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АБ УЗДЗЕЯННІ ПАЛІТЫКА-ПРАВАВОГА РЭЖЫМУ  
НА ЭКАНАМІЧНЫЯ АДНОСІНЫ Ў ДЗЯРЖАВЕ 

 
Аналізуецца ўздзеянне розных тыпаў палітыка-прававых рэжымаў на эканамічныя адносіны ў дзяржаве. Даказваец-

ца, што ва ўмовах недэмакратычнай адміністрацыйнай сістэмы кіраванне эканамічнымі працэсамі ажыццяўляецца пе-
раважна каманднымі метадамі без уліку аб’ектыўных эканамічных законаў. Празмерная цэнтралізацыя кіравання 
эканомікай прыводзіць да бюракратызацыі і разбухання дзяржаўнага апарату. Рыначная эканоміка з’яўляецца падмур-
кам дэмакратычнага палітыка-прававога рэжыму. Аўтары выступаюць за спалучэнне рыначных законаў з навуковым 
прававым рэгуляваннем эканомікі, рынку збыту, рабочай сілы і г. д. Усведамленне важнасці прававога забеспячэння эка-
намічных пераўтварэнняў суб’ектамі гаспадарання і дзяржаўнымі органамі павінна быть галоўным накірункам пры 
ажыццяўленні эканамічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

 
Пытанне пра ўздзеянне палітыка-прававога рэжыму на эканамічныя адносіны – адно з «вечных», 

яно заўсёды ўзнікае перад кожнай новай дзяржаўнай арганізацыяй як на пачатковых стадыях яе 
станаўлення, так і на наступных этапах яе развіцця. Справа ў тым, што эканоміка як аб’ект 
дзяржаўна-прававога ўплыву ўяўляе сабой сістэму адносін па вытворчасці, резмеркаванню, абмену і 
спажыванню матэрыяльных даброт. Эканамічныя адносіны, як і любыя іншыя сацыяльныя 
ўзаемасувязі, могуць стабільна функцыянаваць, калі яны замацаваны ў нарматыўнай форме. 
Нарматыўныя формы могуць быць разнастайныя, але сярод іх толькі прававая (пра гэта свядчыць 
гістарычны вопыт) у найбольшай ступені адказвае сутнасці эканамічных адносін. Як указваюць вя-
домыя правазнаўцы У.І. Ляўшын і В.Д. Перавалаў, «права не проста ўздзейнічае на эканоміку, яно – 
іманентная яго частка. Больш за тое, ёсць падставы лічыць, што станаўленне права як рэгулятыўнай 
сістэмы завяршаецца з паяўленнем развітай рыначнай эканомікі. Гэта адбылося ў Еўропе ў XІX ст. і 
выявілася ў фарміраванні англасаксонскай і рамана-германскай прававых сістэм» [12, с. 62]. Не 
ўдаючыся ў падрабязны крытычны аналіз прыведзенага выказвання, усё ж звернем увагу на тое, што 
сапраўды права і эканоміка вельмі цесна ўзаемазвязаны. Аднак, выражаючы свае адносіны да гэтага 
пытання, неабходна зазначыць, што на права ўплываюць не толькі эканамічныя, але і палітычныя, 
ідэалагічныя, нацыянальныя, рэлігійныя і іншыя фактары. 

Калі права ўплывае на эканоміку, так сказаць, знутры, з’яўляючыся яе аптымальнай формай і 
адзіна магчымай формай рыначнай эканомікі, то дзяржава як асобая арганізацыя палітычнай улады 
забяспечвае знешнія ўмовы функцыянавання эканамічных адносін. Па-першае, яна выконвае функ-
цыю абароны краіны і тым самым ахоўвае яе эканамічную прастору; па-другое, дзяржава забяспечвае 
адзінства грамадства і яго адносную стабільнасць ва ўмовах, калі грамадства распадаецца на класы і 
сацыяльныя слаі з рознымі, падчас супрацьлеглымі інтарэсамі. А ўнутранае адзінства і стабільнасць 
соцыума – галоўная ўмова нармальнага функцыянавання і развіцця эканомікі. Нельга забывацца і пра 
тое, што дзяржава выступае і суб’ектам эканамічных адносін, узяўшы на сябе і некаторыя 
эканамічныя функцыі, якія забяспечваюць цэласнасць эканамічнай сістэмы краіны. Напрыклад, са 
старажытных часоў дзяржава ўсклала на сябе клопат пра грашовы абарот, бюджэт, ажыццяўленне 
фінансавання сацыяльнай, культурнай і іншых сфер. 

Уздзеянне палітыка-прававога рэжыму на эканамічныя адносіны «ўзрастае ў перыяды радыкаль-
ных сацыяльна-эканамічных і грамадска-палітычных пераўтварэнняў, якія патрабуюць перагляду 
зместу і ролі эканамічнай функцыі дзяржавы» [2, c. 79]. 

Разгорнуты працэс прыватызацыі, лібералізацыі цэнаў, падатковая і крэдытная палітыка, удаска-
наленне фінансавай сістэмы і іншае сведчаць пра актыўную ролю палітыка-прававога рэжыму ва 
ўладкаванні гаспадарчага жыцця краіны на сённяшнім этапе яе існавання. Канстытуцыя Рэспублікі 
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Беларусь (арт. 13, 44) утрымлівае шэраг палажэнняў пра эканамічную сістэму грамадства і палітыку 
дзяржавы ў галіне эканамічных адносін у сучасны перыяд. Своеасаблівай «эканамічнай канстытуцы-
яй» беларускага грамадства з’яўляецца Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь, які ўступіў у дзеян-
не з 1 ліпеня 1999 г. Умацаванню прававой асновы эканамічных адносін садзейнічаюць і іншыя 
заканадаўчыя акты, якія рэгулююць адносіны ўласнасці, прадпрымальніцкай дзейнасці, гандлю і г. д. 
У кантэксце сказанага заўважым, што весці размову пра пазітыўнае ўздзеянне права на эканамічныя 
адносіны правамерна толькі пры ўмове, што прававыя нормы замацоўваюць і развіваюць іх у тым 
кірунку, што забяспечвае сацыяльны прагрэс. Заканадаўства, якое з’яўляецца «негатыўным» – гэта 
значыць «не ў поўнай меры адпавядае эканамічным адносінам, замацоўвае іх недакладна і тым самым 
ставіць перашкоды на шляху рэалізацыі гэтых адносін» [11, с. 81], – павінна быць ва ўстаноўленным 
парадку абноўлена. 

Як бачым, уплыў на эканамічныя адносіны палітыка-прававога рэжыму дзяржавы неаспрэчны. 
Але гэты ўплыў не аднолькавы ва ўмовах розных сацыяльных сістэм – сістэмы з планавай, 
адміністрацыйна-каманднай эканомікай і сістэмы з рыначнай, у тым ліку змешанай, эканомікай. На-
ша краіна больш за 70 гадоў адчувала на сабе існаванне першай і перайшла да фарміравання другой. 

З перамогай так званай сацыялістычнай рэвалюцыі ў рэгіёнах былой Расійскай імперыі пачаўся 
працэс станаўлення і развіцця сістэмы з адміністрацыйна-каманднай эканомікай. Дзяржава абвяшча-
лася галоўным механізмам пабудовы новых, перш за ўсё эканамічных адносін. Агульная сістэма 
суадносін эканомікі і права падавалася такім чынам: права ёсць канцэнтраванае выяўленне палітыкі, а 
сама палітыка – канцэнтраванае выяўленне эканомікі. Прыватная і грамадская ўласнасць разглядаліся 
як антаганісты. Дзяржава сканцэнтравала ў сваіх руках практычна ўсе аб’екты ўласнасці, юрыдычна 
абмяжоўваючы да мінімуму эканамічную свабоду грамадзян. Абмежаванне эканамічнай свабоды 
прыводзіць да абмежавання ўсіх іншых свабод грамадзян і сканцэнтравання вялікай улады ў руках 
наваяўленай бюракратыі, ці так званай наменклатуры. Менавіта яна становіцца рэальным уласнікам 
сродкаў вытворчасці. Рэальнае эканамічнае жыццё і гаспадарчая ініцыятыва заганяюцца ў падполле, 
з’яўляецца і ўмацоўваецца так званая ценявая эканоміка, якая становіцца асновай карупцыі 
дзяржаўных служачых. 

Як сведчыць гісторыя, планавая эканоміка ў таталітарных дзяржавах не заўсёды скіроўвалася на 
задавальненне патрэбнасцей грамадзян і не заўсёды забяспечвалася гарманічнае і прапарцыянальнае 
развіццё ўсіх галін гаспадаркі. І гэта пры тым, што народнагаспадарчыя планы аб’яўляліся законамі. 
Але «законы» гэтыя, як правіла, карэкціраваліся ў ходзе іх выканання. Да таго ж яны вельмі часта 
прадпісвалі тое, што ніяк не дыктавалася эканамічнай мэтазгоднасцю і гаспадарчай патрэбнасцю. 

Інтэрпрэтацыя суадносін права і эканомікі прыхільнікамі эканамічнага дэтэрмінізму, якія зводзілі 
права да праяўлення палітыкі, вызначаемай эканамічнай структурай грамадства, на практыцы прывя-
ла да абяднення права ў жыцці соцыума. Аналіз навуковых напрацовак прававедаў і эканамістаў даз-
валяе даць наступную абагульняльную характарыстыку суадносін права і эканомікі ў рамках 
адміністрацыйна-каманднай сістэмы:  

непадзельна пануе дзяржаўная ўласнасць над усімі іншымі формамі ўласнасці (усе эканамічныя 
рэсурсы знаходзяцца ў руках дзяржавы, ёй жа манапалізавана ўся эканоміка);  

адсутнічаюць самастойныя суб’екты гаспадарання, што, з аднаго боку, цягне за сабой вытвор-
часць тавараў, якія не карыстаюцца попытам, з другога – прыводзіць да замарожвання капітальных 
укладанняў і нежадання ўкараняць найноўшыя тэхналогіі;  

кіраванне эканамічнымі працэсамі ажыццяўляецца пераважна камандна-адміністрацыйнымі 
метадамі без уліку аб’ектыўных эканамічных законаў, гэта значыць, што ў наяўнасці прамое 
дзяржаўна-прававое ўмяшанне;  

пануючыя ідэалагічныя ўстаноўкі не дазваляюць перадаць вырашэнне задачы вызначэння аб’ёму 
і структуры неабходнай прадукцыі самім непасрэдным стваральнікам матэрыяльных каштоўнасцей;  

прымусовая манапольная вытворчасць і прымусовае размеркаванне выключаюць свабодныя ры-
начныя эканамічныя адносіны паміж асобнымі гаспадаркамі;  

у працэсе размеркавання матэрыяльных каштоўнасцей і паслуг прывілеяванае становішча зай-
маюць партыйна-гаспадарчыя эліты;  

празмерная цэнтралізацыя кіравання эканомікай непазбежна прыводзіць да бюракратызацыі і 
разбухання дзяржаўнага апарату.  

Такім чынам, ва ўмовах аўтарытарнага і таталітарнага палітыка-прававога рэжыму права, 
уздзейнічаючы на эканоміку, не толькі не паляпшала яе функцыянаванне, а, наадварот, абцяжарвала. 
Пакладзены ў аснову праваразумення тэзіс пра падпарадкаванасць права дзяржаве надаў працэсу 
праватворчасці больш суб’ектыўны характар. Нарматыўныя прававыя акты вельмі часта супярэчылі 
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адзін аднаму, што садзейнічала практыцы ігнаравання законаў – яны сталі падмяняцца прамымі 
ўказаннямі партыйна-дзяржаўных чыноўнікаў. 

У сучасных умовах пераходу грамадства да рыначных адносін, заўважае прафесар В.В. Лазараў, 
бытуе ўяўленне, што рынак – сфера, свабодная ад умяшання дзяржавы [5, c. 215]. Часам можна нават 
пачуць, што паняцце «рэгулюемы рынак» – бяссэнсіца, паколькі ён, нібыта, нерэгулюемы і 
некіруемы. На наш погляд, такія выказванні далёкія ад рэчаіснасці. На ўсіх этапах гістарычнага 
развіцця грамадства дзяржава ў той ці іншай меры аказвала ўплыў на рынак. А ў сучасных умовах 
такое ўздзеянне шырокае і ў дастатковай ступені эфектыўнае. Менавіта дзяржава ўстанаўлівае і 
ахоўвае агульныя правілы функцыянавання рынку, якія складваліся ў працэссе яе станаўлення і 
развіцця. Сярод асноўных юрыдычных помнікаў, замацаваўшых гэтыя правілы, можна назваць рым-
скае прыватнае права, якому больш за два тысячагоддзі і якое ўваходзіць у лік важнейшых 
дасягненняў чалавечага розуму. У ім замацаваны тыя нормы, якія адлюстроўваюць ролю рынку ў 
грамадскай вытворчасці на ўсіх этапах развіцця цывілізацыі: роўнасць становішча ўдзельнікаў; сва-
бода прыняцця рашэнняў і адказнасць за іх вынікі; адказнасць за прычыненую шкоду; недапушчаль-
насць абагачэння ў выніку падману, насілля, выкарыстання чужой бяды і г.д. У тых краінах, дзе не 
было ўспрынята рымскае прыватнае права (Англія, Скандынаўскія краіны), у мясцовых звычаях і су-
довай практыцы ствараліся падобныя правілы, якія мелі іншае «прававое адзенне», але прыводзілі да 
такога ж выніку. Складваючыся ў жыцці, гэтыя правілы санкцыянаваліся і ахоўваліся дзяржавай. Яна 
стварала грамадскія і гандлевыя кодэксы, а таксама асобныя законы або даручала гэту функцыю су-
довай уладзе, як гэта было ў краінах «агульнага права», але ў любой форме выкананне правіл забяс-
печвалася санкцыяй дзяржаўнага прымусу. 

Накопленыя стагоддзямі прыёмы і метады ўздзеяння дзяржавы на рыначныя адносіны аказаліся 
недастатковымі ва ўмовах бурнага развіцця навукі і тэхнікі Новага часу. З другой паловы ХІХ ст. па-
чынаюць стварацца новыя механізмы непасрэднага ўплыву дзяржавы на рынак – уздзеянне на яго 
эканамічнымі метадамі праз сістэму падаткаабкладання, што садзейнічала развіццю галін, якія яна 
прызнавала прыярытэтнымі. З канца ХІХ ст. пачынаецца і непасрэднае рэгуляванне дзяржавай нека-
торых бакоў і ўмоў функцыянавання рынку. У той ці іншай меры гэта было ўласціва кожнай прамы-
слова развітай краіне.  

Адной з першых форм умяшання дзяржавы ў рыначныя адносіны з’яўляецца антыманапольнае 
заканадаўства. Першы закон, які забараняў манаполіі, быў прыняты ў Канадзе ў 1889 г., але больш 
вядомы закон Шэрмана пад назвай «Акт для абароны гандлю і камерцыі ад незаконных 
абмежаванняў і манаполій» (ЗША, 1890) [13, с. 270–271]. Ён аб’яўляў злачынствам спробу стварэння 
манаполіі ці змову з мэтай яе арганізацыі, пагражаў за парушэнне штрафам і турэмным зняволеннем. 
Невыпадкова гэты нарматыўны прававы акт увайшоў у гісторыю як «Хартыя эканамічнай свабоды». 

Пасля Другой сусветнай вайны вопыт ЗША быў успрыняты ў розных формах ва ўсіх прамыслова 
развітых краінах [3, с. 582–585, 672–673]. Нормы, якія забараняюць стварэнне манаполій і 
абмяжоўваюць канкурэнцыю, утрымліваюцца і ў Рымскім дагаворы ЕЭС [4, с. 24]. Дарэчы, пачатак 
нацыянальнаму рэгуляванню ў дадзенай галіне быў пакладзены законам Рэспублікі Беларусь «Аб 
процідзеянні манапалістычнай дзейнасці і развіцці канкурэнцыі» ад 10 снежня 1992 г. [10]. Мэта гэ-
тага закона заключаецца ў ахове канкурэнцыі, паколькі менавіта яна дае імпульс развіццю эканомікі і 
выгадная для спажыўцоў. Закон змяшчае прыкладны пералік магчымых злоўжыванняў у сферы аб-
межавання канкурэнцыі. Так, забараняецца аб’яднанне канкурыруючых суб’ектаў гаспадарання, 
заключэнні і ажыццяўленне ў любой форме пагадненняў, а таксама фактычныя ўзгодненыя дзеянні, 
калі яны выклікаюць ці могуць выклікаць абмежаванне канкурэнцыі. Пагадненні, накіраваныя суп-
раць канкурэнцыі, не маюць права заключаць і неканкурыруючыя суб’екты гаспадарання пры ўмове, 
што адзін з іх займае дамінуючае становішча на рынку, а другі з’яўляецца яго пастаўшчыком ці 
пакупніком (заказчыкам). Забараняецца стварэнне кіраўніцкіх структур (саюзаў, асацыяцый, 
канцэрнаў) з мэтай абмежавання канкурэнцыі. Забарона, згодна з законам, не пашыраецца на сферы 
натуральнай і дзяржаўнай манаполіі, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Нельга за-
бываць, што дзяржава выступае і як суб’ект рынку, яго ўдзельнік. Дзяржаўныя заказы могуць аказ-
ваць істотны ўплыў на кан’юнктуру рынку, садзейнічаць развіццю тых ці іншых галін эканомікі.  

З’яўляючыся асноўным структурным элементам палітычнай сістэмы, дзяржава ўмешваецца ў 
эканамічныя адносіны і з мэтай стымулявання рацыянальнай вытворчай эксплуатацыі прыродных 
рэсурсаў. Напрыклад, у шэрагу краін (Францыя, Японія і інш.), рэгулюючы адносіны арэнды зямлі, 
закон дае значныя прывілеі арандатару, які выкарыстоўвае зямлю для сельскагаспадарчай 
вытворчасці. Прычым у шэрагу выпадкаў арандатар абаронены законам значна паўней, чым уласнік, 
які не вядзе гаспадарку на сваёй зямлі. Так, арандатар мае права на прадаўжэнне дагавору па 
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заканчэнні яго тэрміну нават у тым выпадку, калі ў сувязі са змяненнем кан’юнктуры ўласнік мог бы 
атрымаць большы даход, спыніўшы дагавор арэнды.  

Дзяржаўнае рэгуляванне рыначных адносін выяўляецца і ва ўстанаўленні кантролю за дзейнасцю 
іх удзельнікаў – юрыдычных і фізічных асоб. Заканадаўства аб карпарацыях, кампаніях, таварыствах 
ва ўсіх прамыслова развітых краінах утрымлівае шэраг палажэнняў, якія забяспечваюць удзел у гэтых 
адносінах толькі добрасумленных суб’ектаў. Устанаўліваецца статус юрыдычных асоб, строгі пара-
дак прыняцця рашэнняў, арганізацыі дзейнасці, публічнай справаздачнасці.  

Калі ж ўздзеянне дзяржавы на эканамічныя адносіны празмернае, яно становіцца негатыўным. Як 
мы ўказвалі вышэй, праяўленнем такога ўздзеяння з’яўляецца адзяржаўленне эканомікі таталітарным 
палітыка-прававым рэжымам (СССР, КНДР, Куба), пры якім дзяржава бярэ кіраванне гаспадаркай на 
сябе. Заганнасць такой сістэмы выяўляецца ва ўстанаўленні перашкод у рэалізацыі інтарэсаў 
спажыўца і вытворцы. Калі ва ўмовах рыначнай сістэмы спажывец дыктуе вытворцы, што і колькі 
неабходна вырабіць, то, ажыццяўляючы планаванне вытворчасці, дзяржава-уласнік забірае гэту 
функцыю сабе. Меркаванне чыноўнікаў дзяржаўнага апарату пра тое, што патрэбна соцыуму, 
спажыўцу, становіцца вызначальным для вытворцы. Як вынік, узнікае дыспрапорцыя ў грамадскай 
гаспадарцы, якая выяўляецца ў вытворчасці нікому не патрэбнай прадукцыі і дэфіцыце таго, што пат-
рэбна. Адзяржаўленне эканомікі параджае адсутнасць эканамічнай адказнасці суб’ектаў гаспадаран-
ня. Вынікі сваёй дзейнасці для іх не маюць асобага значэння, таму што ў рэнтабельных 
прадпрыемстваў дзяржава забірае прыбытак, а стратным – прадастаўляе неабходнае фінансаванне, не 
даючы ім магчымасці абанкроціцца. У гістарычнай перспектыве можа абанкроціцца толькі дзяржава 
ў цэлым, пра што сведчыць навейшая гісторыя. Празмернае ўздзеянне таталітарнай дзяржавы на 
эканоміку выяўляецца і ў залішняй адміністрацыйнай зарэгуляванасці эканамічных адносін. Ушчам-
ленне эканамічнай свабоды прыводзіць да карупцыі дзяржаўнага апарату, узнікнення цянявой 
эканомікі. 

У той жа час пануючае становішча дзяржавы ў эканоміцы дае ёй магчымасць вельмі хутка і беспе-
рашкодна сканцэнтраваць усе неабходныя рэсурсы для рашэння асобных буйных праблем: асваення 
новых тэрыторый, вядзення гіганцкіх прамысловых будоўляў, рэалізацыі касмічных праектаў, 
вытворчасці ўзбраенняў. Але ценявым бокам такіх «поспехаў» становіцца зніжэнне жыццёвага ўзроўню 
насельніцтва, адсутнасць дэмакратыі, бяспраўе асобнага чалавека, нядбайныя адносіны да экалогіі і 
інш.  

Шэраг дзяржаў з аўтарытарным палітыка-прававым рэжымам паказалі сваю эканамічную 
эфектыўнасць, магчымасць ствараць «эканамічны цуд» з палітычнай стабільнасцю, моцную ўладу са 
свабоднай эканомікай. Аўтарытарная ўлада мае патэнцыяльную магчымасць стаць сродкам 
мадарнізацыі грамадства, выступаць у якасці эфектыўнага інструмента правядзення радыкальных рэ-
форм. Заслугі аўтарытарнага палітыка-прававога рэжыму асабліва відавочны ў экстрэмальных 
ўмовах. Але жа яны не могуць кампенсаваць негатыўны бок і вынікі аўтарытарнага рэжыму. Як 
правіла, эфект, які дасягаецца аўтарытарным рэжымам, магчымы толькі ў межах адносна кароткага 
гістарычнага перыяду. Таму, гаворачы пра ролю дзяржавы ва ўмовах пераходу грамадства да рынач-
ных адносін, важна вызначыць межы дзяржаўна-прававога ўмяшання ў эканоміку. Юрыдычныя нор-
мы павінны вызначыць мэты, задачы, прынцыпы рыначных адносін, заканадаўчым шляхам 
зафіксаваць рамкі ўмяшання дзяржавы ў эканоміку, замацаваць і гарантаваць усе формы ўласнасці, 
забараніць манаполію і недобрасумленную канкурэнцыю, лжэпрадпрымальніцтва, лжэбанкроцтва, 
вызначыць парадак вырашэння гаспадарчых, грамадзянска-прававых спрэчак. Па сутнасці, размова 
ідзе пра выбар спосабу кіравання эканомікай. Тут не падыходзіць камандны, адміністрацыйны спо-
саб, які характэрызуецца татальным дзяржаўна-прававым рэгуляваннем эканомікі. Пры такім 
рэгуляванні закон рэгламентуе ўсе працэсы вытворчасці, размеркавання, абмену і спажывання матэ-
рыяльных даброт. Аб’ектыўныя заканамернасці развіцця эканомікі ігнаруюцца. На наш погляд, не 
падыходзіць і другі спосаб, заснаваны на стыхійным самарэгуляванні эканомікі, калі прававы і 
дзяржаўны механізмы самаўхіляюцца ад усякага ўмяшання ў гаспадарчую сферу. Мы за трэці, зме-
шаны спосаб, які спалучае рыначныя законы з разумным прававым рэгуляваннем эканомікі, рынку 
збыту, рабочай сілы і г. д. Гэты спосаб дзяржаўна-прававога кіравання эканомікай садзейнічае яе пас-
тупальнаму развіццю, паколькі дзяржава абараняе свабоднае прадпрымальніцтва ад крызісаў, прымае 
меры па прадухіленню спаду вытворчасці, крызісу гаспадарчага жыцця, выкарыстоўваючы пры гэ-
тым юрыдычныя формы такіх эканамічных рэчагоў, як падаткі, крэдыты, інвестыцыі і інш. Інакш ка-
жучы, рэгуляванне эканамічнай дзейнасці з боку дзяржавы вызначаецца публічнымі інтарэсамі гра-
мадства. Як указана ў арт. 13 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, «дзяржава ажыццяўляе рэгуляванне 
эканамічнай дзейнасці ў інтарэсах чалавека і грамадства». 
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Формы дзяржаўнага рэгулявання эканамічнай дзейнасці знаходзяць выяўленне ў законах і іншых 
актах дзеючага заканадаўства, напрыклад у законах ад 28 мая 1991 г. «Аб прадпрымальніцтве ў 
Рэспубліцы Беларусь» (у рэдакцыі закона Рэспублікі Беларусь ад 26 снежня 2007 г.) [9], ад 16 
кастрычніка 1996 г. «Аб дзяржаўнай падтрымцы малога прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь» 
[6], дэкрэце прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 ліпеня 2003 г. «Аб ліцэнзаванні асобных відаў 
дзейнасці» (у рэдакцыі дэкрэта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 6 кастрычніка 2008 г.) [7], указе 
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 чэрвеня 2005 г. «Аб некаторых мерах па рэгуляванні 
прадпрымальніцкай дзейнасці» (у рэдакцыі ўказаў ад 3 кастрычніка 2006 г. № 589, ад 29 снежня 
2006 г. № 760, ад 1 сакавіка 2007 г. № 116, ад 28 мая 2008 г. № 286) [8]. Азначаныя пытанні таксама 
замацаваны ў такіх кадыфікацыйных актах, як Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь і 
Інвестыцыйны кодэкс Рэспублікі Беларусь.  

На нашу думку, Грамадзянскі кодэкс у сістэме рэгулявання грамадзянскіх праваадносін павінен зай-
маць прыярытэтнае месца. Усе эканамічныя адносіны павінны базіравацца перш за ўсё на грамадзянска-
прававых пачатках, таму важную ролю іграе замацаванне ў Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Бела-
русь (арт. 2) такіх прынцыпаў, як юрыдычная роўнасць удзельнікаў грамадзянскіх праваадносін, не-
датыкальнасць уласнасці, свабода дагавору, недапушчальнасць самавольнага ўмяшання ў прыватныя 
справы, дабраахвотнасць і разумнасць удзельнікаў рэгулюемых адносін, забеспячэнне вяртання па-
рушаных правоў, іх судовай абароны [1, с. 64–111]. 

Зыходзячы з вышэйсказаннага, можна абазначыць асноўныя кірункі дзейнасці дзяржавы ва 
ўмовах пераходу грамадства да рыначных адносін. Яны заключаюцца ў тым, што дзяржава павінна 
стаць:  

гарантам (праз заканадаўства і пераважна судовы кантроль за яго выкананнем) прававых рамак 
гаспадарчага жыцця, прававых адносін усіх суб’ектаў вытворчасці і абарачэння; 

непасрэдным уласнікам і кіраўніком строга абмежаванага сектара эканомікі; 
саўладальнікам, пайшчыкам прадпрыемстваў са змешаннай формай уласнасці, і не толькі ў сфе-

ры матэрыяльнай вытворчасці, але і ў іншых галінах, напрыклад сродкаў масавай інфармацыі; 
фіскальным інстытутам, гэта значыць зборшчыкам падаткаў, кантралёрам усіх удзельнікаў гра-

мадзянскага абарачэння (але выключна на эканамічнай і прававой аснове), уласнікам агульнанацыя-
нальнай казны; 

галоўным (але не адзіным) інвестарам агульнанацыянальных эканамічных, экалагічных, навуко-
вых і іншых праграм; 

гарантам захавання агульнадзяржаўных эканамічных, навукова-тэхнічных інтарэсаў краіны ў 
міжнародных адносінах; 

інструментам гармоніі – праз планаванне, праграмаванне, пасрэдніцтва і г. д.; 
эканамічных і сацыяльных інтарэсаў, патрэбнасцей як розных рэгіёнаў, так і сацыяльных груп, а 

таксама інструментам вырашэння канфліктаў.  
Падагульняючы сказанае, можна зрабіць наступныя высновы. 
Па-першае, палітыка-прававы рэжым залежыць перш за ўсё ад таго, якімі метадамі ў дзяржаве 

ажыццяўляецца палітычная ўлада. Калі гэтыя метады пераканання, узгаднення, законнасці, парламен-
тарызму, калі прымяняецца толькі прававы прымус, тады перад намі дэмакратычны палітыка-прававы 
рэжым. Калі ж на першы план выходзяць метады насілля – у дзяржаве складваецца рэакцыйны, анты-
дэмакратычны рэжым. Існуюць рэжымы, у якіх у той ці іншай ступені спалучаюцца гэтыя метады. 

Па-другое, у кожнай краіне палітыка-прававы рэжым вызначаецца суадносінамі, раскладам 
палітычных сіл. У дзяржавах, дзе існуе ўстойлівы баланс палітычных сіл і дасягнута доўгачасовае 
нацыянальнае пагадненне, вынікам з’яўляецца стабільны рэжым. Калі ў краіне верх бяруць то адны, 
то другія сілы, палітыка-прававы рэжым пастаянна мяняецца. 

Пры дэмакратычным рэжыме вышэйшыя органы ўлады ў дзяржаве маюць мандат народа, улада 
рэалізуецца ў яго інтарэсах дэмакратычнымі і прававымі метадамі. Тут правы і свабоды чалавека і 
грамадзяніна ўсебакова гарантаваны і абаронены, закон пануе ва ўсіх сферах грамадства. Пры 
таталітарным палітыка-прававым рэжыме правы і свабоды чалавека і грамадзяніна нічым і нікім не 
абараняюцца, у грамадстве пануе свавольства, жах і беззаконне. 

Па-трэцяе, як сведчыць гістарычны вопыт, рыначная эканоміка з’яўляецца падмуркам дэмакра-
тычнага рэжыму, але зусім не робіць яго непазбежным. Для дэмакратыі ў аднолькавай меры небяс-
печны як адсутнасць, так і неабмежаванае развіццё свабоды прадпрымальніцкай дзейнасці. Усведам-
ленне гэтай пагрозы прывяло да з’яўлення антытрэставага заканадаўства ў ЗША, прыняцця ў многіх 
краінах мер па падтрымцы рыначнай канкурэнцыі і малога бізнесу. На стан, форму, устойлівасць дэ-
макратычных рэжымаў немалое ўздзеянне аказваюць такія фактары, як узровень эканамічнага 
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развіцця, палярызацыя грамадства, здольнасць дзяржавы падтрымліваць мінімальныя стандарты. Та-
му дзяржава павінна не толькі прымаць захады па ўмацаванні эканомікі на аснове найноўшых 
тэхналогій, але і прымяняць такія рычагі, як падаткі, крэдыт, інвестыцыі, іншыя сродкі эканамічнага і 
дзяржаўна-прававога характару. 

Па-чацвёртае, калі ў СССР дзяржаўная ўласнасць на сродкі вытворчасці складала больш 90 % і 
кіраванне эканамічнымі адносінамі ажыццяўлялася адміністрацыйна-каманднымі метадамі, без уліку 
шматлікіх эканамічных законаў, то ў апошнія два дзесяцігоддзі пачалі змяняцца прынцыпы 
арганізацыі і функцыянавання эканамічнай сферы жыцця грамадства, што выклікала змяненні як у 
аб’ектах кіраўніцкага дзяржаўнага ўздзеяння, так і ў прынцыпах, спосабах і метадах кіравання 
эканомікай. Вялікае значэнне для змянення зместу эканамічнай функцыі дзяржавы маюць пераход да 
рыначнай эканомікі, развіццё працэсаў прыватызацыі, з’яўленне свабодных рынкаў тавараў і паслуг, 
прызнанне эканамічный свабоды, канстытуцыйнае замацаванне права кожнага на прыватную 
ўласнасць. Дзяржава таксама працягвае ў шырокім аб’ёме рэгуляваць эканамічныя адносіны, але ўжо 
не толькі ў дзяржаўным, але і ў прыватным сектары. 

Па-пятае, аналіз ўздзеяння палітыка-прававога рэжыму на эканамічныя адосіны ва ўмовах роз-
ных сацыяльных сістэм дае падставу сцвярджаць, што для сістэм з планавай, адміністрацыйна-
каманднай эканомікай перш за ўсё характэрна цэнтралізаванае рэгуляванне з верху да нізу, якое 
ажыццяўляецца на імператыўных пачатках. 

Для сістэм з рыначнай эканомікай перш за ўсё ўласцівы метад дэцэнтралізаванага рэгулявання, 
на працэс якога ў многім аказваюць уплыў самі эканамічныя агенты шляхам заключэння дагавораў, 
ажыцяўлення аднабаковых правамерных юрыдычных дзеянняў. 

Для сістэмы са змешанай эканомікай характэрна камбінацыя двух метадаў, суадносіны паміж 
якімі маюць своеасаблівасць у адносінах да кожнай канкрэтнай краіны. 

Акрамя таго, суадносіны права і эканомікі ў розных гістарычных сацыяльных мадэлях характа-
рызуюцца маштабам і дамінаваннем тых ці іншых агульнаправавых сродкаў, такіх як дазвол, забаро-
на, адносіны да формулы «дазволена ўсё, што не забаронена». Забараняльны тып рэгулявання 
з’яўляецца дамінуючым пры таталітарным рэжыме ўлады. У ім дапускаецца толькі тое, што дазволе-
на законам. Пэўныя абмежаванні ў рэгуляванні асобных эканамічных адносін прымяняюцца і ва 
ўмовах рыначнай эканомікі. Яны найбольш характэрны для адносін, што складваюцца ў сферах 
эканамічнай дзейнасці, якія маюць вялікае грамадскае значэнне, або існуе высокая рызыка некантра-
люемага выкарыстання прымяняемых тэхналогій. 

Такім чынам, эканамічныя грамадскія адносіны на сучасным этапе патрабуюць дакладнага, наву-
кова абгрунтаванага прававога рэгулявання. Усведамленне важнасці прававога забеспячэння 
эканамічных пераўтварэнняў суб’ектамі гаспадарання і дзяржаўнымі органамі павінна стаць 
кіруючым пачаткам пры ажыццяўленні эканамічнай дзейнасці. 
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ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНСТИТУТА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 
Исследуются проблемы отраслевой принадлежности института лицензирования. Анализируются положения декре-

та президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности», Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь, мнения различных исследователей по данной проблеме. Рассматривается влияние, которое оказывает выдача 
специального разрешения (лицензии), приостановление ее действия или аннулирование лицензии на гражданскую правосубъ-
ектность юридического лица. Определяются предмет и метод правового регулирования института лицензирования. Исхо-
дя из этого делается вывод о принадлежности института лицензирования к отрасли административного права. 

 
Лицензирование представляет собой сложное и многоаспектное правовое явление, затрагиваю-

щее интересы как отдельных лиц, так и общества и государства в целом. Являясь относительно но-
вым правовым явлением на постсоветском пространстве, данный институт вызывает много споров 
относительно его правовой природы. Нормы о лицензировании находятся в многочисленных норма-
тивных правовых актах, являющихся источниками различных отраслей права. Сочетание публичных 
и частных интересов дает основание исследователям относить данный правовой институт к различ-
ным отраслям права. Так, П. Злотник и Г. Злотник относят лицензирование к предмету ведения граж-
данского права [4, с. 92], О.М. Олейник – хозяйственного [9, с. 16], А.В. Гущин – административного 
права [1, с. 4]. Некоторые ученые определяют лицензирование как комплексный правовой институт, 
включающий в себя нормы различных отраслей права (административного, гражданского, финансо-
вого, хозяйственного, уголовного, налогового) [8, с. 8; 12, с. 23] 

В этой связи вопрос  об отнесении института лицензирования к той или иной отрасли правовой 
системы нуждается в теоретико-правовом обосновании. Для решения этой задачи необходимо в пер-
вую очередь уяснить к какой сфере правового регулирования (частной или публичной) относится 
данный институт. 

Среди теоретиков права классическим признано деление права на частное и публичное в зависи-
мости от охраняемых этим правом интересов: «право, охраняющее интересы государства – публич-
ное, право, охраняющее интересы частного лица – частное» [2, с. 10]. Согласно ч. 1 ст. 45 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (ГК) отдельными видами деятельности, перечень которых опре-
деляется законодательными актами, юридическое лицо может заниматься только на основании спе-
циального разрешения (лицензии). Несомненно, данная норма направлена на реализацию частнопра-
вовых интересов. В данном случае речь идет о реализации юридическим лицом определенных при-
надлежащих ему субъективных прав. Между тем целями и задачами лицензирования является охрана 
публичных интересов, а именно защита национальной безопасности, общественного порядка, прав и 
свобод, нравственности, здоровья населения, охрана окружающей среды. Очевидно, что лицензиро-
вание сочетает в себе как частные, так и публичные интересы. В этом смысле классическое деление 
права на частное и публичное не дает нам ответа на вопрос «к какой сфере правового регулирования 
отнести данный институт?». Объясняется это тем, что «публичное и частное право органически свя-
заны и взаимодействуют между собой» [10, с. 26]. Более того, «если взять любую отрасль права, мы 
неизменно найдем в ней как государственный, так и частный интерес, поскольку эти две категории 
объективно неразделимы» [2, с. 12]. Ю.А. Тихомиров отмечает, что «корни публичного права, как и 
частного права, кроются в развивающихся общественных отношениях» [10, с. 25]. Представляется, 
что данное утверждение также не является бесспорным. На различных исторических этапах различ-
ные общественные отношения могут регулироваться по-разному. Так, в советский период регулиро-
вание экономических отношений являлось исключительной прерогативой государства. С изменением 
политического курса, либерализацией всех сфер общественной жизни наибольшее значение приобре-


