панавання рэлі- 
гійнага светапогляду філасофія становіцца «прыслужніцай 
тэалогіі». Нагадаем, што тэалогія — гэта рэлігійнае вучэн- 
не пра Бога. Калі антычныя мысліцелі шукалі ісціну, то 
для сярэднявяковых мысліцеляў ісціна ўжо існавала ў га-
товым выглядзе. Яна змяшчалася ў Свяшчэнным Пісанні 
(Бібліі). Таму задача філосафа заключалася не ў сама-
стойным пошуку ісціны, а ў вытлумачэнні ісцін, якія 
адкрыў людзям Бог. Антычныя пытанні аб першааснове 

Рафаэль Санці. Афінская школа (1509—1511)
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свету, аб будове космасу, аб чалавеку і грамадстве замяня-
юцца іншымі — аб суадносінах веры і розуму, аб доказе 
быцця Бога.

У эпоху Адраджэння прынцыпам светапогляду ста- 
новіцца ідэя гуманізму. Чалавек цяпер не проста пазнае 
сябе і навакольны свет, ён як бы стварае самога сябе, усве-
дамляе сябе творцам і гаспадаром свайго лёсу.

У Новы час, у эпоху развіцця капіталізму, навука ста- 
новіцца прадукцыйнай сілай і галоўнай праблемай філасофіі 

выступае абгрунтаванне магчымасці і 
шляхоў дасягнення правільнага па- 
знання свету. Узнікае вядомая спрэчка 
паміж прыхільнікамі эмпірычнага (за-
снаванага на доследзе) і рацыянальнага 
(заснаванага на мысленні) пазнання. 
Строгі эксперымент, дакладныя вымя- 
рэнні і тэарэтычныя абагульненні фак- 
таў з выкарыстаннем матэматыкі ста-
новяцца той базай, на якой будуецца 
новая еўрапейская навука. У гэты пе-
рыяд узнікаюць цэласныя філасофскія 
сістэмы, якія імкнуцца растлумачыць 
навакольную рэчаіснасць і працэсы яе па- 
знання зыходзячы з пэўнай светапогляд-
най пазіцыі. Такімі з’яўляюцца вядомыя 

і дагэтуль ідэалістычнае вучэнне Гегеля, матэрыялістычная 
філасофія Маркса, тэорыя пазнання і этычная канцэпцыя 
Канта. У гэты перыяд пераважае ідэя грамадскага прагрэсу, 
які звязваюць або з поспехамі чалавечага розуму, развіццём 
навукі, або з развіццём матэрыяльнай вытворчасці, якая так-
сама абапіраецца на прырашчэнне ведаў аб свеце.

У сярэдзіне XIX ст. у сувязі з ускладненнем грамад-
скага жыцця і ўзнікненнем крызісных з’яў у культуры 
мяняецца і характар філасофіі. На змену бязмежнай веры 
ў розум прыходзіць імкненне пераацаніць ўсе каштоўнасці, 
узнікае недавер да розуму, або ірацыяналізм. У ХХ ст.,  
у эпоху сусветных войнаў, сацыяльных катастроф шырокае 
распаўсюджванне атрымлівае філасофія экзістэнцыялізму 
(ад лац. exsistere — існаваць), якая канцэнтруе ўвагу на 

Георг Вільгельм 
Фрыдрых Гегель

(1770—1831)
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перажыванні чалавекам свайго існа- 
вання. Свет тут уяўляецца чужым і ва- 
рожым чалавеку. З’яўляюцца і іншыя 
кірункі філасофскай думкі, якія адлюс- 
троўваюць складанасць і супярэчлі- 
васць сучаснага грамадскага жыцця. Іх 
вывучэнне і самастойнае асэнсаванне 
дапамагае людзям адказна паставіцца 
да выбару ўласнай жыццёвай пазіцыі.

Асноўныя праблемы філасофіі. 
Філасофія — гэта тэарэтычны света-
погляд, які выкарыстоўвае гранічна 
шырокія паняцці (іх называюць катэ- 

горыямі) і будуе развагі ў адпаведнасці з правіламі логі- 
кі. Усякі светапогляд разглядае пытанне аб адносінах ча-
лавека і свету. Каб знайсці пэўны адказ на яго, трэба 
высветліць, па-першае, што мы разумеем пад светам, якая 
аснова сусветнага быцця, па-другое, што такое чалавек па 
сваёй сутнасці і, па-трэцяе, як адбываецца пазнанне чала-
векам свету.

Першае пытанне — аб сутнасці быцця. Два процілеглыя 
падыходы да яго прапаноўваюцца матэрыялізмам і ідэа- 
лізмам. Філосафы-матэрыялісты лічаць, што сапраўдная 
рэальнасць — гэта матэрыя, пад якой разумеецца ўсё 
тое, што існуе самастойна, незалежна ад нашых думак і  
пачуццяў, але разам з тым адчуваецца, даступнае чалаве-
чаму вопыту і наогул пазнанню. Філосафы-ідэалісты, на-
адварот, лічаць, што сапраўдная, глыбінная рэальнасць не-
адчувальная, пазбаўленая матэрыяльных уласцівасцей і па 
сутнасці духоўная ці ідэальная.

Другое пытанне — аб чалавеку — вырашаецца па-
рознаму ў залежнасці ад таго, як мы разумеем першаасно-
ву быцця, паколькі ад гэтага залежыць і выбар галоўных 
характарыстык чалавека. Так, ідэалісты сцвярджаюць, што 
сутнасць чалавека духоўная, матэрыялісты ж імкнуцца 
растлумачыць, як узнікае чалавечая духоўнасць, свядо-
масць людзей. Тлумачэнні яны будуюць зыходзячы са 
сцвярджэння вызначальнай ролі матэрыяльнай працоўнай 
дзейнасці ў жыцці чалавека.

Імануіл Кант
(1724—1804)
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М. В. Несцераў. Філосафы (1917)

У рашэнні трэцяга пытання — аб пазнанні свету — 
вылучаецца нязвычная пазіцыя агнастыцызму (ад грэч. 
agnostos — непазнавальны), згодна з якой свет сам па сабе 
непазнавальны. Аднак большасць філосафаў прызнаюць і 
даказваюць пазнавальнасць свету. Тых з іх, хто галоўнай 
лічыць ролю пачуццёвага вопыту ў чалавечым пазнанні, 
называюць прыхільнікамі эмпірызму. Да рацыяналістаў 
жа адносяць філосафаў, якія сцвярджаюць вядучую ролю 
розуму, мыслення ў пазнанні.

Роля філасофіі ў духоўным жыцці грамадства і асобы. 
Займаючыся паўсядзённымі справамі, людзі пастаянна 
сутыкаюцца са светапогляднымі пытаннямі. Але далёка 
не заўсёды атрымліваецца самастойна асэнсаваць усю іх 
глыбіню і складанасць, зразумець, што рашэнне гэтых 
пытанняў шмат у чым залежыць ад занятай жыццёвай 
пазіцыі і выяўляе яе. Задача філасофіі — растлумачыць і 
паказаць у сістэмах дакладных паняццяў асноўныя тыпы 
такіх пазіцый і падыходаў да вырашэння светапоглядных 
праблем.
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Філосаф звычайна гаворыць і піша ад свайго імя, ён вы-
кладае і абгрунтоўвае асабісты пункт гледжання. Але калі 
іншыя людзі ўбачылі ў яго тэорыі яснае і паслядоўнае ад-
люстраванне таго, аб чым думалі і самі, значыць, філосаф 
выказаў не толькі ўласную светапоглядную пазіцыю, але і 
погляды, інтарэсы больш або менш шырокай супольнасці лю- 
дзей. Матэрыялізм і ідэалізм, эмпірызм і рацыяналізм — гэта 
некаторыя з асноўных філасофскіх пазіцый, перакананняў. 
За імі заўсёды стаяць асаблівасці жыццёвага вопыту, харак-
тар дзейнасці пэўных людзей, сфарміраваныя ў іх падыходы 
да вырашэння тэарэтычных і практычных праблем. 

Філосафы выразна фармулююць тое, аб чым многія толь- 
кі здагадваюцца. Дзякуючы дакладнасці фармулёўкі пэў- 
ную філасофскую пазіцыю можна параўноўваць з іншы- 
мі пазіцыямі, высвятляць іх моцныя і слабыя бакі. Чала-
век можа, вядома, проста адкідваць тыя погляды, з якімі 

Партрэт Уладзіміра Салаўёва, выдатнага  
рускага філосафа (аўтар І. М. Крамской, 1885)
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асабіста ён не згодны, але гэта будзе зусім не па-філасофску. 
Філасофія патрабуе доказаў і абгрунтаванняў. Значыць, 
яна вучыць паважліва і ўважліва ставіцца да поглядаў 
і перакананняў іншых людзей. А калі мы навучымся 
лепш разумець іншых, то зразумеем, што нашы ўласныя 
перакананні таксама ў чымсьці аднабаковыя і не ўлічваюць 
некаторыя важныя, вартыя ўвагі моманты. 

Вывучэнне філасофіі заахвочвае нас пашыраць света- 
поглядны далягляд, пераадольваць уласную абмежаванасць 
і імкнуцца ўзгадніць сваю жыццёвую пазіцыю з устаноўкамі, 
перакананнямі, інтарэсамі іншых людзей. Гэта ўзбагачае 
нас духоўна. Мы становімся больш самакрытычнымі, 
больш памяркоўнымі і ўважлівымі да канструктыўнай 
разнастайнасці светапоглядных перакананняў. Невыпадко-
ва філасофія літаральна азначае любоў да мудрасці, а му-
драсць прадугледжвае не толькі шырокія веды, але і глы-
бокае разуменне жыцця, уменне вылучыць самае галоўнае 
і адсеяць усё другараднае, выпадковае і наноснае.

Культура філасофскага мыслення вельмі важная і для 
кожнага асобнага чалавека, і для грамадства ў цэлым. Ад 
яе шмат у чым залежыць наша здольнасць дасягаць не 
толькі паразумення, але і дзейснай згоды па ключавых 
пытаннях грамадскага жыцця. Дзейснасць згоды заключа-
ецца ў тым, што калі мы шляхам дыскусій, рознабакова-
га абмеркавання дайшлі да пэўнага рашэння, то павінны 
абавязкова яго выконваць, паколькі гэта наша ўласнае 
рашэнне. Тэарэтычныя светапоглядныя дыскусіі могуць 
мець вялізнае практычнае значэнне, бо яны тлумачаць 
базавыя каштоўнасці нашага жыцця, дапамагаюць дасяг-
нуць абгрунтаванасці і ўзгодненасці дзеянняў у вырашэнні 
актуальных праблем.

Тэарэтычныя філасофскія даследаванні важныя і для 
навукі, паколькі яны паглыбляюць наша светаразумен-
не, удасканальваюць паняційны апарат нашага мыслення, 
дапамагаюць нараджэнню новых навуковых ідэй. У сваю 
чаргу, усе асноватворныя навуковыя адкрыцці маюць вы-
датнае філасофска-светапогляднае значэнне.
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Пытанні і заданні

1. У чым заключаецца адрозненне філасофскага светапогля-
ду ад звычайнага? 2. Якія асноўныя этапы вылучаюцца ў развіцці 
еўрапейскай філасофіі? Дзе яна зарадзілася? 3. Чым філасофскі 
светапогляд адрозніваецца ад рэлігійнага і міфалагічнага? 4. Якія 
асноўныя праблемы вырашае філасофія? 5. У чым заключаецца 
адрозненне паміж матэрыялізмам і ідэалізмам? 6. Ці можна спадзя-
вацца на тое, што ўсе філосафы выпрацуюць адзіную светапогляд-
ную пазіцыю?

§ 23. Мастацтва

Сутнасць і віды мастацтва. Слова «мастацтва» часта 
ўжываецца ў вельмі шырокім значэнні: спрактыкаванасць, 
майстэрства, уменне (напрыклад, мастацтва танца, ма-
стацтва слова, баявое мастацтва і інш.). У больш вузкім і 
строгім значэнні мастацтва — гэта творчасць па законах 
прыгажосці. Вялікі рускі пісьменнік Л. М. Талстой вызначыў 
мастацтва як сродак абмену пачуццямі, супрацьпаставіўшы 
яму навуку як сродак абмену думкамі.

Мастацтва часта параўноўваюць з люстэркам, у якім чала-
век бачыць самога сябе. Гэта люстэрка паказвае рэчаіснасць 
праз думкі і пачуцці мастака, пісьменніка, кампазітара, спе-

вака і г. д. Спецыфіка мастацтва заклю-
чаецца ў тым, што яно адлюстроўвае  
рэчаіснасць у мастацка-вобразнай форме.

Мастацкі вобраз — гэта створаная 
аўтарам і даступная ўспрыманню з дапа-
могай органаў пачуццяў з’ява, якая вы- 
яўляе тыя ці іншыя бакі жыцця зы-
ходзячы з суб’ектыўных пазіцый ства- 
ральніка вобраза. Мастацкі вобраз мо-
жа выяўляцца ў літаратурным сюжэце, 
жывапіснай ці музычнай кампазіцыі, у 
скульптурнай ці архітэктурнай форме. 
Ён можа быць увасоблены ў гліне, фарбе, 
у гуках, фатаграфіі, слове.

Л. М. Талстой
(1828—1910)

?!
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Віды мастацтва — гэта ўстойлівыя формы творчай 
дзейнасці, якія склаліся гістарычна і адрозніваюцца па 
спосабах матэрыяльнага ўвасаблення мастацкіх вобразаў: 
скульптура, жывапіс, графіка, кінамастацтва, літаратура, 
музыка, архітэктура, прыкладное мастацтва.

Выяўленчае мастацтва, якое ахоплівае жывапіс, графіку, 
скульптуру, раскрывае шматстайнасць чалавечых адносін да 
свету з дапамогай фарбаў, мармуру, гліны, гэта значыць з 
дапамогай пластычных і каларыстычных матэрыялаў.

Літаратура ўключае ў сябе ўсе формы мастацкай творчас- 
ці, якія рэалізуюцца ў слове: паэзію, прозу, творы драма- 
тургіі.

Музыка выкарыстоўвае не толькі гучанне чалавечага го-
ласу, але і разнастайнасць гукаў і тэмбру, што ствараюцца 
музычнымі інструментамі.

Архітэктура і прыкладнае мастацтва ствараюць 
мастацкія вобразы з дапамогай прасторавых матэрыяль-
ных канструкцый і рэчаў, якія задавальняюць адначасова 

С. Далі. Рынак рабоў са знікаючым бюстам Вальтэра (1938)
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і практычныя, і духоўныя патрэбнасці людзей. Кожны з 
відаў мастацтва мае асаблівыя роды і жанры.

Уздзеянне мастацтва на духоўны свет чалавека. Ста- 
ражытнагрэчаскі мысліцель Арыстоцель лічыў, што здоль-
насць мастацтва ўплываць на духоўны свет чалавека за-
снавана на перайманні рэчаіснасці. Высока ацэньваючы 
літаратурную творчасць, Арыстоцель асаблівую ролю адво- 
дзіў трагедыі. Мэтай трагедыі ён лічыў катарсіс (ад грэч. 
katharsis — ачышчэнне), ачышчэнне душы праз супера- 
жыванне героям. Праходзячы праз катарсіс, чалавек ду- 
хоўна ўзвышаецца.

Гісторыя мастацкай культуры захавала нямала прык- 
ладаў, калі ўспрыманне твора мастацтва паслужыла за-
ахвочвальным імпульсам для здзяйснення тых ці іншых 
учынкаў, а часам і для змены ладу жыцця. Мастацтва 
ўздзейнічае не на адну якую-небудзь чалавечую здольнасць 
ці бок духоўнага жыцця, а на духоўны свет чалавека ў 
цэлым. Яно ўплывае на ўсю сістэму чалавечых установак. 
Так, хвалюючыя гукі песні «Свяшчэнная вайна» паднімалі 
мірных савецкіх людзей на смяротны бой з фашысцкай 
карычневай чумой.

Вядомы дацкі фізік Нільс Бор пісаў: «Прычына, чаму 
мастацтва можа нас узбагаціць, заключаецца ў яго здоль- 
насці нагадваць нам аб гармоніях, недасягальных для сіс- 
тэматычнага аналізу». У мастацтве ў асаблівай мастацкай 
форме асвятляюцца агульначалавечыя, вечныя праблемы: 
што такое дабро і зло, каханне, воля, годнасць асобы, у 
чым заключаецца прызванне і абавязак чалавека.

Далучэнне да мастацтва падахвочвае чалавека асэн-
саваць свае жыццёвыя ўстаноўкі і каштоўнасці, глыбей 
зразумець свае праблемы. Нярэдка мастацкія персанажы 
ўспрымаюцца як рэальныя людзі, у якіх можна многаму 
павучыцца, з якімі можна нават параіцца. Дзякуючы ма-
стацтву чалавек атрымлівае магчымасць як бы пражыць 
мноства розных жыццяў і здабыць з іх урокі для само-
га сябе. Чытаючы кнігу ці ўспрымаючы кінафільм, мы 
пераносімся ў створаны імі свет вобразаў, якія абуджаюць 
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думку, нараджаюць перажыванні, успаміны і прадчу- 
ванні. Такім шляхам кожны з нас далучаецца да каш- 
тоўнасцей культуры, засвойвае вопыт, назапашаны ча-
лавецтвам.

Эстэтычныя адносіны да свету. Эстэтыкай (ад грэч. 
aisthetikos — які адносіцца да пачуццёвага ўспрымання) 
называюць адну з філасофскіх дысцыплін, што вывучае 
адносіны чалавека да свету на падставе ўяўленняў аб пры-
гожым і агідным, узнёслым і нізкім і г. д. Эстэтыка выву-
чае таксама сферу мастацкай дзейнасці людзей.

У нашым жыцці сапраўды суседнічаюць прыгожае і 
агіднае, гераічнае, узнёслае і нізкае, трагічнае і камічнае. 
Мы выяўляем сваю эстэтычную ацэнку, калі гаворым: «Які 
прыгожы дзень!» Пры гэтым сэрца напаўняецца пачуццём 
радасці ад цёплага сонейка, першых зялёных лісцікаў на 
дрэвах, спеваў птушак. Або вымаўляем: «Якія цудоўныя 
словы!» І гэта азначае, што пачутыя словы не толькі са- 
грэлі нашу душу, але і сваім гучаннем напоўнілі нас па-
чуццём прыгажосці. Разам з тым мы заўважаем і агіднае, 
нізкае, якое выклікае ў нас пачуццё засмучэння. Нам не-
прыемна, калі мы бачым на вуліцы бруд, калі парушаецца 
гармонія чалавечых адносін. Купляючы адзенне, робячы 
рамонт у доме, нават гатуючы ежу, мы кіруемся не толькі 
меркаваннямі практычнасці, карыснасці. Мы хочам такса-
ма, каб было прыгожа.

Прыгожае — гэта цэнтральнае паняцце ў эстэтыцы. Усе 
іншыя яе паняцці так ці інакш суадносяцца з прыгожым, 
выяўляючы розныя грані пачуццёвага ўспрымання свету 
і эстэтычнай ацэнкі яго з’яў. Прыгожымі мы называем 
з’явы, якія валодаюць найвышэйшай дасканаласцю, бяс-
спрэчнай эстэтычнай каштоўнасцю.

Эстэтычныя адносіны да свету — гэта яго пачуццё-
вае ўспрыманне, звязанае з патрэбнасцю людзей будаваць 
жыццё ў адпаведнасці з законамі прыгажосці, імкненнем 
зрабіць жыццё цудоўным, прыгожым. Сфера эстэтычнага 
ўключае ў сябе эстэтычную свядомасць і эстэтычную 
дзейнасць.
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Эстэтычная свядомасць мае тры ўзроўні: 
 эстэтычнае ўспрыманне;
 эстэтычны густ (сістэма эстэтычных установак і 

ідэалаў асобы);
 эстэтычныя тэорыі (па-філасофску асэнсаваны эстэ-

тычны вопыт чалавецтва).
Усім вядомая прымаўка «На густ і колер таварышаў 

няма». Яна азначае, што наша эстэтычнае ўспрыманне 
свету суб’ектыўнае, індывідуальна-непаўторнае. Тое, што 
здаецца прыгожым аднаму, іншаму можа  бачыцца зусім 
непрыгожым.

Часам мы гаворым пра якога-небудзь чалавека: «У яго 
ёсць густ». Пры гэтым чалавека з пачуццём густу вылу-
чаем, хутчэй, не шляхам разваг, а на падставе непасрэд-
нага ўспрымання яго паводзін і знешнасці. Мы ацэньваем 

Леанарда да Вінчы. Мона Ліза (каля 1503)
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тое, як ён апранаецца, у якім інтэр’еры жыве, як сябе 
паводзіць, як гаворыць і інш.

Эстэтычны густ — гэта здольнасць чалавека на падста-
ве пачуцця задавальнення ці незадавальнення адрозніваць 
прыгожае ад агіднага ў мастацтве і рэчаіснасці, даваць 
эстэтычную ацэнку розным з’явам, прадметам, падзеям.

Эстэтычны густ развіваецца праз вопыт зносін з прыго-
жым у прыродзе і ў людзях, а таксама з дапамогай знаём-
ства з творамі мастацтва. Калі з дзіцячых гадоў чалавек не 
будзе чуць нічога, акрамя музычнай пошласці, ён наўрад 
ці зможа ўспрыняць і ацаніць класічную музыку, развіць 
музычны густ. Эстэтычны густ лёгка прывіваецца дзіцяці 
ў сям’і, дзе зацвердзіліся ветласць і паважлівае стаўленне 
адзін да аднаго, схільнасць да чысціні і ахайнасці, дзе ў 
зносінах не ўжываюцца непрыстойныя словы. І наадварот, 
у атмасферы брыдкаслоўя, грубасці, жорсткасці эстэтычны 
густ сфарміраваць вельмі няпроста.

Дрэнны густ праяўляецца па-рознаму. Знешнюю пры-
гажосць, крыклівасць і аляпаватасць чалавек з дрэн-
ным густам прымае за сапраўдную прыгажосць. Для лю- 
дзей з неразвітым густам характэрная цяга да таго, што 
з’яўляецца кідкім, нескладаным для разумення і не па-
трабуе роздумаў, намаганняў. Такіх людзей больш за-
давальняюць забаўляльныя мастацкія творы, мастацтва 
прымітыўных формаў. Нярэдка даводзіцца сутыкацца так-
сама з прэтэнзіяй на адзіна правільную эстэтычную ацэн-
ку, з пагардлівым стаўленнем да мастацкіх пераваг іншых 
людзей. Сапраўды добры густ прадугледжвае сціпласць.

Сферы эстэтычнай дзейнасці. Эстэтычная дзей-
насць — гэта духоўная дзейнасць чалавека, якая мае на 
ўвазе перш за ўсё стварэнне твораў мастацтва, а таксама 
ўспрыманне твораў мастацтва і суджэнне аб іх. Да сфер 
эстэтычнай дзейнасці адносяцца і эстэтыка прыроды, эстэ-
тыка працы, побыту, чалавечых адносін.

Эстэтычная дзейнасць ажыццяўляецца па законах пры- 
гажосці. Дзякуючы ёй чалавек уступае ў эстэтычныя 
адносіны з навакольнай рэчаіснасцю. Ён змяняе, удас- 
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канальвае і развівае свае здольнасці і ўнутраны, духоўны  
свет у цэлым.

Эстэтыка прыроды. Прыгажосць навакольнага свету 
заўсёды хвалявала ўяўленне чалавека, будзіла яго пачуцці. 
Захапленне прыгажосцю прыроды натхняе людзей на ства-
рэнне мастацкіх твораў. Успомнім, напрыклад, «Поры 
года» італьянскага кампазітара А. Вівальдзі ці выдат-
ныя краявіды І. Левітана, І. Шышкіна, нашага земляка  
В. Бялыніцкага-Бірулі. Людзям уласцівае імкненне змя-
няць прыроду. Прыклад гэтага — садова-паркавае мастацт-
ва. Мы самі таксама належым прыродзе. Упрыгожваючы 
яе, мы павінны клапаціцца і аб уласнай прыгажосці, аб 
развіцці гнуткасці, пластычнасці нашага цела, аб гармоніі 
голасу і жэста.

В. К. Бялыніцкі-Біруля. Веснавыя воды (1930)

Эстэтыка працы. Здаўна людзі імкнуліся зрабіць прыла-
ды працы і хатнія рэчы не толькі зручнымі і практычнымі, 
але і прыгожымі (арнамент на керамічных гаршках, роспіс 
ваз, разьбяная ліштва і г. д.). У сучаснай эстэтыцы працы 
асаблівае месца займае дызайн — мастацкае праектаванне 
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эстэтычнага аблічча прамысловых вырабаў. Вялікая ўвага 
надаецца і эстэтычнаму афармленню рабочых месцаў.

Эстэтыка побыту. Побыт — важная частка чалавечага 
жыцця, якая ахоплівае свет паўсядзённай дзейнасці, што 
не звязана з вытворчасцю. Арганізуючы харчаванне, ад-
пачынак, стасуючыся адзін з адным, упрыгожваючы сваё 
жыллё або адзенне, людзі на справе рэалізуюць эстэтычныя 
ідэалы і каштоўнасці, выпрацаваныя грамадствам і пры- 
нятыя імі.

Эстэтыка чалавечых адносін. Сфера зносін і чалаве-
чых адносін — гэта тая галіна, дзе эстэтычнае ўспрыманне 
свету зліваецца з маральным. Прыгажосць тут звычайна 
асацыіруецца з дабром, а агіднасць — са злом. Прыга-
жосць паводзін  прадугледжвае праяўленне добразычлівага, 
паважлівага стаўлення да чалавека. Яна цесна звязана з 
культурай маўлення, агульнай выхаванасцю. Ветласць і вы-
кананне правіл этыкету дапамагаюць пабудаваць сапраўды 
чалавечыя адносіны, зрабіць нашы зносіны прывабнымі 
і годнымі. Дзелавыя зносіны звычайна прадугледжваюць 
прытрымліванне строгіх правіл. У нефармальных зносінах 
(у сям’і, сярод сяброў) людзі праяўляюць свае эмоцыі 
больш раскавана, выкарыстоўваючы для гэтага выразную 
міміку, разнастайныя жэсты, інтанацыі і інш. Калі чала-
век прывык да непрыстойных слоў, калі ён не можа выка-
зацца інакш, як крыкам ці абразамі, то гэта сведчыць аб 
адсутнасці эстэтычнай культуры і проста нявыхаванасці.  
У зносінах важна знаходзіць эстэтычна і маральна пры-
мальныя формы выяўлення сваіх думак і пачуццяў.

Пытанні і заданні

1. У чым заключаецца спецыфіка мастацтва? 2. Якія віды ма-
стацтва вы ведаеце? Чым яны адрозніваюцца? 3. Што вывучае эстэ-
тыка? Якія паняцці яна выкарыстоўвае? 4. Як развіваецца эстэтычны 
густ? 5. Пералічыце асноўныя сферы эстэтычнай дзейнасці. У чым 
заключаюцца асаблівасці праяўлення ў іх эстэтычнага густу? 6. Якое 
мастацтва вы лічыце сучасным? 7. Што вы разумееце пад класічным 
мастацтвам і як да яго ставіцеся?

?!

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



205

§ 24. Мараль
Грамадскія функцыі маралі. Усе людзі ў паўсядзённых 

паводзінах павінны падпарадкоўвацца пэўным правілам, 
нормам. Некаторыя з гэтых правіл і нормаў маюць спе- 
цыялізаваны характар (правілы тэхнікі бяспекі, правілы 
дарожнага руху і інш.). Мараль рэгулюе паводзіны людзей 
ва ўсіх сферах жыцця.

Важную ролю ў жыцці людзей адыгрываюць права- 
выя нормы, законы, службовыя інструкцыі, статуты арга- 
нізацый, звычаі, традыцыі, грамадская думка. Усе гэтыя 
формы ўздзеяння грамадства на паводзіны асобнага чала-
века звязаны з мараллю, але не цалкам супадаюць з ёй. 
Асаблівасць маралі заключаецца ў тым, што гэта — уну-
траны рэгулятар паводзін.

Такім чынам, першая і асноватворная грамадская функ-
цыя маралі — рэгулятыўная. Універсальнасць маралі як 
рэгулятара паводзін людзей заключаецца не ў тым, што яна 
ўтрымлівае дакладныя ўстаноўкі на ўсе выпадкі жыцця. 
Мараль дае, хутчэй, самыя агульныя ўказанні, напрыклад 
прадпісвае быць добразычлівым да людзей. Гэта не рэцэпт, 
прытрымліванне якога можа прынесці нейкую выгаду, а 
заклік быць чалавекам не толькі па знешнім выглядзе, але 
і па сутнасці.

Маральны ўчынак здзяйсняецца не прымусова, а ў сі- 
лу ўласнага пераканання чалавека. Таму другая функцыя 
маралі — культываваць у кожным чалавеку пачуццё ўласнай 
годнасці, якое не дазваляе здзяйсняць нізкія, нявартыя 
ўчынкі. Гэтую функцыю можна назваць выхаваўчай.

Маральнае аблічча асобы — гэта яе цэласная характа- 
рыстыка, якая ахоплівае ці закранае ўсё, што чалавек ро- 
біць, аб чым думае, чым жыве. Маральнасць чалавека з’яў- 
ляецца, па сутнасці, сінонімам чалавечнасці. Мараль па-
казвае кожнаму з нас, у якім кірунку павінна адбывацца 
наша духоўнае развіццё для таго, каб чалавечнасць у нас 
большала, узмацнялася, а не згасала.

Маральная рэгуляцыя паводзін людзей выконвае і яшчэ 
адну вельмі важную функцыю — згуртавання, кансалідацыі 
грамадства. Працэсы глабалізацыі вядуць да таго, што  
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сусветная грамадская сістэма становіцца нестабільнай, у ёй 
пастаянна адбываюцца канфлікты, узрушэнні, вынікі якіх 
могуць мець маштабны характар. У гэтых умовах лёгка 
разгубіцца і пачаць дзейнічаць неадэкватна.

Сёння мы назіраем паслабленне грамадскіх сувязей паміж 
людзьмі, страту пачуцця чалавечай салідарнасці. Толькі апора 
на маральнасць здольная захаваць нас ад бяды, перасцераг-
чы ад паўтору ў ХХI ст. сацыяльных катастроф, якімі было 
адзначана мінулае стагоддзе. Ва ўмовах сацыяльнага крызісу 
халодны разлік не заўсёды падказвае найлепшы шлях вы-
рашэння складаных грамадскіх праблем. Маральнасць жа 
ўтрымлівае безумоўную забарону на антыгуманныя дзеянні, 
якія зневажаюць чалавечую годнасць, пагражаюць жыц-
цю і здароўю людзей. У гэтым можна ўгледзець праяўленне 
гуманізуючай грамадскай функцыі маралі.

Маральная функцыя мастацтва. Мастацтва па праве 
называюць чалавеказнаўствам. У літаратурных творах, му-
зыцы, жывапісе ў мастацка-вобразнай форме раскрываецца 
чалавечая сутнасць, абмяркоўваюцца маральныя і іншыя 
праблемы жыцця людзей. Мастацтва дапамагае чалавеку 
ўсвядоміць і зразумець самога сябе і іншых людзей, асэн-
саваць свой маральны абавязак.

У вобразах мастацтва, сюжэтах мастацкіх твораў ледзь 
не самае галоўнае — пошук чалавекам сэнсу жыцця, 
сапраўдных каштоўнасцей, барацьба дабра і зла, сутыкнен-
не жаданняў і абавязку. Уся мастацкая творчасць пранізана 
маральнымі пошукамі. Мастацтва ўздзейнічае на чалавечую 
маральнасць не пропаведдзю, а з дапамогай адлюстравання 
сітуацый, у якіх героі твораў павінны рабіць маральны вы-
бар. Так, многія літаратурныя героі, кінагероі сутыкаюцца 
з карыслівай эгаістычнасцю адных людзей, абыякавасцю 
ці маральнай слепатой другіх і ў цяжкай барацьбе пракла-
даюць шлях да новай маральнай пазіцыі, да ўласнага вы- 
тлумачэння дабра і зла, абавязку, адказнасці. Герой як бы 
эксперыментуе ў адносінах да маральных асноў жыцця —  
і прымушае гледачоў, чытачоў, слухачоў прадумваць змест 
гэтых эксперыментаў і рабіць самастойныя высновы.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



207

Сродкамі мастацтва можна нават зло надзяліць знеш-
не прывабнай формай, памылцы надаць знешнія прыкметы 
ісціны. Аднак гэта не вызваляе нікога з нас ад адказнасці 
за правільнае вытлумачэнне дадзеных сюжэтаў, паколькі мы 
вольныя ў сваёй ацэнцы і маральным выбары.

Узаемасувязь рэлігіі і маральнасці. Кожная рэлігія 
абапіраецца на пэўныя маральныя ідэалы, выразнікамі якіх 
могуць быць сам Бог, яго пасланцы, святыя падзвіжнікі і 
інш. Разгледзім узаемаадносіны маральных і рэлігійных 
нормаў на прыкладзе хрысціянства. Асноўным спосабам 
замацавання хрысціянскіх маральных нормаў з’явілася 
ўключэнне іх у тэкст Бібліі. Гэтыя нормы валодаюць найвы-
шэйшай значнасцю для хрысціян, бо іх крыніцай лічыцца 
воля Божая.

Галоўная пазітыўная маральная норма тут — патраба- 
ванне гуманнага стаўлення да людзей. У Евангеллях утрым- 
ліваюцца дзве розныя яе фармулёўкі. Першую — «Як жа-
даеце, каб з вамі абыходзіліся людзі, так абыходзьцеся 

К. П. Брулоў. Апошні дзень Пампеі (1833)
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і вы з імі» — можна назваць залатым правілам маральнасці. 
Яна з’яўляецца адначасова і патрабаваннем рабіць дабро, і 
крытэрыем маральнасці, спосабам спазнаць, які ўчынак 
з’яўляецца добрым, а які — дрэнным. Другая фармулёўка, 
якая змяшчае патрабаванне гуманізму, гучыць так: «Палюбі 
блізкага твайго, як самога сябе».

Біблія замацоўвае і шмат іншых маральных нормаў: не 
забівай, не пралюбадзейнічай, не крадзі, не мані (даклад-
ней, не лжэсведчы), паважай бацьку і маці, накармі галод-
ных, не абражай людзей, не гневайся на людзей дарэмна, 
мірыся з тымі, з кім пасварыўся, і інш.

Рэлігія не стварае нанова маральныя нормы жыцця 
людзей, але можа спрыяць іх усталяванню, падмацоўваючы 
іх сваім аўтарытэтам. Аднак рэлігійная вера не здымае з 
чалавека адказнасці за маральны выбар, за маральнасць 
здзейсненых учынкаў.

Мікеланджэла. Маісей (1515—1516)
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Гуманістычная функцыя і маральныя асновы навукі. 
Прызначэнне навукі — дзейнічаць на карысць чалаве-
ка. У гэтым заключаецца яе гуманістычная функцыя. 
Найноўшыя навуковыя дасягненні шырока ўваходзяць у 
наша жыццё. На аснове навуковых распрацовак ствараюцца 
і ўкараняюцца ў масавую вытворчасць новыя матэрыялы, 
тэхнічныя вынаходкі. Пры гэтым вельмі важна загадзя вы-
значыць, наколькі яны бяспечныя для людзей, які ўплыў 
могуць аказаць на наша здароўе.

У апошні час у малекулярнай біялогіі выкананы экспе-
рыменты, якія сведчаць аб магчымасці размнажэння мле-
какормячых шляхам кланіравання. Клон (ад грэч. klon — 
галіна, парастак) — генетычна аднастайнае патомства раслі- 
ны ці жывёліны, якое атрымліваецца шляхам бясполага раз-
мнажэння (напрыклад, патомства адной клеткі). Навукоў- 
цы вывучаюць магчымасць выкарыстання гэтай тэхналогіі  
не толькі для ўзнаўлення асабліва каштоўных сельскагаспа-
дарчых раслін і жывёл, але і для кланіравання чалавека. 
Аднак адсутнічаюць надзейныя доказы бяспекі кланіраван- 
ня чалавека для фізічнага і псіхічнага здароўя патомства. 
Невідавочныя і сацыяльныя вынікі кланіравання людзей.

У свой час вылучалася ідэя паляпшэння прыроды чала-
века чыста біялагічнымі метадамі. Такія метады шырока 
выкарыстоўваюцца пры развядзенні сельскагаспадарчай 
жывёлы, аднак трэба яшчэ даказаць, 
што іх дапушчальна выкарыстоўваць 
у дачыненні да людзей.

У сувязі з поспехамі эксперыментаў 
па перасадцы сэрца і іншых чалавечых 
органаў асабліва востра паўстала пы-
танне аб вызначэнні моманту смерці іх 
донара. Гэта і іншыя падобныя пытанні 
маюць не толькі медыцынскі, але і ма-
ральны аспект.

Задача гуманізацыі навукі непазбеж-
на вяртае нас да пытання аб маральных 
падставах навуковай дзейнасці. Выдат-
ны фізік і грамадскі дзеяч А. Д. Сахараў 
пісаў: «Навуковец найперш — чалавек. 

А. Д. Сахараў
(1921—1989)
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І таму мараль, маральныя каштоўнасці важнейшыя за ўсё —  
і ў асабістым, і ў грамадскім жыцці, і ў навуковай працы».

Ад навукоўца патрабуецца бескампрамісная адданасць 
ісціне. Пошук ісціны не можа ажыццяўляцца па-за сувяз-
зю з маральнымі прынцыпамі і нормамі. Яшчэ ў 40-х гадах 
ХХ ст. аформілася пэўная сістэма правіл, якія дзейнічаюць 
унутры навуковай супольнасці. Гэта сістэма атрымала на-
зву этыкі навукі.

З пункта гледжання вядомага аме-
рыканскага сацыёлага Р. Мертана, нор- 
мы навукі групуюцца вакол чатырох 
асноватворных каштоўнасцей.

Першая з іх — універсалізм, пера-
кананне ў тым, што прыродныя з’явы, 
якія вывучаюцца навукай, паўсюль пра-
цякаюць аднолькава. Таму правільнасць 
навуковых высноў павінна ацэньвац-
ца па адных і тых жа правілах, якія 
не залежаць ад узросту, полу, расы, 
аўтарытэту, тытулаў і званняў тых, хто 
фармулюе гэтыя высновы. Патраба-
ванне універсалізму прадугледжвае, 

у прыватнасці, што вынікі, атрыманыя аўтарытэтным 
навукоўцам, павінны падвяргацца не менш строгай пра-
верцы і крытыцы, чым вынікі яго маладых калег.

Другая каштоўнасць — супольнасць, сэнс якой у тым, 
што навуковыя веды павінны свабодна станавіцца агуль-
ным набыткам. Той, хто іх упершыню атрымаў, не мае пра-
ва манапольна валодаць імі, хоць і мае права прэтэндаваць 
на заслужаную ацэнку калегамі яго ўкладу ў навуку.

Трэцяя каштоўнасць — незацікаўленасць. Яна праду-
гледжвае, што першасным стымулам дзейнасці навукоўца 
з’яўляецца бескарыслівы пошук ісціны, пазбаўлены 
меркаванняў асабістай выгады — заваёвы славы, атрымання 
грашовай узнагароды і г. д. Прызнанне і ўзнагарода павінны 
разглядацца як магчымыя вынікі навуковых дасягненняў, 
а не як мэта, дзеля якой праводзяцца даследаванні.

Роберт Кінг 
Мертан

(1910—2003)
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Чацвёртая каштоўнасць — арганізаваны скептыцызм. 
Гэта азначае, што кожны навуковец нясе адказнасць за 
ацэнку дабраякаснасці таго, што зроблена яго калегамі, і за 
тое, каб гэта ацэнка стала здабыткам галоснасці. Навуко-
вец, які абапіраўся ў сваёй працы на звесткі, запазычаныя 
з прац калег, не вызваляецца ад адказнасці за памылкі, 
абумоўленыя тым, што ён не праверыў дакладнасць вы-
карыстаных звестак. З гэтага патрабавання вынікае, што ў 
навуцы нельга слепа давярацца аўтарытэту папярэднікаў, 
які б высокі ён ні быў. У аднолькавай меры неабходныя як 
павага да таго, што зрабілі папярэднікі, так і крытычнае 
стаўленне да вынікаў іх даследаванняў. Больш за тое, на-
вуковец павінен не толькі ўпарта адстойваць свае навуко-
выя перакананні, але і мець мужнасць адмовіцца ад гэтых 
перакананняў, калі будзе выяўлена іх памылковасць.

Помнік Садака СасакіСадака Сасакі, дзяўчынка 
з Хірасімы (Японія)

З праблемай маральных падстаў навукі цесна перапля-
таецца праблема адказнасці навукоўца перад грамадствам. 
Аднымі з першых з ёй сутыкнуліся фізікі-ядзершчыкі.  
У жніўні 1945 г. на японскія гарады Хірасіма і Нагасакі былі 
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скінуты амерыканскія атамныя бомбы, у стварэнні якіх 
галоўную ролю адыгралі менавіта навукоўцы. Здарылася 
так, што адкрыццё нестабільнасці ў свеце атамаў супала з 
адным з самых нестабільных перыядаў у гісторыі чалавец- 
тва — Другой сусветнай вайной. Калі навукоўцы зразумелі, 
якой велізарнай сілай валодае атамная зброя, многія з іх 
звярнуліся з заклікам адмовіцца ад яе прымянення ў ваен-
ных мэтах. Аднак вайскоўцы і палітыкі не былі схільныя 
прымаць пад увагу меркаванне навукоўцаў. Найвышэйшыя 
дасягненні навуковай думкі былі звернуты супраць чала-
вецтва. З прычыны гонкі ўзбраенняў пад пагрозай апыну-
лася само існаванне чалавецтва.

Развіццё біятэхналогій і нанатэхналогій, геннай інжы- 
нерыі, выпрабаванне новых моцнадзейных лекавых прэ- 
паратаў на жывёле і чалавеку паказваюць, што вынікі на-
вуковых даследаванняў у шэрагу выпадкаў могуць быць 
непрадказальнымі. У сучасных умовах асаблівае значэнне 
набываюць актыўныя дзеянні навукоўцаў, накіраваныя на 
прадухіленне магчымых негатыўных наступстваў практыч-
нага выкарыстання навуковых дасягненняў.

Пытанні і заданні

1. Ахарактарызуйце асноўныя грамадскія функцыі маралі.  
2. На прыкладзе канкрэтных мастацкіх твораў пакажыце, як у іх адлю-
страваны пошук чалавекам сэнсу жыцця, сапраўдных каштоўнасцей, 
барацьба дабра і зла, сутыкненне жаданняў і абавязку. 3. Якія мараль-
ныя каштоўнасці замацаваны ў рэлігіі? 4. Якія асноўныя этычныя нор-
мы навукі? 5. Чаму ў сучасным свеце востра стаіць задача гуманізацыі 
навукі?

Практыкум

1. У сучасным свеце існуюць розныя мадэлі навучання. 
Так, амерыканскі прафесар Артур Эліас, дырэктар школьных 
праграм універсітэта Сіэтл Пасіфік (штат Вашынгтон, ЗША), 
распрацаваў мадэль навучання, заснаваную на канцэнтрацыі 
ведаў. Яна прадугледжвае глыбокае вывучэнне акадэмічных 

?!
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дысцыплін: прыродазнаўчых, гуманітарных, грамадскіх і 
матэматыкі. Кожны прадмет выкладаецца паслядоўна на 
працягу ўсяго курса навучання ў школе.

Іншы спосаб навучання прапаноўваюць Джэром Бру-
нер і Джозаф Шваб: кожны вучань сам як бы становіцца 
навукоўцам ці пісьменнікам і такім чынам актыўна ўцягваец- 
ца ў навучальны працэс. 

Які з названых падыходаў падаецца вам больш пры-
мальным? Абгрунтуйце свой выбар. Якія іншыя спосабы 
набыцця ведаў у працэсе навучання вам вядомыя? 

2. Дэніс Болз, прафесар, дырэктар школы, кансультант 
па навучальных праграмах г. Венечы (штат Вашынгтон, 
ЗША), лічыць:

«Калі настаўнік ведае патрэбы вучняў, калі ён выкарыс- 
тоўвае іх моцныя бакі або імкнецца дапамагчы ім пераадо-
лець слабыя, працэс навучання зменяецца карэнным чы-
нам. Па-першае, вучань дабіваецца вялікіх поспехаў, калі 
выкарыстоўвае моцныя якасці, па-другое, яму дапамагаюць 
ліквідаваць свае недахопы без пачуцця сораму і засмучэння. 
Вучні становяцца больш упэўненымі і кампетэнтнымі». 

Ці згодныя вы з пунктам гледжання Д. Болза? Якія 
яшчэ фактары, на ваш погляд, уплываюць на паспяховасць 
працэсу навучання? 

3. Даказваючы ненавуковасць астралогіі, нямецкі філосаф 
XX ст. К. Попер адзначаў: прароцтвы астролагаў няпэўныя; 
іх цяжка праверыць; многія прароцтвы не спраўджваліся; 
астролагі выкарыстоўваюць нездавальняючы спосаб тлума-
чэння сваіх няўдач (прадказанне індывідуальнай будучыні — 
складаная задача; узаемнае размяшчэнне зорак і планет 
пастаянна змяняецца; астралагічныя табліцы раней былі 
недасканалыя).

Якія крытэрыі адрознівання навуковых і ненавуковых 
ведаў выкарыстоўвае тут К. Попер? Якія яшчэ крытэрыі вы 
маглі б назваць? Прааналізуйце з пазіцый гэтых крытэрыяў 
наступныя меркаванні:

 «У кожнага чалавека ёсць свая аура».
 «Кожны чалавек валодае пэўным наборам генаў — нось- 

бітаў інфармацыі».
 «Усе людзі імкнуцца да матэрыяльнага дабрабыту».
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4. Супастаўце два погляды на функцыі мастацтва.
С. П. Дзягілеў: «Для мяне цалкам незразумелае па-

трабаванне грамадскага служэння ад мастацтва на глебе 
ўсталяваных на яго загадаў... Вялікая сіла мастацтва за-
ключаецца менавіта ў тым, што яно самакаштоўнае, само-
карыснае і галоўнае — свабоднае».

У. І. Ленін: «Мастацтва належыць народу. Яно павінна 
ісці сваімі найглыбейшымі каранямі ў самую гушчу шыро- 
кіх народных мас. Яно павінна быць зразумелае гэтым ма- 
сам і любімае імі. Яно павінна аб’ядноўваць пачуццё, дум-
ку і волю гэтых мас, уздымаць іх».

Які з прыведзеных пунктаў гледжання ў большай ступені 
адпавядае сучаснаму разуменню прызначэння мастацтва?

5. Нядаўна адзін замежны даследчык прапанаваў новую 
гіпотэзу з’яўлення СНІДу. Паводле яе заражэнне людзей 
вірусам імунадэфіцыту, які змяшчаецца ў крыві шымпан-
зэ, адбылося ў пачатку 1950-х гг. падчас выкарыстання 
жывой вакцыны супраць поліяміэліту, прыгатаванай на ас-
нове крыві гэтых малпаў. Навуковец сцвярджае, што маса-
выя прышчэпкі гэтай вакцыны былі праведзеныя менавіта 
ў тых раёнах Афрыкі, якія ў далейшым сталі першымі 
ачагамі невядомай дагэтуль смяротнай інфекцыі.

Ці неабходна было, на вашу думку, забараніць пошукі 
вакцыны супраць поліяміэліту, улічваючы магчымыя нега- 
тыўныя вынікі гэтых даследаванняў? Калі гіпотэза пацвер- 
дзіцца, ці падлягаюць, на ваш погляд, адказнасці людзі, 
якія стваралі вакцыну?

6. Прааналізуйце тэкст і пастарайцеся вызначыць, ці 
ўсё сказанае ў ім можна лічыць правільным.

«У структуры навуковых ведаў вылучаюць два ўзроўні — 
эмпірычны і тэарэтычны.

Эмпірычныя веды назапашваюцца толькі шляхам назі- 
ранняў. Назіраючы які-небудзь аб’ект, чалавек можа вызна-
чыць яго аб’ектыўныя характарыстыкі, уласцівасці. Так, 
шматгадовыя назіранні за Венерай дазволілі ўстанавіць 
наяўнасць на ёй шчыльнага слою атмасферы. Блізкі да 
назірання эксперымент, але ён ужо не дае дакладных 
ведаў, таму што чалавек тут умешваецца ў існасць прадме-
та, які вывучаецца: змяшчае ў неўласцівае яму асяроддзе, 
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выпрабоўвае ў экстрэмальных умовах і г. д. Такім чынам,  
веды, якія атрымліваюць падчас эксперыменту, толькі 
збольшага можна лічыць сапраўднымі, аб’ектыўнымі.

На тэарэтычным узроўні навука яшчэ далей адыходзіць 
ад рэчаіснасці. Тут выкарыстоўваюцца паняцці, за якімі 
няма ніякіх рэальных аб’ектаў: “абсалютна цвёрдае цела”, 
“ідэальны газ”, “матэрыяльны пункт”.

Таму факты аспрэчыць цяжка, а тэорыі — лёгка. На-
прыклад, у фізіцы толькі на працягу XX ст. змянілася 
некалькі дзесяткаў тэорый, якія тлумачаць фундаменталь-
ныя ўласцівасці свету. Пры гэтым кожная наступная тэо-
рыя цалкам абвяргала папярэднюю».

Выпішыце ў адну калонку выказаныя тут меркаванні, 
з якімі можна пагадзіцца, а ў другую — спрэчныя або па-
мылковыя сцверджанні. Абгрунтуйце свой выбар. 

7. Пазнаёмцеся з разважаннямі Б. Л. Пастэрнака аб вы-
токах творчасці. 

«Ні ў адной сапраўднай кнігі няма першай старонкі. 
Як лясны шум, яна зараджаецца бог ведае дзе, і расце, і 
коціцца, абуджаючы запаведныя нетры, і раптам, у самае 
цёмнае, ашаламляльнае і панічнае імгненне, загаворвае 
ўсімі вяршынямі адразу, дакаціўшыся». 

Як вы разумееце прыведзенае выказванне?

Дакументы і матэрыялы 

1. У лекцыях па гісторыі філасофіі Гегель гаварыў: 
«Створанае кожным пакаленнем у галіне навукі і духоўнай 
дзейнасці ёсць спадчына, рост якой з’яўляецца вынікам 
збліжэння ўсіх папярэдніх пакаленняў, свяцілішча, у 
якім усе чалавечыя пакаленні ўдзячна і радасна змясці- 
лі б усё тое, што ім дапамагло прайсці жыццёвы шлях, 
што яны здабылі ў глыбінях прыроды і духу. Гэтае атры-
манне ў спадчыну ёсць адначасова і атрыманне спадчыны, 
і ўступленне ў валоданне гэтай спадчынай. Яно з’яўляецца 
душой кожнага наступнага пакалення, яго духоўнай суб-
станцыяй, якая стала чымсьці звыклым, яго прынцыпамі, 
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забабонамі і багаццямі; і разам з тым гэта атрыманая спад-
чына зводзіцца пакаленнем, якое атрымала яе, на ступень 
падлеглага матэрыялу, які відазмяняецца духам. Атры-
манае такім чынам змяняецца, і апрацаваны матэрыял 
менавіта таму, што ён зведвае апрацоўку, узбагачаецца і 
разам з тым захоўваецца».

Чаму далучэнне да культурнай спадчыны старэйшых 
пакаленняў філосаф параўноўвае з атрыманнем спадчыны 
і з уступленнем у валоданне гэтай спадчынай? У чым, на 
ваш погляд, заключаецца адрозненне паміж атрыманнем 
такой спадчыны і ўступленнем у валоданне ёй?

2. Вядомы фізік М. Борн у кнізе 
«Маё жыццё і погляды» разважае аб 
адказнасці навукоўца. Ён піша: 

«Нават самы бясстрасны навуковец 
не вольны ад чалавечага: ён хоча мець 
рацыю, хоча ўпэўніцца, што інтуіцыя 
не ашуквае яго, спадзяецца дабіцца 
вядомасці і поспеху. Гэтыя надзеі сты-
мулююць яго працу гэтак жа, як і пра-
га ведаў.

Сёння вера ў магчымасць даклад-
нага аддзялення аб’ектыўных ведаў 
ад працэсу іх пошукаў разбурана са-
мой навукай. У рэальнай навуцы і яе 
этыцы адбыліся змены, якія робяць 

немагчымым захаванне старога ідэалу служэння ведам 
дзеля іх саміх, ідэалу, у які верыла маё пакаленне. Мы 
былі перакананыя, што ён ніколі не можа абярнуцца злом, 
паколькі пошук ісціны ёсць дабро само па сабе. Гэта быў 
цудоўны сон, ад якога нас абудзілі сусветныя падзеі. Нават 
той, хто быў агорнуты гэтай спячкай глыбей, чым іншыя, 
прачнуўся ў жніўні 1945 г. ад выбухаў першых атамных 
бомбаў, скінутых на японскія гарады. З тых часоў мы 
зразумелі, што вынікі нашай працы цалкам звязваюць нас 
з жыццём людзей, з эканомікай і палітыкай, з барацьбой 
за панаванне паміж дзяржавамі і што таму на нас ляжыць 
вялізная адказнасць».

Макс Борн
(1882—1970)
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Д. С. Ліхачоў
(1906—1999)

Якія змены адбыліся ў мінулым стагоддзі ў этыцы на- 
вукі? Што азначае на справе адказнасць навукоўца за свае 
адкрыцці, іх выкарыстанне? 

3. Пазнаёмцеся з фрагментам з эсэ 
акадэміка Д. С. Ліхачова «Нататкі аб 
рускім».

«Да вядомых межаў страты ў пры-
родзе аднаўляльныя... Іншая спра-
ва — помнікі культуры. Іх страты 
неаднаўляльныя, бо помнікі культу-
ры заўсёды індывідуальныя, заўсёды 
звязаныя з пэўнай эпохай, з пэўнымі 
майстрамі. Кожны помнік разбураецца 
навечна, скажаецца навечна, раніцца 
навечна.

“Запас” помнікаў культуры, “запас” 
культурнага асяроддзя вельмі абмежа-
ваны ў свеце, і ён вычэрпваецца з хуткасцю, якая ўсё больш 
прагрэсіруе. Тэхніка, якая сама з’яўляецца прадуктам куль-
туры, служыць часам у большай меры забойству культуры, 
чым падаўжэнню яе жыцця. Бульдозеры, экскаватары, 
будаўнічыя краны, якімі кіруюць людзі бяздумныя, недас-
ведчаныя, знішчаюць і тое, што ў зямлі яшчэ не адкрыта, 
і тое, што над зямлёй, — тое, што ўжо служыла людзям. 
Нават самі рэстаўратары... становяцца часам у большай ме-
ры разбуральнікамі, чым ахавальнікамі помнікаў мінулага. 
Знішчаюць помнікі і горадабудаўнікі, асабліва калі яны 
не маюць выразных і поўных гістарычных ведаў. На зямлі 
становіцца цесна для помнікаў культуры не таму, што 
зямлі мала, а таму, што будаўнікоў прыцягваюць да ся-
бе старыя месцы, яны абжытыя і таму здаюцца асабліва 
прыгожымі і павабнымі для горадабудаўнікоў...

Каб захаваць помнікі культуры, неабходныя для “ма-
ральнай аселасці” людзей, мала толькі платанічнай любові 
да сваёй краіны, любоў павінна быць дзейснай».

Растлумачце, чаму неаднаўляльныя страты помнікаў куль-
туры. Як вы разумееце выраз акадэміка Д. С. Ліхачова «ма-
ральная аселасць»? Якія помнікі культуры, на ваш погляд, 
маюць патрэбу ў асаблівай абароне?
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4. Прачытайце тэкст «Зіхатлівы пэндзаль» аб творчасці 
Карла Паўлавіча Брулова.

«Ні адзін з еўрапейскіх мастакоў 
у XIX ст. не ведаў такога грандыёзна-
га трыумфу, які выпаў на долю мала-
дога рускага мастака Карла Брулова, 
калі ў сярэдзіне 1833 г. ён адчыніў 
для гледачоў дзверы сваёй майстэр- 
ні з толькі што скончанай карцінай 
“Апошні дзень Пампеі”. Падобна да Бай- 
рана, ён меў права сказаць пра сябе, 
што ў адну цудоўную раніцу прачнуў- 
ся знакамітым.

Маляваць Брулоў навучыўся раней, 
чым хадзіць. Вельмі хваравіты, ён да 

пяці гадоў ляжаў у ложку і маляваў грыфелем на дошцы. 
З пяці гадоў пачалося сур’ёзнае навучанне пад кіраўніцтвам 
бацькі. Сям’я Бруловых дала Расіі таленавітых мастакоў, 
архітэктараў, скульптараў, майстроў разьбярства па дрэве. 
З пакалення ў пакаленне перадаваліся ў сям’і традыцыі 
працавітасці. Хлопчыку было 9 гадоў, калі яго прынялі ў 
Акадэмію мастацтваў. Ён скончыў Акадэмію з залатым ме-
далём і быў накіраваны для працягу мастацкай адукацыі ў 
Італію. Там была задумана і напісана карціна, якая стала 
галоўным творам у творчасці мастака.

Відовішча Пампеі ашаламіла Брулова. Ён блукаў па 
вуліцах раскапанага мёртвага горада і імкнуўся ўявіць 
страшны дзень 24 жніўня 79 года нашай эры... Чорны 
змрок апусціўся на горад. Маланкі раздзіраюць цемру. 
Грукоча вулкан. Крычаць людзі. Трашчаць і абвальваюцца 
будынкі. Падаюць статуі багоў... Тут, на вуліцах старажыт-
най Пампеі, нараджалася задума карціны. Сляпая стыхія 
адбірае жыццё ў людзей, але ў самых страшных выпраба-
ваннях сапраўдны чалавек пераадольвае страх і захоўвае 
годнасць, гонар, гуманнасць. Абедзве гэтыя думкі ляглі ў 
аснову карціны. Але каб ажыццявіць задуму, мастаку трэ-
ба было вырашыць мноства задач. Ён чытае гістарычныя 
матэрыялы, робіць замалёўкі спалоханых коней, вывучае 

К. П. Брулоў
(1799—1852)
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малюнкі антычных спражак на жаночым адзенні. Ён, нібы 
акцёр, ператвараецца то ў старога, то ў яго сына, то ў гала-
ву сямейства, які ратуе сям’ю. Ён прыводзіць натуршчыкаў 
і патрабуе ад іх немагчымага — адчуць жах, страх і адна-
часова гатоўнасць праявіць мужнасць дзеля выратавання 
іншых людзей.

Брулоў пісаў карціну не шкадуючы сіл. Некалькі разоў 
ён падаў ля палатна, губляючы прытомнасць ад ператам-
лення. Скончыўшы карціну, ён застаўся незадаволены ёю. 
Згодна з яго задумай фігуры павінны выходзіць з палатна, 
а на палатне яны не мелі той рэльефнасці, якую ён хацеў 
ім надаць. “Цэлыя два тыдні, — гаварыў Брулоў, — я 
кожны дзень хадзіў у майстэрню, каб зразумець, дзе мой 
разлік быў няправільны. Нарэшце мне здалося, што святло 
ад маланкі на маставой было занадта слабым. Я асвятліў 
камяні каля ног воіна, і воін выскачыў з карціны. Тады 
я асвятліў усю маставую і ўбачыў, што карціна мая была 
скончана”.

Мастак нібы вырваў з гісторыі трагічны дзень. Але не 
жах складае асноўны настрой карціны. Людзі на яго палатне 
цудоўныя, яны самаадданыя і не губляюць духу перад тва-
рам катастрофы. У гэтыя страшныя хвіліны яны думаюць 
не аб сабе, а аб сваіх блізкіх. Мы бачым двух сыноў, якія 
нясуць на плячах старога бацьку; мы бачым юнака, які 
моліць маці падняцца, мужчыну, які імкнецца заступіць 
шлях камяням і засцерагчы ад гібелі жонку і дзяцей. Мы 
бачым маці, якая ў апошні раз абдымае сваіх дачок. Брулоў 
намаляваў і сябе са скрыняй фарбаў і пэндзляў на галаве 
сярод жыхароў Пампеі. Пры гэтым ён праяўляе зоркую 
назіральнасць мастака — у блясках маланак ён выразна 
бачыць дасканалыя ў сваёй пластычнай прыгажосці чала-
вечыя фігуры. “У Брулова з’яўляецца чалавек для таго, 
каб паказаць усю прыгажосць сваю”, — пісаў аб карціне 
Гогаль. Прыгажосць ператвараецца ў яго ў мужную сілу, 
супрацьпастаўленую пагібельным стыхіям прыроды.

Выставы карціны ў Рыме і Мілане ператварыліся ў па- 
дзею. Захопленыя натоўпы насілі мастака на руках — пры 
святле факелаў, пад гукі музыкі. Яму наладжвалі авацыі ў 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



220

тэатры, яго віталі на вуліцы. Паглядзець карціну прыехаў 
стары хворы Вальтэр Скот. Яго прывезлі ў майстэрню Бру-
лова і пасадзілі ў крэсла перад палатном. “Гэта не карціна, 
гэта цэлая эпапея”, — з захапленнем паўтараў вялікі 
раманіст». 

Чым, на ваш погляд, можна растлумачыць небывалы по-
спех карціны «Апошні дзень Пампеі»? Да якіх разважанняў 
схіляе карціна? Растлумачце сэнс назвы тэксту «Зіхатлівы 
пэндзаль». Падрыхтуйце аповед аб жыцці і творчасці Карла 
Брулова.

5. Сучасная класіфікацыя відаў мастацтва склалася не 
адразу. У Старажытнай Грэцыі шанаваліся і былі героямі 
міфаў дзевяць муз: Кліо — муза гісторыі, Эўтэрпа — муза 
паэзіі і музыкі, Талія — муза камедыі, Мельпамена — муза 
трагедыі, Тэрпсіхора — муза танцаў, Каліопа — муза эпа-
су, Палігімнія — муза гімнаў, Уранія — муза астраноміі, 
Эрата — муза любоўнай лірыкі. У Сярэднявеччы ў склад 
«вольных мастацтваў» апроч паэзіі і музыкі ўваходзілі 
астраномія, рыторыка, матэматыка, філасофія. А скульп- 
тура, жывапіс, архітэктура ўключаліся ў склад рамёстваў. 
Калі разглядаць дынаміку развіцця мастацтва на вялікай 
гістарычнай прасторы, то мы выявім, што час ад часу адбы-
ваецца змена ў суадносінах відаў мастацтва — то адзін, то 
другі займае дамінантнае становішча. Напрыклад, жывапіс 
і скульптура ў эпоху Адраджэння, літаратура — у эпоху 
Асветы.

У аснову сучаснай тыпалогіі мастацтва пакладзены 
тры крытэрыі. У адпаведнасці з першым крытэрыем ма-
стацтвы дзеляцца на прасторавыя (выяўленчыя мастацт-
вы, архітэктура, дэкаратыўна-прыкладныя), дзе вобраз не 
змяняецца ў часе, часавыя (літаратура, музыка) і прасто- 
рава-часавыя (кіно, тэатр, танец), дзе вобраз існуе ў часе і  
ў прасторы.

Другі крытэрый — механізм успрымання. У адпаведнасці 
з гэтым глядзельныя мастацтвы (выяўленчыя, архітэкту- 
ра, дэкаратыўна-прыкладныя), глядзельна-слыхавыя (кі- 
но, тэатр, танец) і слыхавыя (музыка). Літаратура ў гэтай 
класіфікацыі займае асаблівае месца.
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Трэці крытэрый зыходзіць з мовы мастацтва. Тады ві- 
ды групуюцца наступным чынам: літаратура, дзе вобраз на-
раджаецца толькі з дапамогай слова; выяўленчыя мастац- 
твы, музыка, танец, архітэктура, дэкаратыўна-прыкладныя, 
якія карыстаюцца асаблівай для кожнага з іх мовай ма-
стацтва, але не словам; трэцяя група, у якой спалучаюцца 
слова і іншыя мовы, — кіно, тэатр, вакальная музыка.

Межы паміж мастацтвамі рухомыя, часта розныя віды 
пераплецены ці спалучаюцца. Напрыклад, музычны тэ-
атр — гэта вакал, танец, літаратура (лібрэта), тэатральны 
жывапіс. У такіх выпадках гавораць пра поліфанічную 
мову мастацтваў.

І, нарэшце, у некаторых выпадках відавочны сінтэз мас- 
тацтваў, у прыватнасці, калі гаворка ідзе пра храмавае дзей-
ства. Сінтэз храмавага дзейства далучае да сябе выяўленчае 
мастацтва, вакальнае, паэзію ўсіх відаў. Усё, што звязана 
з храмам — і знешняя, архітэктурная форма, і ўнутранае 
ўбранне, і дзейства, — падпарадкавана адзінай мэце — да-
сягненню катарсіса, душэўнага ачышчэння.

Сінтэз мастацтваў аказаўся магчымы менавіта таму, 
што ў аснове кожнага з іх — чалавечае перажыванне, 
выяўленае рознымі мовамі — словам, колерам, гукам ці 
формай. Таму часта мастак апісвае адны віды мастацтваў 
праз іншыя.

Які з прыведзеных вышэй крытэ- 
рыяў класіфікацыі мастацтва вам па- 
даецца самым пераканальным і ціка- 
вым? Растлумачце свой выбар.

6. Пазнаёмцеся з развагамі вядомага 
рускага філосафа П. А. Фларэнскага.

«…Нашы філосафы імкнуцца быць 
не столькі разумнымі, як мудрымі, не 
столькі мысліцелямі, як мудрацамі. Ці 
рускі характар, ці гістарычныя ўмовы 
ўплывалі тут — не бяруся вырашаць. 
Але, безумоўна, філасофіі “галаўной” 
у нас не пашанцавала. Старадумаўскае  

П. А. Фларэнскі
(1882—1937)
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“розум, калі ён толькі розум, — чыстая дробязь” знаходзіць 
водгук, здаецца, ва ўсякім рускім.

Філасофія кожнага народа па найглыбейшай сваёй 
сутнасці ёсць раскрыццё веры народа, з гэтай веры зыхо- 
дзіць і да гэтай жа веры накіроўваецца. Калі магчыма руская 
філасофія, то толькі — як філасофія веры праваслаўнай.

Што я рабіў усё жыццё? Разглядаў свет як адзінае цэ-
лае, як адзіную карціну і рэальнасць, але ў кожны момант 
ці, дакладней, на кожным этапе свайго жыцця, пад пэўным 
вуглом гледжання. Я праглядаў сусветныя суадносіны на 
разрэзе свету па пэўным кірунку, у пэўнай плоскасці і ім- 
кнуўся зразумець будову свету па прыкмеце, якая займала 
мяне на дадзеным этапе. Плоскасці разрэзу змяняліся, але 
адна не адмяняла іншай, а толькі ўзбагачала. Адгэтуль 
няспынная дыялектычнасць мыслення (змена плоскасці 
разгляду), пры пастаянстве ўстаноўкі на свет як цэлае.

Руская вера склалася з узаемадзеяння трох сіл: грэча-
скай веры, прынесенай нам манахамі і святарамі Візан- 
тыі, славянскага язычніцтва, якое сустрэла гэту новую  
веру, і рускага народнага характару, які па-свойму пры- 
няў візантыйскае праваслаўе і перапрацаваў яго ў сва- 
ім духу».

Што ў прыведзеных развагах падахвочвае да дыскусіі? 
Як разумее іх аўтар задачы філасофіі?

7. Акадэмік М. М. Маісееў піша: 
«Новая цывілізацыя павінна пачацца 
з новых навуковых ведаў і з новых 
адукацыйных праграм. Людзі павінны 
ўспрымаць сябе не гаспадарамі, а част-
кай прыроды. Новыя маральныя прын-
цыпы павінны ўвайсці ў кроў і цела 
Чалавека. Для гэтага неабходна мець не 
толькі спецыяльную, але і гуманітарную 
адукацыю. Я перакананы, што XXI ст. 
будзе стагоддзем гуманітарных ведаў, 
падобна да таго, як XIX ст. было ста-
годдзем пары і інжынерных навук».

М. М. Маісееў
(1917—2000)
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У. І. Вярнадскі
(1863—1945)

Ці згодныя вы з тым, што без гуманітарных ведаў не-
магчыма дасягненне ўзгодненага развіцця чалавецтва і 
прыроды? Свой адказ аргументуйце.

8. Пазнаёмцеся з урыўкам з працы У. І. Вярнадскага «На-
вуковая думка як планетарнае мысленне» (1937—1938).

«Ёсць адна карэнная з’ява, якая 
вызначае навуковую думку і адрознівае 
навуковыя вынікі... ад сцверджанняў 
філасофіі і рэлігіі, — гэта агульнааба-
вязковасць і бясспрэчнасць правільна 
зробленых навуковых высноў, наву-
ковых сцверджанняў, паняццяў, за- 
ключэнняў. Навуковыя, лагічна пра- 
вільна зробленыя дзеянні маюць такую 
сілу толькі таму, што навука мае сваю 
пэўную будову і што ў ёй існуе галіна 
фактаў і абагульненняў, навуковых, 
навукова ўстаноўленых фактаў і эмпі- 
рычна атрыманых абагульненняў, якія 
па сваёй сутнасці не могуць быць рэ-
альна аспрэчанымі. Такія факты і такія абагульненні, калі 
і ствараюцца часам філасофіяй, рэлігіяй, жыццёвым во-
пытам ці сацыяльным разумным сэнсам і традыцыяй, не 
могуць быць імі, як такія, даказаныя...

Праяўленне асобы, такое характэрнае і яркае для 
філасофскіх, рэлігійных і мастацкіх пабудоў, адыходзіць 
рэзка на другі план...»

Ці можна сцвярджаць на падставе прыведзенага фраг-
мента, што найбольш доказным вучоны лічыць эмпірычны 
ўзровень навукі? Якая ў такім выпадку пазнавальная роля 
навуковай тэорыі? Свой адказ аргументуйце. Ці падзяляеце 
вы меркаванне У. І. Вярнадскага аб тым, што асоба ў наву-
цы адыходзіць на другі план? Растлумачце сваю пазіцыю.

9. Сучасны італьянскі філосаф Э. Агацці асаблівасці 
чалавека характарызуе так: 

«Філосафы вельмі часта спрабавалі апісаць спецыфіку 
чалавека. Яны звычайна бачылі яе ў розуме: “разумная 
істота” ці “разумная жывёліна” — такія класічныя азна- 
чэнні чалавека.
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У іншых характарыстыках рабілі націск на розных  
аспектах: чалавек як “палітычная жывёліна”, творца  
гісторыі, носьбіт мовы, здольны да выяўлення рэлігійных  
пачуццяў...

Не адмаўляю, што ўсе гэтыя аспекты ўсё яшчэ патрабу-
юць філасофскага аналізу для іх больш поўнага разумення, 
але мне падаецца, што лепш прапанаваць “інструментальна” 
больш ясны спосаб выяўлення спецыфікі чалавека... Гэ-
ту спецыфічную рысу можна ўвогуле выказаць заявай, 
што кожнае чалавечае дзеянне неабходна суправаджаецца 
ўяўленнем аб тым, якім яму “належыць быць”...

Майстар, які стварае інструмент, ужо ведае, якім ён 
“павінен быць”, і звычайна ён прызнае, што яго інструмент 
недасканалы ў параўнанні з тым, якім ён “павінен быць” 
адпаведна ўяўленню аб ім, гэта значыць з тым, што можна 
назваць “ідэальнай мадэллю”...

Калі дзейнасць чалавека не накіравана на стварэнне 
канкрэтнага спецыфічнага выніку, тады “павінна быць”, 
“дасканалы, ідэальны спосаб” больш адносіцца да харак-
тару выканання дзеянняў. Такімі з’яўляюцца  гаварэнне, 
пісанне, танец, маляванне, аргументаванне. Такія віды 
дзейнасці ацэньваюцца пасля іх выканання (у гэтых вы-
падках ацэнкі выяўляюць словамі “добра” ці “дрэнна”)».

У чым бачыць Э. Агацці спецыфіку чалавека? Ці адно-
сяцца яго словы да маральнага ідэалу?

10. Пазнаёмцеся з прыкладам абсалютнай ісціны, 
які выкарыстоўвалі ў сваіх творах Ф. Энгельс, а затым  
У. І. Ленін, — «Напалеон памёр 5 мая 1821 года», а затым 
з крытыкай гэтага прыкладу А. А. Багданавым. У артыкуле 
«Вера і навука», напісаным ім у якасці палемічнага адказу 
на кнігу У. І. Леніна «Матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм», 
А. А. Багданаў спрабаваў даказаць адноснасць гэтай ісціны 
і выстаўляў наступныя аргументы: а) летазлічэнне вядзец-
ца па грыгарыянскім каляндары, які адставаў да 1821 г. ад 
астранамічнага на 13,5 гадзіны; б) смерць была зафіксава- 
на пасля спынення дыхання і сэрцабіцця, якія лічаць 
прыкметамі смерці ў выніку своеасаблівай дамоўленасці,  

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



225

дасягнутай у медыцынскім свеце (магчыма, у будучыні смерць 
будуць вызначаць па іншых прыкметах); в) паняцце «На-
палеон» адноснае — фізіялагічна і псіхічна чалавечае «я» 
на працягу жыцця некалькі разоў абнаўляецца; Напалеон, 
які паміраў, па сутнасці, быў ужо не тым, якім ён быў, 
напрыклад, у бітве пад Аўстэрліцам.

Якія аргументы А. А. Багданава ўяўляюцца вам пера- 
канаўчымі? З чым з яго разваг, на ваш погляд, нельга 
пагадзіцца? Ці можна сцвярджаць, што абсалютная ісціна — 
гэта не столькі частка адноснай ісціны, колькі той ідэ- 
ал, да якога імкнецца пазнанне?

11. Выдатны беларускі вучоны-фізік А. М. Рубінаў  
(нар. 1939) піша: 

«Якасная вышэйшая адукацыя без навукі немагчы-
мая. Калі выкладанне не ўключае ў сябе навуковую твор-
часць выкладчыкаў і студэнтаў, то яно ператвараецца ў 
начотніцтва, у простае пераказванне падручнікаў. Таму вы-
шэйшая школа павінна абавязкова змяшчаць у сабе навуку, 
і менавіта тут месца фундаментальным даследаванням».

«Як жа вызначыць фундаментальную і прыкладную 
навуку і дзе праходзіць паміж імі водападзел? Эвалюцыю 
навуковых ведаў у любой сферы можна разбіць на дзве 
стадыі: першая стадыя — назапашванне ведаў да такога 
ўзроўню, пакуль яны яшчэ не могуць быць пакладзены ў 
аснову практычнай дзейнасці. Другая стадыя — далейшае 
паглыбленне ведаў і ўменняў, набытых на першай стадыі, 
для іх непасрэднага практычнага выкарыстання». 

«Фундаментальная навука мае пошукавы, разведваль-
ны характар. Яна з’яўляецца крыніцай новых ідэй, якія 
вызначаюць кірункі навукова-тэхнічнага развіцця ў свеце. 
Але на гэтай стадыі даследаванняў навука яшчэ не вы-
рабляе матэрыяльных даброт і не прыносіць прыбытку. 
Гэта значыць фундаментальная навука не можа сама сябе 
фінансаваць і з’яўляецца цалкам затратнай».

«У адрозненне ад фундаментальнай прыкладная навука 
мае больш лакальны характар, яна павінна мець сваім кан-
чатковым вынікам рыначны прадукт. Калі фундаменталь-
ныя даследаванні праводзяцца ў рэжыме свабоднага пошуку, 
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то прыкладныя даследаванні і распрацоўкі рэгламентуюцца 
больш жорстка, яны павінны быць убудаваны ў адзіную 
сістэму, скіраваную на дасягненне канчатковай мэты — 
атрыманне прыбытку ад рэалізацыі зробленых распрацо-
вак. Прыкладная навука без практычнай рэалізацыі — гэта 
марнаванне часу, імітацыя навукова-тэхнічнага прагрэсу».

«У мінулыя часы навуковая супольнасць дакладна ад-
дзяляла сапраўдныя навуковыя заваёвы ад фантастыкі і 
халтуры. Сёння ж хваля неўтаймаванай свабоды падняла 
авантурыстаў ад навукі на паверхню. Навуковыя крытэрыі 
і строгасць доказаў сталі неабавязковыя і адышлі на другі 
план. На першы выйшла імкненне здзівіць і ўразіць публіку 
любой цаной».

«Духоўна багаты чалавек — гэта той, хто стварыў для 
грамадства штосьці для яго патрэбнае. Менавіта за гэ-
та яго цэняць, шануюць, менавіта ў гэтым заключаец-
ца яго духоўная прывабнасць. Можна адназначна сцвяр-
джаць, што адзінай крыніцай духоўных каштоўнасцей і 
духоўнага росту чалавека і грамадства ў цэлым з’яўляецца 
менавіта стваральная праца — фундаментальная рыса, якая 
адрознівае чалавека і чалавецтва ад астатняй прыроды... 
Духоўны свет нараджаецца перш за ўсё ў сферы тварэння, 
там, дзе ствараюцца новыя машыны, распрацоўваюцца і 
ўкараняюцца новыя тэхналогіі, вырошчваецца ўраджай, 
дзе лечаць людзей, арганізоўваюць жыццё грамадства і 
дзяржавы. Літаратура і мастацтва толькі абагульняюць гэ-
тыя каштоўнасці, падаючы іх у канцэнтраванай форме».

«Калі душа не дадзена нам з неба і ў яе загадзя не ўкла- 
дзены маральныя і духоўныя каштоўнасці, то адкуль 
жа яны бяруцца? Прынцыпы маралі, сістэму духоўных 
каштоўнасцей выпрацоўвае, натуральна, само грамадства ў 
сваім развіцці. Вядомыя запаведзі “не забі”, “не ўкрадзі” і 
да т. п. на самай справе з’яўляюцца фармулёўкай пэўных 
агульных правіл паводзін чалавека, без якіх грамадства 
не можа існаваць. Яны выпрацоўваліся стагоддзямі і ад- 
люстроўваюцца не толькі ў рэлігіі, але і ў любых іншых нор- 
мах і прынцыпах паводзін народаў розных краін... Стаўлен- 
не да дзяцей, старых, жывёльнага і расліннага свету, адносі- 
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ны паміж мужчынам і жанчынай, сямейныя асновы — усё 
гэта выпрацоўвалася гістарычна, зыходзячы з патрэбнас- 
цей грамадства, яго імкнення да самазахавання і ўмаца- 
вання».

Выкарыстоўваючы гэтыя выказванні, ахарактарызуйце 
ўзаемасувязь паміж фундаментальнай і прыкладной наву-
кай, а таксама паміж адукацыяй, навукай, рэлігіяй, мастац- 
твам і маральнасцю.

Урок абагульнення

1. Закончыце наступныя фразы:
 «Аб свеце фізічных з’яў я ведаю...»;
 «Я ведаю, як выкарыстаць...»;
 «Аб свеце жывых істот я ведаю...»;
 «Аб свеце людзей я ведаю...»;
 «Я ведаю, як ужыць...».
Размяркуйце прыведзеныя выказванні на дзве групы:
 веды аб прадметах, працэсах, з’явах, уласцівасцях, 

сувязях;
 веды аб спосабах і правілах дзейнасці.
Ці можна аднесці выказванне «Я ведаю, адкуль бяруцца 

самі веды...» да адной з названых груп? Растлумачце сваё 
меркаванне. 

2. Прааналізуйце сцверджанні аб няведанні:
 «Чалавецтва не ведае пісьменнасці»;
 «Людзі не ведаюць карысных уласцівасцей злакавых 

раслін і вітамінаў»;
 «Медыцыне невядома аб тым, што схільнасць да шэ-

рага захворванняў перадаецца ў спадчыну».
Якія адмоўныя вынікі для чалавека, яго жыцця, зда- 

роўя, правільнай арыенціроўкі ў грамадскім жыцці мела б 
гэтае няведанне? Разам з тым ёсць і такое «няведанне», 
якое не аказвае істотнага ўздзеяння на жыццядзейнасць 
чалавека. Прывядзіце адпаведныя прыклады.

3. У чым заключаецца супярэчлівасць сацыяльных 
вынікаў навукова-тэхнічнага прагрэсу?
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4. Якія, на ваш погляд, асноўныя праблемы ўдаскана- 
лення сучаснай школьнай адукацыі?

5. Назавіце асноўныя кірункі навучання. У чым заклю-
чаецца значэнне вывучэння гуманітарных і прыродазнаўча-
навуковых вучэбных дысцыплін для развіцця асобы? 

6. Прывядзіце прыклады таго, як адукацыя звязана з 
іншымі сферамі духоўнай культуры — рэлігіяй, мараллю, 
навукай, мастацтвам.

7. У чым заключаецца сацыяльна-гістарычная абумоў- 
ленасць філасофскіх вучэнняў? Падрыхтуйце паведамленне 
пра аднаго з філософаў.

8. На прыкладзе розных мастацкіх твораў ахарактары-
зуйце віды сучаснага мастацтва.

9. Якая роля маралі ў сучасным грамадстве?
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Заключэнне
На працягу года вы разглядалі на ўроках грамадазнаўства 

вельмі розныя, хоць і цесна звязаныя паміж сабой пытанні. 
Вы асвойвалі паняцці і знаёміліся з праблемамі, якія вы-
вучаюцца ў сучасных навуках пра грамадства. Падводзячы 
вынікі, прапануем вам правесці дыскусію на тэму «Як ар- 
ганізавана сучаснае грамадства?».

Спачатку давайце вызначым, што такое структура на- 
огул і што трэба разумець пад сацыяльнай структурай гра-
мадства. Якія сацыяльныя супольнасці вы ведаеце? Якія з 
іх уяўляюцца вам найважнейшымі? У якія з іх уваходзіце 
вы самі?

Духоўнае жыццё грамадства таксама мае пэўную струк-
туру. Чым, на ваш погляд, яна вызначаецца? Якія элементы 
ўваходзяць у структуру духоўнага жыцця грамадства? Як 
яны звязаны паміж сабой? У чым выяўляецца сувязь паміж 
сацыяльным жыццём і духоўным жыццём грамадства?

У далёкім мінулым палітыкі (у сучасным яе разуменні) 
не існавала. Чым, на ваш погляд, абумоўленае з’яўленне 
на пэўным этапе гісторыі палітыка-прававой сферы гра-
мадскага жыцця? Як узаемазвязаныя дзяржава і права? 
Якімі спосабамі асобны грамадзянін можа выказаць сваю 
палітычную пазіцыю? У чым заключаецца сувязь паміж па- 
літыка-прававой, сацыяльнай і духоўнай сферамі жыцця 
грамадства?

Эканамічныя поспехі і няўдачы адбіваюцца на жыцці 
кожнага чалавека. Чым, на ваш погляд, вызначаецца стан 
эканомікі той або іншай краіны? Ці існуе сувязь паміж 
палітычным ладам грамадства і характарам развіцця яго 
эканомікі? Ці ўплывае стан эканомікі на духоўнае жыццё 
грамадства? А наколькі важны зваротны ўплыў, які робіць 
духоўнае жыццё грамадства на эканоміку? Пакажыце гэта 
на прыкладах.

Такім чынам, вы разгледзелі чатыры асноўныя сферы 
жыцця грамадства. Ці можна сцвярджаць, што менавіта гэ-
тыя сферы існавалі на ўсіх этапах гісторыі або яны харак-
тэрныя галоўным чынам для сучаснага грамадства? Чаму?
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Узнікае яшчэ адно пытанне. Ці можна сцвярджаць, 
што нейкая адна з чатырох сфер грамадскага жыцця — 
палітыка, эканоміка, сацыяльнае або духоўнае жыццё — 
адыгрывае дамінуючую ролю, а ўсе іншыя проста зале-
жаць ад яе, вызначаюцца ёю? Нарэшце, хацелася б, каб 
вы выказаліся па пытанні пра тое, якім вы бачыце стан 
гэтых чатырох сфер грамадскага жыцця ў нашай краіне. 
Якія грамадскія працэсы ў сучасным свеце выклікаюць у 
вас аптымізм, а якія — непакой, заклапочанасць? У чым 
вы бачыце свой канструктыўны ўдзел у развіцці нашага 
грамадства?

Вядома, вычарпальна адказаць на вышэйпастаўленыя 
пытанні нялёгка. Але думаць над імі трэба, асабліва калі 
ўлічыць, што зусім хутка, усяго праз год, вы скончыце 
школу і пачняце самастойнае жыццё. Вельмі важна, каб вы 
ўступілі ў яго з ясным усведамленнем свайго грамадскага 
прызначэння і абавязку, сталі сапраўднымі гаспадарамі на-
шай цудоўнай краіны.
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Асноўныя паняцці

Адукацыя — сацыяльны інстытут, які забяспечвае пад- 
рыхтоўку навучэнскай моладзі да самастойнай працоўнай 
дзейнасці, атрыманне патрэбнай для грамадства прафесіі, 
спецыяльнасці, кваліфікацыі.

Банк — спецыялізаваная фінансавая ўстанова, якая на-
запашвае грашовыя сродкі і дае іх у часовае карыстанне ў 
форме крэдытаў.

Бюджэт пражытачнага мінімуму — кошт мінімальнага 
набору матэрыяльных даброт і паслуг, неабходных для забес-
пячэння жыццядзейнасці чалавека і захавання яго здароўя. 
Ён улічвае таксама абавязковыя плацяжы і ўзносы.

Бюджэтны дэфіцыт — сума, на якую штогадовыя выдат- 
кі бюджэту перавышаюць яго даходы.

Вертыкальная мабільнасць — пераход чалавека ўверх 
альбо ўніз па прыступках сацыяльнай лесвіцы.

Вытворчасць — уздзеянне чалавека на прадметы і пра-
цэсы, у выніку якога ствараюцца патрэбныя яму жыццё-
выя даброты.

Гарызантальная мабільнасць — пераход чалавека ў ін- 
шую сацыяльную групу без змены сацыяльнага статусу.

Грамадзянская супольнасць — сістэма добраахвотных 
эканамічных, палітычных, сацыяльных, культурных сувязей 
паміж людзьмі; сістэма недзяржаўных грамадскіх адносін і 
інстытутаў, якая дае чалавеку магчымасць рэалізаваць свае 
грамадзянскія правы і выяўляе разнастайныя патрэбнасці, 
інтарэсы і каштоўнасці членаў грамадства.

Грамадскае аб’яднанне — добраахвотнае самакіравальнае 
некамерцыйнае фарміраванне раўнапраўных грамадзян, 
якія аб’ядналіся для рэалізацыі сваіх мэт і інтарэсаў.

Грамадскае ўзнаўленне — нязменнае аднаўленне працэ-
су вытворчасці і фаз размеркавання, абмену і спажывання, 
якія ідуць услед за ёй.

Грошы — усеагульны эквівалент, у якім выяўляецца і 
вымяраецца кошт тавараў.
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Даход — любы прыток грашовых сродкаў або атрыман-
не матэрыяльных даброт за пэўны прамежак часу.

Дзяржава — адзіная палітычная арганізацыя грамад-
ства, якая распаўсюджвае ўладу на ўсю сваю тэрыторыю 
і насельніцтва, мае спецыяльны апарат кіравання, выдае 
абавязковыя для ўсіх законы і валодае суверэнітэтам.

Дзяржаўны бюджэт — зводны фінансавы план дзяр- 
жавы.

Дзяржаўны доўг — сума запазычанасці знешнім і ўнутра- 
ным крэдыторам.

Дэмаграфія — навука аб працэсах і заканамернасцях 
узнаўлення насельніцтва, яго размяшчэння, змянення, якое 
адбываецца ў пэўных грамадска-гістарычных умовах.

Дэмакратыя — такі тып палітычнай арганізацыі гра-
мадства, пры якім улада ажыццяўляецца праз непасрэднае 
народаўладдзе (рэферэндум) альбо праз прадстаўнікоў, абра-
ных народам (напрыклад, дэпутатаў парламента). 

Заработная плата — цана рабочай сілы.
Іміграцыя — уезд у краіну з-за мяжы.
Інфляцыя — абясцэньванне папяровых грошай, выкліка- 

нае перавышэннем колькасці грошай у звароце над іх та-
варным пакрыццём.

Кааператыў — добраахвотнае аб’яднанне грамадзян, 
якое ствараецца для дасягнення агульных мэт у розных 
галінах дзейнасці.

Канкурэнцыя — эканамічнае саперніцтва паміж адасоб- 
ленымі вытворцамі тавараў за больш выгадныя ўмовы вытвор- 
часці і збыту, за крыніцы сыравіны і г. д. з мэтай атрыман- 
ня большага прыбытку.

Каштоўныя паперы — дакументы вызначанай формы, 
якія маюць юрыдычную сілу і даюць іх уладальніку пра- 
ва на атрыманне пэўных грашовых сум пры іх прад’яў- 
ленні.

Кваліфікацыя — узровень падрыхтаванасці да выканан-
ня пэўнай прафесійнай дзейнасці.

Класы (у марксісцкім разуменні) — гэта вялікія групы 
людзей, якія адрозніваюцца па месцы ў гістарычна вызна-
чанай сістэме грамадскай вытворчасці, па стаўленні (у ас- 
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ноўным замацаваным і аформленым у законах) да сродкаў 
вытворчасці, па ролі ў грамадскай арганізацыі працы, а 
значыць, па спосабах атрымання і памерах долі грамадска-
га багацця, якой яны валодаюць.

Крэдыт — дамова паміж юрыдычнымі ці фізічнымі 
асобамі аб пазыцы.

Маркетынг — сістэма кіравання вытворчасцю і рэалі- 
зацыяй тавараў і паслуг, звязаная з выяўленнем, прадба-
чаннем і задавальненнем патрэбнасцей пакупніка.

Мастацкі вобраз — створаная аўтарам даступная ўспры- 
манню з дапамогай органаў пачуццяў з’ява, у якой адлю-
страваны пэўныя бакі жыцця ў адпаведнасці з суб’ектыў- 
нымі пазіцыямі яе стваральніка.

Мастацтва — творчасць па законах прыгажосці.
Менеджмент — дзейнасць па кіраванні людзьмі на 

прадпрыемствах і ў арганізацыях.
Міграцыя — перамяшчэнне людзей з краіны ў краіну, з 

аднаго раёна ў іншы, з горада ў вёску і назад.
Моладзевая субкультура — культура маладога пакален- 

ня, якая характарызуецца агульнасцю стылю жыцця, ма-
нер паводзін, групавых нормаў і стэрэатыпаў.

Моладзь — сацыяльна-дэмаграфічная група, вылучаная 
па ўзроставых параметрах, асаблівасцях сацыяльнага стано- 
вішча і сацыяльна-псіхалагічных якасцях.

Навука — спецыялізаваная пазнавальная дзейнасць, на- 
кіраваная на атрыманне аб’ектыўных, сістэматызаваных і 
абгрунтаваных ведаў пра свет.

Навукова-тэхнічны прагрэс — сумеснае ўзаемаабумоў- 
ленае ўзыходнае развіццё навукі, тэхнікі, тэхналогіі, прызна- 
чанае забяспечваць эканамічны і сацыяльны прагрэс.

Народанасельніцтва — тэрытарыяльна абмежаваная 
сукупнасць людзей, якая бесперапынна ўзнаўляе сябе.

Натуральная вытворчасць (гаспадарка) характарызу-
ецца тым, што прадукты працы вырабляюцца для задаваль-
нення ўласных патрэбнасцей вытворцы, для спажывання 
ўнутры яго гаспадаркі.

Нацыя — палітычная, тэрытарыяльная, сацыяльна-эка- 
намічная і духоўная агульнасць людзей з пэўнай псіхалогіяй 
і самасвядомасцю, якая склалася гістарычна.
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Падаткі — абавязковыя плацяжы асобных грамадзян 
і прадпрыемстваў (юрыдычных асоб), якія дзяржава спага-
няе для выканання сваіх функцый.

Палітыка — дзейнасць, накіраваная на атрыманне дзяр- 
жаўнай улады і яе ўтрыманне, а таксама дзейнасць па рэ-
альным ажыццяўленні гэтай улады.

Палітычная ідэалогія — сукупнасць ідэй, перакананняў 
і каштоўнасцей, якія абгрунтоўваюць права пэўнай сацы-
яльнай супольнасці на ўладу або ўдзел у яе рэалізацыі, а 
таксама шляхі рэалізацыі вызначаных мэт.

Палітычная сістэма грамадства — сукупнасць палі- 
тычных інстытутаў і арганізацый, палітычных ідэй і по- 
глядаў, палітычных адносін, адпаведных нормаў.

Палітычныя адносіны — адносіны паміж палітычнымі 
інстытутамі і людзьмі, якія займаюць пэўнае палітычнае 
становішча. Складваюцца ў сувязі з заваёвай, пераразмерка-
ваннем і выкарыстаннем палітычнай улады ў грамадстве.

Палітычныя арганізацыі і інстытуты — дзяржава ў 
цэлым, прадстаўленая заканадаўчай, выканаўчай і судовай 
уладай, а таксама палітычныя партыі, грамадскія аб’яднанні 
палітычнай скіраванасці, сродкі масавай інфармацыі, заня-
тыя ідэалагічнай працай.

Парламентарызм — сістэма арганізацыі вярхоўнай 
дзяржаўнай улады, якая характарызуецца падзелам зака- 
надаўчай (парламент) і выканаўчай (урад) улад пры вяду-
чай ролі ў гэтай сістэме парламента.

Партыйная сістэма — сукупнасць усіх палітычных 
партый, якія дзейнічаюць у краіне, а таксама характар іх 
узаемаадносін, роля ў дзяржаве і грамадстве.

Партыя — аб’яднанне людзей з агульнымі палітычнымі 
поглядамі, мэта якога — заваёва ўлады.

Патрэбнасць — стан нястачы, недахопу чаго-небудзь 
неабходнага для падтрымання жыццядзейнасці асобнага 
чалавека, сацыяльнай групы або грамадства ў цэлым.

Племя — утварэнне, буйнейшае за род. Племя склада-
ецца з некалькіх родаў. 

Права — сістэматызаваная сукупнасць нормаў, правіл, 
усталяваных дзяржавай.
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Прававы статус асобы — сукупнасць правоў, свабод, 
абавязкаў асобы, якія вызначаюць яе прававое становішча 
ў грамадстве.

Прагрэс — узыходнае развіццё, пераход ад менш даска-
налага стану да больш дасканалага. 

Прадмет працы — усё тое, на што накіравана праца 
чалавека.

Праца — усвядомленая мэтанакіраваная дзейнасць чала- 
века па вытворчасці матэрыяльных і духоўных каштоў- 
насцей.

Прыватызацыя — перадача дзяржаўнай або муніцы- 
пальнай уласнасці за плату або бязвыплатна ў прыватную 
ўласнасць.

Рабочая сіла — здольнасць чалавека да працы, сукуп-
насць фізічных і духоўных сіл чалавека, дзякуючы якім ён 
можа вырабляць жыццёвыя даброты.

Раздзяржаўленне эканомікі — памяншэнне ролі дзяр-
жавы ў непасрэдным кіраванні эканамічнымі аб’ектамі пры 
адначасовай прыватызацыі часткі дзяржаўнай уласнасці.

Род — група людзей, звязаных роднаснымі сувязямі.
Рыначная эканоміка — эканоміка свабоднага прадпры- 

мальніцтва, заснаванага на прыватнай уласнасці і канку- 
рэнцыі.

Рэлігія — асаблівая форма светапогляду, заснаваная на 
веры ў існаванне звышнатуральных сіл і ў залежнасць ад 
іх жыцця чалавека.

Рэсурсы — сродкі, запасы, крыніцы чаго-небудзь неаб-
ходнага для ажыццяўлення дзейнасці.

Сацыяльная дыферэнцыяцыя — падзел людзей у гра-
мадстве на групы, якія займаюць рознае сацыяльнае стано- 
вішча.

Сацыяльная мабільнасць — пераход людзей з адных сацы- 
яльных груп у іншыя.

Сацыяльная структура грамадства — устойлівая су-
купнасць сувязей, у якія ўступаюць супольнасці людзей 
у працэсе жыццядзейнасці; пэўны парадак узаемадзеяння 
гэтых супольнасцей.
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Сацыяльны інстытут — сістэма сувязей паміж людзьмі, са- 
цыяльных нормаў, правіл узаемаадносін і дзейнасці людзей.

Сацыяльны слой — сукупнасць людзей, вылучаная на 
падставе блізкасці пэўных сацыяльных параметраў і звяза-
нага з гэтым падабенства ладу жыцця, мыслення.

Сацыяльныя адносіны — устойлівыя адносіны паміж 
людзьмі і іх супольнасцямі. Характарызуюцца ўсвядом- 
ленасцю і адпаведнымі паводзінамі.

Сацыяльныя групы — супольнасці людзей з устойлівымі 
ўзаемасувязямі, падобнымі інтарэсамі, вызначанымі пра- 
віламі паводзін і ўзаемаадносін.

Свабода сумлення — самастойнасць чалавека ў выбары,  
верыць яму ў Бога або не прымаць рэлігійную веру.

Светапогляд — абагульненае разуменне чалавекам са-
мога сябе, свайго месца ў свеце, свайго прызначэння і аба- 
вязку.

Спажывецкая карзіна — навукова абгрунтаваны, зба-
лансаваны набор тавараў і паслуг, якія задавальняюць 
найважнейшыя жыццёвыя патрэбнасці чалавека ў вызна-
чаныя адрэзкі часу ў адпаведнасці з умовамі, што склаліся 
ў краіне.

Спецыяльнасць — галіна навукі, тэхнікі, вытворчасці, у 
якой працуюць належным чынам падрыхтаваныя людзі.

Сродкі вытворчасці — прадметы працы і сродкі працы 
ў сукупнасці.

Сродкі працы — усе рэчы, з дапамогай якіх чалавек уздзей- 
нічае на прадмет працы і відазмяняе яго.

Суверэнітэт — уласцівасць дзяржаўнай улады, якая за-
ключаецца ў яе вяршэнстве ўнутры краіны і незалежнасці 
ад сіл, знешніх для дадзенай краіны.

Сям’я — саюз асоб, заснаваны на шлюбе, сваяцтве, выха- 
ванні дзяцей.

Тавар — прадукт працы, прызначаны для куплі-продажу.
Таталітарная палітычная сістэма характарызуецца ўсё- 

абдымным і жорсткім палітычным кантролем за рознымі ба- 
камі жыцця грамадства, усеўладдзем дзяржавы.

Улада — здольнасць чалавека або пэўнай групы людзей 
кіраваць дзейнасцю і паводзінамі іншых, дасягаючы гэтым 
пастаўленых мэт.
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Філасофія — тэарэтычны светапогляд, які выкарыстоўвае 
шырокія паняцці (катэгорыі) і выбудоўвае развагі і высно-
вы ў адпаведнасці з правіламі логікі.

Цана — кошт тавару, адлюстраваны ў грошах.
Шавінізм — крайняя, агрэсіўная форма нацыяналізму; 

зыходзіць з пераканання ў перавазе сваёй нацыі.
Шлюб — форма адносін паміж мужчынам і жанчынай, 

якая склалася гістарычна і праз якую грамадства парадкуе 
іх палавое жыццё і вызначае іх правы і абавязкі як мужа, 
жонкі, бацькі і маці.

Эканамічная сістэма — сукупнасць правіл, нормаў, 
інстытутаў, якая склалася ў дадзенай краіне і вызначае 
форму ажыццяўлення эканамічных адносін.

Эканоміка — сфера грамадскага жыцця, якая забяс- 
печвае задавальненне патрэбнасцей людзей у жыццёвых 
дабротах.

Эміграцыя — выезд за межы краіны на доўгі тэрмін для 
пастаяннага пражывання.

Эстэтыка — філасофская дысцыпліна, якая вывучае 
стаўленне чалавека да свету на падставе ўяўленняў пра 
прыгожае і агіднае, узнёслае і нізкае і г. д.

Эстэтычны густ — здольнасць чалавека на падставе 
пачуцця задавальнення або незадавальнення адрозніваць 
прыгожае ад агіднага ў мастацтве і рэчаіснасці, даваць 
эстэтычную ацэнку з’явам, прадметам, падзеям. 

Этнас — супольнасць людзей, якая гістарычна сфар- 
міравалася на пэўнай тэрыторыі і характарызуецца агульнас-
цю культуры, мовы, а таксама ўсведамленнем свайго адзін- 
ства.
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