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территории БССР, об оказании помощи польским официальным 
учреждениям по различным вопросам, преимущественно частноправового 
характера. Все законные просьбы и запросы польского посольства 
внимательно рассматривались в белорусском представительстве. В 
необходимых случаях запрашивались правительственные учреждения 
БССР, после чего польскому посольству направлялись обстоятельные 
ответы. В свою очередь полпредство БССР обращалось в польское 
посольство с аналогичными запросами и просьбами [2, с. 44, 45]. Беларусь 
делала первые шаги на международной арене. 
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ГЕАПАЛІТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ВА 
ЎМОВАХ ІНТЭГРАЦЫЙНЫХ І ГЛАБАЛІЗАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ 

СУЧАСНАСЦІ 

Рэспубліка Беларусь стала незалежнай дзяржавай ва умовах 
трансфармацыі парадыгмы глабалізацыі у парадыгму глакалізацыі [1]. 
Атрымала развіццё працэсы рэгіянальнай кааперацый дзяржаў на выснове 
аб’ядноўваючых іх каштоўнасцей. Падобным шляхам замацоўвалася 
дзяржаўнасць Беларусi. Гэтаму спрыялі інтэграцыйныя працэсы у фармаце 
Саюзнай дзяржавы, СНД, ЕАЭС. Важную ролю у станаўленне беларускай 
эканомак адыграла адносны з КНР. Стратэгічнае партнёрства з Расійскай 
Федэрацыяй i КНР стала базавым пры рэалізацыі геапалітычнага патэнцыялу 
Рэспублікі Беларусь ва ўмовах інтэграцыйных і глабалізацыйных працэсаў 
сучаснасці. У межах глабальнай эканомiкi вiдавочны паварот у кірунку 
Вялікай Еўразii, якая аб’ядноўвае 48 дзяржаў Еўропы, 50 дзяржаў Азіі, 18 
дзяржаў афрыканскага кантыненту [2].  

Аб’ядноўчую аснову на духоўным узроўні ствараюць хрысціянства i 
аслам, якія ўсе больш узаемадзейнічаюць у адзінай культурнай прасторы 
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Еўразii. Прыклад дае Расійская Федэрацыя, у межах якой стагоддзямі 
жывуць хрысціяне i мусульмане, а таксама прыхiльнiкi будызму. На 
Беларусi таксама выпрацаваны ўнiкальны гістарычны вопыт дзяржаўных 
улад ВКЛ па прыцягненню на тэрыторыю краіны татар у XIV стагоддзі. 
Гэтая палітыка адыграла станоўчую ролю пад час Грунвальдскай бітвы. 
Атрад татар хана Багардзiна адыграў важную ролю у пераломе бітвы на 
карысць ВКЛ i Каралеўства Польскага. Татары iнтэгравалiся у беларускае 
грамадства. Гэты прыклад адметна вылучае Беларусь на фоне міграцыйнага 
крызісу у Еўрапейскім Саюзе на пачатку XXI стагоддзя [3]. 

Інтэграцыйныя працэсы у межах Еўразii суправаджаюцца 
неабходнасцю барацьбы з тэрарызмам. Нягледзячы на пэўныя цяжкасці 
расце аб’яднаўчая роля эканамічнай кампаненты iнтэграцыi. Унікальны 
праект Еўразійскай iнтэграцыi пад назвай «Адзін Пояс – Адзін Шлях» 
прапанавала КНР. У такой сітуацыі Беларусь стала прыхільніцай метадалогii 
iнтэграцыi iнтэграцый [4].  

Прапаноўваецца падыход стварэння Вялікай Еўразii на выснове ужо 
існуючых рэгіянальных структур Еўропы i Азii. Рашэнне звязана са 
стварэннем транскантынентальнай лагістыкі чыгуначных перавозак паміж 
Еўрапейскім Саюзам i КНР. Першыя пазітыўныя вынікі такога падыходу для 
Беларусi ужо відавочны. За магчымасцю прамых чыгуначных зносін з боку 
КНР паследавалi крокі па заключэнню дамоў на пастаўку у гэтую краіну 
прадукцыі беларускага аграрна-прамысловага комплексу. Рост паказчыкаў 
росту аб’емаў беларускага экспарту у КНР у 2018 г. на 30% уражвае. За 
першымi пастаўкамі, згодна законам маркетынгу i пакупніцкага попыту, 
паследуе стабільная прысутнасць вытворцаў на унутраным рынку. Адным з 
элементаў транскантынентальнай лагістыкі стаў індустрыяльны парк «Вялікі 
Камень». 

Еўрапейскі Саюз зацікаўлены у праекце Вялікай Еўразii, паколькі гэта 
звязана з ужо існуючай адзінай энергетычнай сістэмай у форме 
нафтапровадаў i газапровадаў. Беларускі нафтапрамысловы комплекс 
з’яўляецца важным элементам гэтай сістэмы. Экспарт нафтапрадуктаў у 
краіны Еўрапейскага Саюза з’яўляецца адной з асноўных крыніц 
фарміравання валютных рэзерваў беларускай дзяржавы [5]. 

Філасофія пастаянна звяртаецца да эканамічнай тэматыкі, паколькі яна 
дэтэрмiнye разгляд усяго комплексу гістарычных i сучасных праблем 
беларускай дзяржавы. Першапачаткова эканамічная тэматыка прысутнічала 
у тэалагічным дыскурсе у творах К. Смаляціча i К. Тураўскага. Згодна 
кананічнага права разглядаліся этычныя аспекты узаемаадносін людзей 
наконт пытанняў павагі да чужой уласнасці i жыцця уласнікаў. 

Ва умовах Вялікага Княства Літоўскага эканамічныя пытанні 
разглядаліся на выснове фiласофii права, якая уключала гарантыі асабicтай 
уласнасці, саслоўных адносiн, самакіравання гарадоў, ролi дзяржавы у 
эканамічным жыцці грамадства. Статуты ВКЛ сталi практычнай рэалізацыяй 
эканомiка-прававой рэфлексii Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Буднага, А. 
Волана, Л. Сапегi [6]. 

Да эканамiчнай тэматыкi у XVIII ст. звярнулiся фiзiякраты I. Храптовiч, 
I. Страйноўскi. Яны зрабiлi спробу рэфармацыi ВКЛ ва умовах прыкладу 
рэвалюцыйнай Францыi, апеляваўшага да каштоўнасцей натуральнага права. 
Аднак гэтая спроба не атрымала прававога статусу. Магнаты абмежавалiся 
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прамысловай рэвалюцыяй у выглядзе мануфактур, каналаў, тэатраў. Пры 
гэтым яны не ўнеслi нiякiх зменаў у эканомiку. Права асабicтасцi на зямлю 
было замацавана толькi за iмi i за шляхтай. Мабiльнасць сялян на рынку 
працы была абмежаваная. 

У складзе Расiйскай iмперыi беларуская эканомiка спалучала ранейшы 
мадэль зямельнай уласнасцi з развiццём гарадской прамысловасцi, чыгунак. 
Стаў адчувальным уплыў марксiзму. На пазiцыях гэтай фiласофii стаяўу А. 
Багданаў (Малiноускi). Ён адным з першых у эканамiчнай тэорыi прадставiў 
эканомiку не толькi як вытворчасць, уласнасць, але i як арганiзацыйную 
дзейнасць (тэкталогiю). 

У 1931 г. у складзе АН БССР быў створаны iнстытут эканомiкi. 
Прадметам даследаванняў навукоўцаў сталi рэгiянальныя адметнасцi 
беларускай эканомiкi. Практычную частку склала распрацоўка другога 
пяцiгадовага плану развiцця эканомiкi БССР. У 1937 г. iнстытут быў 
закрыты. У пасляваенны час ён аднавіў працу у межах даваеннай тэматыкi 
сацыялiстычнага будаунiцтва. 

Практыкаарынтаваную накiраванасць мела падрыхтоўка эканамістаў у 
БДУ на факультэце грамадскiх навук на аддзяленнi эканомiкi. Па гiсторыi 
народнай гаспадаркi Беларусi лекцыi чытаў У. Пiчэта; па гiсторыi 
эканамiчных вучэнняў, сусветнай гаспадарцы, палiтычнай эканомii, 
грашоваму звароту i крэдыту, банкаўскай справе – I. Герцык; фiнансава-
эканамiчныя дысцыплiны – В. Якушын; статыстыку – Я. Святлоўскi; 
эканомiку пераходнага перыяду – В. Кнорын. Асобныя прадметы выкладаў 
М. Доўнар-Запольскi. 

У 1929 г. у структуры БДУ функцыянавалi два эканамiчныя 
факультэты. З 1933 г. працавалi планава-эканамiчны, фiнансава-эканамiчны i 
кааперацыi iнстытуты. Яны былi аб’яднаны у Беларускi дзяржауны iнстытут 
народнай гаспадаркi. Цяперашняя назва БДЭУ. У БДУ засталiся толькi 
кафедры палiтычнай эканомii. А.Лур’е займаўся арганізацыяй iх дзейнасцi. 
У 1966 г. у БДУ была адноўлена падрыхтоўка эканамістаў. 

Пасля распаду СССР падрыхтоўка эканамicтаў у Беларусi з улiкам 
камерцыйных вышэйшых навучальных устаноў набыла масавы характар. У 
структуры БДУ дзякуючы намаганням М. Кавалёва быў адкрыты 
эканамiчны факультэт. Незалежная Беларусь стала перад праблемай выбару 
эканамічнай мадэлі iснавання. Падчас рэфлексii акрамя марксiзму пад увагу 
браўся iнстытуцыяналiзм, кейнсiянства, этатызм. 

На выснове канвергенцыi марксiзму (сацыяльна-арыентаванай 
эканомiкi) i этатызму (дзяржаўнай эканомiкi), быў выпрацаваны мадэль, якi 
атрымаў юрыдычнае замацаванне у канстытуцыі. Для суіснавання 
рэнтабельнай (валютнай) i сацыяльнай (датацыйнай) эканомiк былi на 
юрыдычнай міждзяржаўнай выснове створаны механiзмы падтрымкi 
нiзкаканкурэнтных вытворчасцей i нафта-газавага комплексу. Яго валютныя 
паступленнi залежаць ад паставак сыравiны па спрыяльных цэнах з 
Расiйскай Федэрацыi. 

Юрыдычнымi i палiтычнымi механiзмамi падтрымкi беларускай 
канстытуцыйнай эканомiкi сталi Саюзная дзяржава Беларусi i Расii, ЕАЭС, 
мытны саюз. Для некаторых галiн айчыннай вытворчасцi экспарт на расiйскi 
таварны рынак з’яўляецца асноўнай крыніцай іх даходаў. Рызыкi звязаныя з 
адметнасцямi расiйскага рынку пабуджаюць да дапаўнення iснуючай мадэлі 
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эканомiкi механiзмамi рынкавага самарэгулявання i рынкавай камунiкацыi. 
Пад увагу узята тэхнiка-тэхналагiчная мадэрнiзацыя вытворчасцей. 

Найбольш актыўна філасофія i эканамічныя навукі ўзаемадзейнічаюць 
пры разглядзе праблем менеджменту, маркетынгу, лагістыкі, лічбавай 
эканомiкi, мадэрнізацыі, інавацыйнай дзейнасці, эканамічнай бяспекі (Г. 
Броўка, У. Валадзько, А. Лойка, С. Саладоўнiкау, В. Старжынскi). 
Канвергенцыі фiласофска-эканамiчнай тэматыкi спрыяла тэма Еўразiйскай 
iнтэграцыi. У Беларускiм нацыянальным тэхнiчным унiверсiтэце кафедра 
фiласофскiх вучэнняў стала каардынатарам штогадовых міжнародных 
навуковых канферэнцый з удзелам эканамістаў Арменii, Беларусi, 
Казахстана, Расii, Узбекiстана. 

Сярод эканамicтаў Беларусi атрымала прызнанне канцэпцыя 
наасферагенезу, якая уключае канцэпт зялёнай эканомiкi. Каэвалюцыя 
прыродных i сацыяльна-эканамiчных структур разглядаецца на выснове 
канвергенцыi дасягненняў біялагічных i інжынерных навук. Галiновая 
iнжынерна-эканамiчная навука асвоiла тэхналогii разумнага дому, цеплавой 
мадэрнізацыі, аўтаматызацыі, электронных разлiкаў, электроннага 
дэкларавання. Банкаўскі сектар значную частку грашовых аперацый перавёў 
у форму электронных залiкаў. Гэтымi тэхналогiямi актыўна карыстаецца 
гандаль, сфера турызму. 

Фiлосафы i эканамiсты актыўна абмяркоўваюць праблемы 
стратэгiчнага макраэканамiчнага менеджменту у свеце перспектыў 
чацвёртай прамысловай рэвалюцыi [7]. Пад увагу бяруцца тэндэнцыi 
канвергенцыi класiчных i iнфармацыйных тэхналогiй у форме робататэхнiкi 
i тое, як гэтыя распрацоукi адаб’юцца на рынку працы, мадэрнiзацыi 
лагicтыкi, сферы гандлю i паслуг, прамысловасцi. Пад увагу бярэцца 
ўзрастаючая роля у сусветнай эканомiцы тэхналагiчных платформ, 
аддытыўных тэхналогiй, канвергенцыя масмедыйных i эканамiчных 
структур у прасторы Iнтэрнэту. 

На узроўні макраэканамiчных даследаванняў актуальнасць набыла тэма 
трансфармацыi глабалiзацыi у глакалiзацыю. Пад увагу бярэцца растучая 
роля ва ўзаемаадносiнах суб’ектаў эканамiчнай дзейнасцi пратэкцыянiзму. 
Маркетынгавыя стратэгii рэкламы прыцягнулi ўвагу да адпаведнасцi 
таварных знакаў зместу, што яны прадстаўляюць. Нейрамаркетынг 
актуалізаваў даследаваннi ў галiне канвергенцыi тэхнiк вiзуалiзацыi, 
штучнага iнтэлекту, адваротнай сувязi, кагнітыўнай псiхалогii i кагнітыўнай 
лiнгвiстыкi. Дыгiталiзацыя стала трэндам офiснай дзейнасцi, эрганомiкi. 

Тэхалогii вiртуальнай рэчаiснасцi сталi адным з вядучых сегментаў 
развiцця эканомiкi, што бачна на прыкладзе эфектыўнай дзейнасцi Парку 
высокiх тэхналогiй. Вiдавочна трансфармацыя структуры патрэб сучаснага 
чалавека. Ён трацiць большую частку сродкаў не на мінімальныя 
фiзiялагiчныя патрэбы на ежу, пiццё, адзенне, а на Iнтэрнэт паслугi, 
кампутарныя гульнi, падарожжы i адпачынак, транспартныя сродкi, 
адпачынак за горадам, тэлефонныя размовы. Прыярытэты у арганiзацыi 
вольнага часу сталi дамiнаваць над першаснымі патрэбамі. Вiдавочны 
значныя узроставыя адрозненнi у прыярытэтах пакупнiцкiх патрэбаў i 
каштоўнасцей. 

Парадыгма індустрыяльнай эканомiкi саступіла месца парадыгме 
інфармацыйнага грамадства i эканамічнай дзейнасці у новых умовах. 
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Перамяшчэнне эканамічных функцый грамадства у Інтэрнэт-прастору 
абвастрыла праблему кантролю дзяржавы над ценявой эканомікай, 
прадстаўленай пагрозамі наркатрафіку, тэрарызму, ухілення ад падаткаў, 
карупцыяй [8]. У гэтых умовах расце актуальнасць празрыстасці эканомiкi, 
адказнасці карпаратыўных структур за даставернасць iнфармацыi [9]. 

Такiм чынам, Беларусь выпрацавала даволі эфектыўную метадалогii 
развіцця ва умовах глабалізацыі. Гэтая метадалогія спрыяе мадэрнізацыі 
грамадства i эканамічных структур дзейнасці. 
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