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В статье рассматриваются проблемы реализации интегративной функции права и 
государства на территории Беларуси в историко-правовом и теоретико-правовом ас-
пектах. На основе изученных фактов выявляются важнейшие направления 
общественной интеграции. Формулируются актуальные проблемы совершенствова-
ния практики правотворчества и правоприменения на основании сложившихся исто-
рических традиций. 
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У артыкуле разглядаюцца праблемы рэалізацыі інтэграцыйнай функцыі права і 
дзяржавы на тэрыторыі Беларусі ў гісторыка-прававым і тэарэтыка-прававым 
аспектах. На аснове вывучаных фактаў выяўляюцца важнейшыя накірункі 
грамадскай інтэграцыі.  Фармулююцца актуальныя праблемы ўдасканалення 
практыкі праватворчасці і правапрымянення, якія звязаны з рэалізацыяй 
інтэграцыйнай функцыі дзяржавы на падставе гістарычных традыцый. 
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The article deals with the problems of the realization of the integrative function of 
Belarusian law and state in the historical legal and legal and legal aspects. As the result of 
such study, the most important areas of social integration are identified. Actual problems 
of improving the practice of lawmaking and law enforcement on the basis of historically 
established traditions are formulated. 
 
 

Ва ўмовах колькасна-якасных змен у метадалагічнай базе агульна-
тэарэатычнай і, адпаведна, гістарычнай прававой навукі атрымлівае сваё 
распаўсюджанне шырокае разуменне праблем сутнасці і важнейшых функцый 
права і дзяржавы. Зараз пошук адказаў на складаныя пытанні сутнасна-
функцыянальнага прызначэння сучасных дзяржавы і права атрымлівае не 
толькі юрыдычны, але і сацыялагічна-прававы напрамак. Напрыклад, 
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інтэграцыйныя якасці сацыяльных норм як элементаў сацыяльнай сістэмы ў 
цэлым разглядаліся ў кантэксце ідэй структурнага функцыяналізма Т. 
Парсанса. З цягам часу яго асобныя вывады далей атрымалі метадалагічны 
статус і некаторую рэалізацыю ў даследваннях постсавецкай юрыдычнай 
навукі, асабліва адносна вывучэння агульна-сацыяльных функцый права ў 
параўнанні з юрыдычнымі. Але зараз можна канстатаваць, што інтэграцыйная 
функцыя пачала вывучацца не толькі адносна да сацыяльнай сістэмы ў цэлым, 
або асабістых яе нарматыўных кампанентаў – функцыя інтэграцыі пачынае 
прызнавацца імманентнай і для такога складанага палітыка-прававога 
інстытута, як дзяржава [5, с. 230–244].  

Неабходна адзначыць, што навуковы інтарэс да інтэграцыйнай функцыі 
дзяржавы на постсавецкай прасторы з’явіўся адносна нядаўна, калі фактычна 
атрымалі сваё завяршэнне гістарычныя падзеі нацыянальнага і палітычнага 
самавызначэння постсавецкіх рэспублік, але ў той жа час перад імі паўсталі 
новыя праблемы, звязаныя з функцыянаваннем дзяржаўнасці, практыкай 
рэалізацыі нацыянальнага і дзяржаўнага суверэнітэту ва ўмовах супярэчлівых 
працэсаў рэгіяналізацыі як рэакцыі на глабалізацыю. Дарэчы, зараз 
канстатуецца з’яўленне выпадкаў “прямого и косвенного нарушения норм 
международного права” [1], што ў цэлым не спрыяе інтэграцыі грамадства. 
Акрамя таго, “наряду с беспрецедентным ростом терроризма, числа 
региональных конфликтов, мощными социально-экономическими 
дисбалансами, фундаментальными угрозами демографического и 
экологического характера мы сталкиваемся с новыми или, если можно так 
выразиться, мутировавшими вызовами” [1]. Гэтыя высновы маюць высокую 
актуальнасць для некаторых краін Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, перад 
якімі ўзнікае пагроза “оказаться на линии цивилизационного разлома” [1]. 
Пры гэтым канстатацыя існавання і пошук прадумоў цывілізацыйнага разлома 
ў культурным кантэксце быў здзейснены С. Хантынгтанам яшчэ ў пачатку 
XXІ стагоддзя, але з цягам часу гэтая з’ява не знікае – яна набывае яшчэ 
больш вострыя формы. Шматлікія культурныя прыкметы – такія, як 
нацыянальнасць, веравызнанне ці мова – зараз могуць спрыяць інтэграцыі, а 
могуць замінаць ёй. Дзяржава вымушана актыўна выконваць функцыю 
сацыяльнай інтэграцыі. У сувязі з гэтым на навуковым узроўні адбываецца 
канстатацыя існавання інтэграцыйнай функцыі дзяржавы, чаму ёсць 
сур’ёзныя аб’ектыўныя падставы. Як і ўсе іншыя, інтэграцыйная функцыя 
дзяржавы не ўзнікла ў адзіны момант. Яна ў той ці іншай форме існавала і 
атрымлівала сваю рэалізацыю і раней – на працягу ўсей гісторыі ўзнікнення і 
існавання дзяржаўнасці, але не была дакладна вызначана ў якасці самастойнай 
і асобна не даследвалася ў гісторыка-прававой ці агульна-прававой навуцы. 
Паглыбленне ведаў пра гістарычныя вытокі фарміравання інтэграцыйнай 
функцыі дзяржавы, асабліва адносна нацыянальнай дзяржаўнай і прававой 
сістэм, дапаможа пераадолець існуючыя зараз некаторыя прабелы ў навуцы і 
недахопы ў практыке дзяржаўнага будавання шляхам пераемнасці найлепшых 
традыцый нацыянальнай дзяржаўнасці і функцыянавання права. Фактычна 
гэта дасць тэарэтычную базу для падрыхтоўкі комплекса мер па грамадскай 
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інтэграцыі на нацыянальным, рэгіянальным, міжнародным узроўнях, у тым 
ліку адносна фарміравання і развіцця ідэалогіі сучаснай беларускай 
дзяржаўнасці, якая павінна быць сродкам грамадскай інтэграцыі незалежна ад 
узнікаючай дыферэнцыяцыі грамадства па этнічных, релігійных ці сацыяльна-
эканамічных прыкметах і, нават, гендэрнай няроўнасці [3]. 

Яскравым прыкладам эфектыўнай грамадскай інтэграцыі ў межах 
дзяржавы шляхам выкарыстання сацыяльна-прававых сродкаў з’яўляецца 
практыка Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) ў перыяд прыняцця і 
рэалізацыі норм Статута 1588 г. Па-першае, гэты Статут не толькі меў больш 
вялікі аб’ем у параўнанні з іншымі статутамі, але ж і значна пашыраў межы 
прававой рэгламентацыі грамадскіх адносінаў. Гэта ўжо сведчыць аб 
глыбокім колькасным і якасным прававым уздзеянні дзяржавы з мэтай 
інтэграцыі на аснове прававых сродкаў (у адрозненні ад норм звычаёвага 
права, якія ўносілі значны партыкулярызм у грамадства і яго правапарадак). К 
такім сродкам адносіцца прэзумцыя невінаватасці, якая была абвешчана ў 
гэтым нарматыўным прававым акце, замацаванне ў ім пастулата пра роўнае 
пакаранне за забойства чалавека, а таксама той інструмент, згодна з якім 
Статут прадугледжваў “права ўсіх людзей судзіцца статутавымі нормамі, 
рэгламентаваў адказнасць за правапарушэнні толькі ў судовым парадку, у 
адпаведнсці с законам” [2, с. 13].  

Па-другое, у Статуце замацавана “палажэнне, якое мела месца ў 
папярэдніх законах, аб тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы і яе 
недатыкальнасці (р. 3, арт 1), тым самым абвясціўшы суверэнітэт ВКЛ 
насуперак Люблінскай уніі” [2, с. 12]. У гэтым гістарычным факце можна 
ўбачыць прагрэсіўную інтэрпрэтацыю суверэнітэту дзяржавы як суцэльнага 
палітыка-прававога працэса, які толькі тэарэтычна можа быць падзелены на 
дзве часткі адносна міжнароднага і ўнутрынацыянальнага ўзроўняў. 
Сапраўды, і зараз практыка суверэннай дзяржаўнасці ажыццяўляецца 
непадзельна на ўнутраную і знешнюю і мае галоўны накірунак – выконванне 
дзяржаўных функцый у першую чаргу і ў асноўным у сваіх, унутраных 
інтарэсах, што дае магчымасць аб’ядноўваць грамадства на аснове адзіных 
дзяржаўных мэтаў у адзінае цэлае.  

Па-трэцяе, вельмі актуальнымі на сенняшні час з’яўляюцца нормы Статута, 
якія ўпершыню ўсталёўвалі патрабаванні, “накіраваныя на ахову прыроды, 
падтрыманне і павелічэнне яе рэсурсаў” [2, с. 13]. Гэтым самым адбывалася 
спроба рэалізацыі інтэграцыйнай функцыі дзяржавы не толькі ў межах 
адносінаў паміж дзяржавай і грамадствам, колькі ў складаных сістэмах 
“чалавек – навакольнае асяроддзе”. Складальнікі Статута разумелі 
неабходнасць забеспячэння рэальнай рэалізацыі інтэграцыйнай функцыі 
дзяржавы толькі з улікам жорсткай прычынна-выніковай сувязі змен, якія 
адбываюцца ў чалавеку, прыродзе, грамадстве і дзяржаве. Зараз гэтая 
тэндэнцыя прававторчасці і праварэалізацыі працягваецца, у тым ліку і ў 
Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця 
Рэспублікі Беларусь [4]. 
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Па-чацвёртае, сучасная інтэграцыйная функцыя дзяржавы з’яўляецца 
вынікам развіцця інфармацыйнай супольнасці і, наадварот, яе рэалізацыя 
таксама магчыма толькі дзякуючы абароту інфмармацыі, у тым ліку прававой, 
да якой прад’яўляюцца патрабаванні своечасовасці, аб’ектыўнасці і паўнаты. 
Так, складальнікі Статута таксама ўлічвалі і гэты, інфармацыйны кампанент 
рэалізацыі інтэграцыйных функцый дзяржавы і права, таму Статут быў адразу 
ж надрукаваны на беларускай мове ў Віленскай тыпаграфіі братоў Мамонічаў. 
Гэта рабіла яго даступным шырокаму колу насельніцтва [2, с 13]. Зараз 
інтэграцыя становіцца магчымай не толькі пры дапамозе перадачы прававой 
інфарацыі шляхам яе апублікавання, але і метадам усталявання максімальна 
шырокага кола каналаў прававой камунікацыі.  

Па-пятае, нормы Статута 1588 г. мелі шмат прагрэсіўных ідэй, што 
звязвала яго стваральнікаў з тымі юрыстамі, якія і далей будуць удзельнічаць 
у справах праватворчасці і правапрымянення на базе гістарычных традыцый, 
што выконвае спецыфічную інтэграцыю паміж шматлікімі пакаленнямі 
юрыстаў – навукоўцаў і практыкаў амаль да нашых дзен.  

Па-шостае, многія навукоўцы прызнаюць, што нормы Статута 1588 г. 
паўплывалі на развіццё права Рассіі, Польшчы, Украіны, Латвіі, Эстоніі. Гэта 
таксама сведчыць аб вялікай місіі дзяржаўнасці і права ВКЛ, яго значнай ролі 
ва ўтварэнні і ўдасканаленні важнейшых прынцыпаў і норм нацыянальнага, 
замежнага і міжнароднага права. 
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