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Асаблівую ўвагу планавалася надаць буйным рабочым пасёлкам, дзе значная частка 
мужчынскага насельніцтва злоўжывала спіртным [18, с. 4].  

 Мабілізацыйнае становішча моладзі былі закліканы падтрымліваць новыя 
працоўныя ініцыятывы па рэалізацыі сталінскай ідэі «вялікага скачка». Увесну 1929 г. 
моладзь БССР адправілася ў «паход» за другаснай сыравінай – жалезным ломам, 
макулатурай, косткамі і попелам. Апошняму віду сыравіны надавалася асаблівая ўвага, 
бо яна выкарыстоўвалася для павышэння ўраджайнасці калгасных палёў. Вось як 
«паход» з удзелам 500 камсамольцаў і піянераў праходзіў у Бубруйску: «З кошыкамі, 
скрынкамі, вёдрамі, мяшкамі ўдзельнікі паходу абыходзілі ўсе дамы гораду, установы і 
зьбіралі попел. Па горадзе раз’язджалі фурманкі, грузавы аўтамабіль, яны адвозілі 
попел на ссыпныя пункты, якіх было арганізавана 6 ва ўсіх канцох гораду. Гэты першы 
паход даў каля тысячы пудоў попелу, які пойдзе на ўгнаеньне палёў» [1, с. 3]. На 
працягу 4 дзён з 28 па 31 кастрычніка 1929 г. мінскія школьнікі і студэнты – сябры 
Міжнароднага таварыства дапамогі рабочым сабралі 2 тыс. мяхоў для адгрузкі ў 
Маскву і Ленінград «чырвоных эшалонаў» бульбы [11, с. 4]. 

Сацыяльная мабілізацыя беларускага грамадства дала пэўныя вынікі ў справе 
дасягнення канкрэтных мэтаў, але ў доўгатэрміновай перспектыве справакавала яшчэ 
больш глыбокія і сістэмныя крызысы інстытутаў улады і грамадства.   

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Бабруйскія камсамольцы сабралі за дзень 1000 пудоў попелу // Зьвязда.1929. 2 крас. № 
73.  

2. Белагорскі В. «Лёгкая кавалерыя» на полі баёў / В. Белагорскі // Зьвязда. 1929. 24 лют. 
3. Вылучэньне рабочых на адказную работу // Зьвязда. 1929. 31 сак.  
4. Зьвязда. 1929. 13 верас. 
5. Зьвязда. 1929. 17 снеж.  
6. Зьвязда. 1931. 2 крас.  
7. Каробачны. «Дробязі» // Зьвязда. 1931. 5 студз. 
8. Корнаи Я. Дефицит М.: Наука, 1990.  
9. «Лёгкая кавалерыя». Паперу, грошы на вецер. Шкоднікі ў БДВ // Зьвязда. 1929. 28 сак. 
10. Масавы паход у Чырвоныя казармы // Зьвязда. 1929. 23 лют.  
11. Мопраўцы ў паход па мяшкі // Зьвязда. 1929. 30 кастр.  
12. М. Ц. 17 жніўня Ўсебеларуская вясковая спартакіяда // Зьвязда. 1929. 15 жн.  
13. Наследникам революции. Документы партии о комсомоле и молодежи. М., 1969.  
14. «Налёт» на Менскі чыгуначны вузел // Зьвязда. 1929. 18 кастр.  
15. «Налет» РСІ на мэдычныя ўстановы // Зьвязда. 1929. 26 крас.  
16. Папоў Б. Падрыхтоўка польскага фашызму да нападу на СССР // Зьвязда. 1929. 7 вер. 
17. Першая канфэрэнцыя па барацьбе з алкагалізмам // Зьвязда. 1929. 29 студз.  
18. Продаж гарэлкі будзе абмежаваны //  Зьвязда. 1929. 18 крас.  
19. Рабочы – дырэктар фабрыкі «Прагрэс» // Зьвязда. 1929. 11 жн. 
20. Рабочыя Менску – на абарону краіны // Зьвязда. 1929. 3 кастр. 
21. Хлевнюк О. В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 
2010. 

22. 2.000 батракоў і с.-г. рабочых вылучаюцца на адказную працу // Зьвязда. 1929. 14 
крас. 

23. 121 000 фізкультурнікаў у БССР // Зьвязда. 1929. 21 сак.  

УДК 342.023(476)(06) 

ТРАНСФАРМАЦЫЯ ГРАМАДСКІХ АБ’ЯДНАННЯЎ: АСОБНЫЯ АСПЕКТЫ 
ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГУЛЯВАННЯ ВА ЎМОВАХ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

А.Л.Дашкевіч 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, вул. Серафімовіча, 11, 220033, г.Мінск, Беларусь, lad-
minsk@mail.ru 

Разглядаюцца асобныя аспекты трансфармацыі дзяржаўнага рэгулявання дзейнасці грамадскіх 
аб’яднанняў. Аўтарам вызначаецца шэраг асаблівасцей гэтага працэсу ва ўмовах станаўлення і 
развіцця Рэспублікі Беларусь на падставе рэтраспектыўнага вывучэння канстытуцыйнага 
заканадаўства. 
Ключавыя словы: грамадскія аб’яднанні; дзяржаўнае рэгуляванне; канстытуцыйнае заканадаўства. 

https://e-catalog.nlb.by/Udk/Home?udk=342.023%28476%29%2806%29


 271   

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.Л.Дашкевич 

Институт предпринимательской деятельности, ул. Серафимовича, 11, 220033, г.Минск, 
Беларусь, ladminsk@mail.ru 

Рассмотриваются отдельные аспекты государственного регулирования деятельности 
общественных объединений. Автором определен ряд особенностей этого процесса в условиях 
становления и развития Республики Беларусь на основе ретроспективного изучения 
конституционного законодательства. 
Ключевые слова: общественные объединения; государственное регулирование; конституционное 

законодательство. 

TRANSFORMATION OF PUBLIC ASSOCIATIONS: SOME ASPECTS OF STATE 
REGULATION IN CONDITIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

А. Dashkievich 

Institute of Entrepreneurship, st. Serafimovich, 11, 220033, Minsk, Belarus, ladminsk@mail.ru 

Some aspects of state regulation of the activities of public associations are considered. The author defines a 
number of features of this process in the conditions of formation and development of the Republic of Belarus 
on the basis of a retrospective study of constitutional legislation.   
Key words: public associations; state regulation; constitutional law. 

Грамадскія аб’яднанні з’яўляюцца важным элементам палітычнай сістэмы Беларусі, 
фактарам, які можа забяспечыць устойлівае грамадскае развіццё на шляху пабудовы 
прававой, дэмакратычнай, сацыяльнай дзяржавы і грамадзянскай супольнасці. Ад 
узроўню ўзаемадзеяння грамадскіх аб’яднанняў і дзяржаўных органаў, іх 
“інтэграванасці” пры выкананні сацыяльных функцый у многім залежыць і дабрабыт 
беларускіх грамадзян. Такое ўзаемадзеянне заснавана на тых магчымасцях, якія 
прадстаўляюцца ім канстытуцыйным заканадаўствам у межах дзяржаўнага рэгулявання 
іх арганізацыі і дзейнасці.  

У савецкі час грамадскія аб’яднанні з’яляліся неад’емнай часткай партыйна – 
дзяржаўнага механізму. Такі падыход замацоўваўся на канстытуцыйным узроўні. У арт. 
6 Канстытуцыі БССР адзначалася: “Кіруючай і накіроўваючай сілай савецкага 
грамадства, ядром яго палітычнай сістэмы, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый 
з’яўляецца Камуністычная партыя Савецкага Саюза” [1]. Цалкам “кіруемая” грамадская 
актыўнасць выступала ў строга рэгламентаваных формах і ў дачыненні адпаведных 
накірункаў грамадскага жыцця. Вынікам была поўная яе знітаванасць з ажыццяўленнем 
партыйнага-грамадскага і дзяржаўнага кантролю за публічным і прыватным жыццем.  

Змены пачынаюць адбывацца ў межах правядзення палітыкі “перабудовы і 
галоснасці” у другой палове 80 – г. ХХ ст., калі ўзрастае грамадская актыўнасць. У гэты 
час фарміруюцца альтэрнатыўныя КПСС грамадскія арганізацыі. Пры гэтым 
рэгістрацыя грамадскіх аб’яднанняў ажыццяўляецца Прэзідыумам Вярхоўнага Савета 
БССР на падставе Пастановы Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР 
ад 3 мая 1932 г. “Аб парадку зацвярджэння статутаў таварыстваў і саюзаў, якія не 
ставяць мэты атрымання прыбытку, аб парадку іх рэгістрацыі і нагляду за імі” [2, с. 22]. 

Аслабленне уплыву на грамадскія працэсы з боку кампартыі атрымлівае лагічны 
працяг ў межах канстытуцыйнага заканадаўства. Уносяцца змены і дапаўненні ў 
Канстытуцыю СССР, а пазней і ў Канстытуцыю БССР. Законам БССР ад 28 ліпеня 
1990 г. арт. 6, 7, 49 Канстытуцыі выкладаюцца ў новай рэдакцыі. У арт. 49 
устанаўлівалася, што грамадзяне БССР маюць права аб'ядноўвацца ў палітычныя 
партыі, грамадскія арганізацыі, удзельнічаць у массавых рухах. Гэтым грамадскім 
фарміраванням гарантаваліся роўныя ўмовы для паспяховага выканання статутных 
задач. Вызначалася (арт. 6), што палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, масавыя 
рухі могуць прымаць удзел у выпрацоўцы палітычнага курсу БССР, яе сацыяльна-
эканамічным, духоўным развіцці, у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі справамі. 
Свабода дзейнасці партый, грамадскіх арганізацый, масавых рухаў па выкананню задач 
і функцый, прадугледжаных іх статутамі і праграмамі, абмяжоўвалася неабходнасцю 
кіравацца палажэннямі Канстытуцый і Законаў СССР і БССР (арт. 7). Забаранялася 
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ўтварэнне і дзейнасць партый, грамадскіх арганізацый, масавых рухаў, мэтай якіх 
з’яўлялася гвалтоўнае змяненне савецкага канстытуцыйнага ладу, а таксама тых, што 
выступаюць супраць цэласнасці і бяспекі рэспублікі, канстытуцыйных правоў і свабод 
яе грамадзян (арт. 7) [3]. Тым самым, замацоўваліся абрысы новай палітычнай сістэмы, 
заснаванай на шматпартыйнасці і ліквідацыі манаполіі на ўладу з боку адной партыі.   

Адначасова з унясеннем паправак у Канстытуцыю БССР Вярхоўны Савет прымае 
Пастанову “Аб рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў у Беларускай ССР”. Пунктам 
1 гэтага дакумента на Савет Міністраў ускладаўся абавязак па распрацоўцы і прыняццю 
Часовага палажэння “Аб парадку ўтварэння і дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў 
грамадзян у Беларускай ССР”, якое б рэгулявала грамадскія адносіны ў азначанай 
сферы да прыняцця Законаў БССР і СССР “Аб грамадскіх аб'яднаннях”. 
Прадугледжвалася прадастаўленне грамадскім аб'яднанням права абскарджваць адмову 
ў рэгістрацыі ў месячны тэрмін у Вярхоўным Судзе Беларускай ССР (п. 2) [4]. 

На падставе вышэй указанай Пастановы Урад Беларусі 3 кастрычніка 1990 г. 
зацьвярджае “Часовае палажэнне аб парадку ўтварэння і дзейнасці грамадскіх 
аб'яднанняў грамадзян Беларускай ССР” (далей – “Часовае палажэнне”)[5], якое на 
доўгі час стала асноўным дакументам, што рэгламентаваў функцыяніраванне 
грамадскіх аб’яднанняў.  

У “Часовым палажэнні” не прыводзілася акрэсленага вызначэння паняцця 
“грамадскае аб’яднанне”, тым не менш указвалася, што палажэнне не дзейнічае ў 
дачыненні арганізацый, якія ставяць камерцыйныя мэты або садзейнічаюць атрыманню 
прыбытку іншымі прадпрыемствамі і арганізацыямі, а таксама адносна рэлігійных 
арганізацый, органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, органаў грамадскай 
самадзейнасці. Сярод грамадскіх аб’яднанняў вылучаліся ў якасці асобных відаў 
палітычныя партыі і масавыя рухі, што адпавядала тагачасным канстытуцыйным 
нормам. Акрамя таго, паводле тэрыторыі дзейнасці грамадскія аб’яднанні дзяліліся на 
рэспубліканскія і мясцовыя, прадугледжвалася магчымасць дзейнасці аддзяленняў 
агульнасаюзных і міжрэспубліканскіх аб’яднанняў. Замацоўвалася, што заснавалькамі 
грамадскіх аб’яднанняў могуць быць як фізічныя асобы (паўналетнія грамадзяне 
БССР), так і юрыдычныя асобы (грамадскія аб’яднанні). Мінімальна для стварэння 
грамадскага аб’яднання дастаткова было наяўнасці 10 грамадзян. Выключэнне складалі 
палітычныя партыі, дзе патрабавалася 100 заснавальнікаў-грамадзян. З агульнага 
шэрагу вылучаліся маладзёжныя аб’яднанні, якія маглі стварацца грамадзянамі 
шаснаццацігадовага ўзросту. Патрабавалася правядзенне ўстаноўчага мерапрыемства ў 
выглядзе з’езду, канферэнцыі ці агульнага сходу. Рэгістрацыю аб’яднанняў павінны 
былі ажыццяўляць Міністэрства юстыцыі (адносна рэспубліканскіх аб’яднанняў), 
адпаведныя выканаўчыя камітэты (у дачыненні мясцовых аб’яднанняў). Пры гэтым 
забаранялася адмаўляць у рэгістрацыі з меркаванняў немэтазгоднасці. З моманту 
рэгістрацыі аб’яднанне набывала правы юрыдычнай асобы. Членамі грамадскіх 
аб’яднанняў маглі быць перш за ўсё грамадзяне БССР і толькі калі гэта 
прадугледжвалася статутамі ў іх склад маглі ўваходзіць грамадзяне іншых саюзных 
рэспублік, замежныя грамадзяне, асобы без грамадзянства, калектыўныя члены 
(прадпрыемствы, установы, арганізацыі, аб’яднанні грамадзян). Асаблівасцю масавых 
рухаў была адсутнасць фіксаванага членства.  

У цэлым “Часовае палажэнне” мела дастаткова прагрэсіўны характар. Замацоўваўся 
явачна-рэгістрацыйны парадак стварэння грамадскіх аб’яднанняў, які істотна 
адрозніваўся ад дазвольнага парадку, што фактычна існаваў у ранейшы час.   

9 кастрычніка 1990 г. прымаецца саюзны Закон “Аб грамадскіх аб’яднаннях”, які 
ўводзіўся ў дзеянне з 1 студзеня 1991 г. [6]. У адрозненні ад “Часовага палажэння” 
азначаны Закон раскрываў змест паняцця “грамадскае аб’яднанне”. Вызначалася, што 
грамадскае аб’яднанне ўяўляе сабой дабравольнае фарміраванне, якое ўзнікла ў выніку 
свабоднага волевыяўлення грамадзян, аб’яднаўшыхся на падставе агульнасці інтарэсаў. 
У якасці асобных відаў грамадскіх аб’яднанняў вылучаліся палітычныя партыі, 
масавыя рухі, прафесійныя саюзы, жаночыя, маладзёжныя і дзіцячыя, ветэранскія 
арганізацыі, арганізацыі інвалідаў, навуковыя, тэхнічныя, культурна – асветніцкія, 
фізкультурна-спартыўныя і іншыя дабравольныя аб’яднанні, творчыя саюзы, 
зямляцтвы, фонды, асацыяцыі і іншыя аб’яднанні грамадзян. Пералік не меў 
завершанага характару, прысутнічалі і выключэнні. Указывалася, як і ў межах 
“Часовага палажэння”, што дадзены закон не распаўсюджвае сваё дзеянне на 
рэлігійныя арганізацыі, органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, органы 
грамадскай самадзейнасці, а таксама на арганізацыі, якія маюць камерцыйныя мэты ці 
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садзейнічаюць атрыманню прыбытку іншымі прадпрыемствамі і арганізацыямі. 
Прысутнічала пераважная узгодненасць норм беларускага “Часовага палажэння” і 
саюзнага Закона “Аб грамадскіх аб’яднаннях”. 

Нягледзячы на вышэйзгаданыя захады па фарміраванню прававой базы ў адносінах 
дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў, КПСС-КПБ па-ранейшаму захоўвала свае 
дамінуючыя пазіцыі ў механізме дзяржаўнага кіравання і адпаведна па сутнасці не была 
аддзелена ад дзяржавы. Становішча пачынае змяняцца пасля прыняцця 27 лютага 1991 
г. Закона Беларускай ССР “Аб асноўных прынцыпах народаўладдзя ў Беларускай 
ССР”, які замацаваў забарону дзяржаўнага фінансавання палітычных партый і іншых 
грамадскіх аб’яднанняў меўшых палітычныя мэты (арт. 11). Таксама забаранялася 
ўмяшанне грамадскіх арганізацый у дзейнасць дзяржаўных устаноў і службовых асоб, 
роўна як і ўмяшанне дзяржаўных органаў і службовых асоб у дзейнасць грамадскіх 
аб’яднанняў, акрамя выпадкаў прама вызначаных законам (ч. 1 арт. 9).  
Прадугледжвалася, што палітычныя партыі і іншыя грамадскія аб’яднанні, якія маюць 
палітычныя мэты, могуць ажыццяўляць сваю дзейнасць на дзяржаўных 
прадпрыемствах, ўстановах, арганізацыях толькі за кошт сродкаў гэтых аб’яднанняў, у 
непрацоўны час іх членаў ці ўдзельнікаў (ч. 2 арт. 9). Артыкулам 12 азначанага Закону 
замацоўвалася, што ўдзел ці ня ўдзел грамадзяніна ў дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў 
не можа быць падставай для абмежавання яго правоў і свабод, у тым ліку ўмовай 
заняцця пасады ў дзяржаўным органе, або падставай для невыканання абавязкаў, 
прадугледжаных законам [7].  

Адначасова Пастановамі Вярхоўнага Савета БССР “Аб уласнасці КПСС-КПБ” і “Аб 
правамернасці дзейнасці ў БССР палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў 
на дзяржаўных прадпрыемствах і ў арганізацыях” ад 18 чэрвеня 1991 года, 
замацоўвалася, што патрабаванне аб нацыяналізацыі ўласнасці КПСС-КПБ, 
дэпартызацыі і забароне дзейнасці на дзяржаўных прадпрыемствах і ўстановах 
палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў супярэчыць заканадаўству [8, 9]. 

Сітуацыя істотна змяняецца пасля спробы дзяржаўнага перавароту ў СССР у жніўні 
1991 года. Прымаецца пакет дакументаў, накіраваных на недапушчэнне 
дэстабілізуючых дзеянняў з боку кампартыі і забеспячэння суверэнітэту краіны. 
25 жніўня Вярхоўны Савет Беларусі надае Дэкларацыі аб суверэнітэце статус 
канстытуцыйнага закону, прымаюцца рашэнні аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ-
КПСС на тэрыторыі БССР5, дэпартызацыі органаў дзяржаўнай ўлады і кіравання, 
дзяржаўных прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый, нацыяналізацыі ўласнасці КПБ. З 
мэтай рэалізацыі азначаных палажэнняў Вярхоўным Саветам  і Саветам Міністраў 
Беларусі прымаецца шэраг дакументаў [10, 11, 12]. 

У сувязі з азначанымі падзеямі актывізуецца праца па стварэнню новага 
рэспубліканскага заканадаўства адносна дзейнасці асобных відаў грамадскіх 
аб’яднанняў. На працягу 1991–1992 гадоў Вярхоўным Саветам і  Саветам Міністраў 
прымаюцца спецыяльныя нарматыўныя прававыя акты адносна дзейнасці прафесійных 
саюзаў і рэлігійных арганізацый [13, 14, 15].  

Грамадскія аб’яднанні сталі разглядацца ў межах канстытуцыйнага заканадаўства ў 
якасці партнёраў (а не “праваднікоў” і “выканаўцаў”) па рэалізацыі шматлікіх задач, 
што стаялі перад маладой беларускай дзяржавай. Аднак з гэтага не вынікала, што сетка 
грамадскіх аб’яднанняў створаная ў савецкі час і іх дзейнасць губляюць актуальнасць і 
неабходнасць існавання ў новых умовах. Зразумела, што асноўнай праблемай для 
грамадскага сектару, які аформіўся ў папярэдні час і практычна фінансаваўся з боку 
дзяржавы, стала прыстасаванне да новай палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сітуацыі.  

Такі падыход атрымлівае сваё замацаванне і ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 
прынятай Вярхоўным Саветам 15 сакавіка 1994 г. [16], дзе ў арт. 4, 5, 36, 41 
гарантуецца разнастайнасць палітычных інстытутаў, ідэалогій і поглядаў, існаванне 
грамадскіх аб’яднанняў, права на іх стварэнне. Адначасова прысутнічалі і абмежаванні. 
Паводле арт. 5 Канстытуцыі, забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый і 
іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія маюць на мэце гвалтоўнае змяненне 
канстытуцыйнага ладу ці вядуць прапаганду вайны, нацыянальнай, рэлігійнай і расавай 
варожасці. 

У тым жа годзе ў кастрычніку прымаюцца Закон “Аб палітычных партыях” і Закон 
“Аб грамадскіх аб’яднаннях” [17, 18], якія замацавалі дастаткова шырокія магчымасці 

 

5 Гэта рашэнне было адменена Пастановай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 3 лютага 1993 г. 
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азначаных грамадскіх фарміраванняў па ўзаемадзеянню з дзяржаўнымі органамі. Пры 
гэтым вызначалася, што грамадскія аб’яднанніі, ў адрозненні ад палітычных партый, 
могуць фінансавацца з боку дзяржавы. 

У другой палове 90-х гг. ХХ  – пачатку ХХІ ст. дзяржаўнае рэгуляванне  дзейнасці 
грамадскіх аб’яднанняў пачынае набываць больш выразны характар ў кантэксце 
вызначэння асноўных форм і накірункаў. Больш шырока ўзнаўляецца практыка 
падтрымкі маладзёжных і дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў, спартыўных федэрацый, 
прафесійных і творчых саюзаў і шэрагу іншых грамадскіх аб’яднанняў, што атрымала 
адлюстраванне ў заканадаўстве. Так, у дачыненні маладзёжных аб’яднанняў напачатку 
значную падтрымку з боку дзяржавы атрымаў Беларускі патрыятычны саюз моладзі 
(Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 9 ліпеня 1997 г.), пазней Беларускі 
рэспубліканскі саюз моладзі (Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 студзеня 2003 
г.). Узаемадзеянне з БРСМ набывае сістэмны характар у кантэксце вырашэння задач 
маладзёжнай палітыкі. Замацоўваюцца разнастайныя формы супрацоўніцтва (удзел у 
выкананні Рэспубліканскай праграмы “Моладзь Беларусі”, удзел прадстаўнікоў 
маладзёжнага аб’яднання ў працы рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, 
дзейнасць структур БРСМ ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь, удзел у 
прафілактыцы правапарушэнняў, ахове правапарадку і інш.). Сярод дзяцячых 
грамадскіх аб’яднанняў значнай падтрымкай з боку дзяржавы карыстаецца Беларуская 
рэспубліканская піянерская арганізацыя. Пры гэтым заканадаўствам прадугледжваецца 
магчымасць падтрымкі і іншых маладзёжных і дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў.  

Узаемадзеянне дзяржаўных органаў з прафесійнымі саюзамі, прававыя асновы якога 
былі закладзены яшчэ ў 1992 годзе Законам “Аб прафесійных саюзах”, набывае ў 
другой палове 90-х гг. ХХ  – пачатку ХХІ ст. характар сталага супрацоўніцтва па такім 
напрамках як нарматворчая дзейнасць, развіццё сістэмы сацыяльнага партнёрства, 
грамадскі кантроль за выкананнем працоўнага заканадаўства. Асноўным суб’ектам 
такога супрацоўніцтва становіцца Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. Гэтаму садзейнічае 
прыняцце шэрагу нарматыўных прававых актаў. 

Адначасова ўзмацняецца кантроль дзяржавы за стварэннем і функцыянаваннем 
грамадскіх аб’яднанняў. 26 студзеня 1999 года прымаецца Дэкрэт Прэзідэнта 
Рэспублики Беларусь“Аб некаторых мерах па ўпарадкаванню дзейнасці палітычных 
партый, прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх аб'яднанняў” [19], які прадугледжваў 
правядзенне перарэгістрацыі грамадскіх аб’яднанняў, забарону дзейнасці 
незарэгістраваных аб’яднанняў, а таксама ўносіў істотныя змены ў парадак іх 
утварэння. Так, у прыватнасці павялічваецца, у параўнанні с Законам “Аб палітычных 
партыях”, колькасць патрабуемых заснавальнікаў (ад 500 да 1000 грамадзян), 
ствараецца Рэспубліканская камісія па рэгістрацыі (перарэгістрацыі) грамадскіх 
аб'яднанняў. Гэтай камісіі прадстаўлялася права даваць заключэнні аб магчымасці 
рэгістрацыі  (перарэгістрацыі) грамадскага аб’яднання. Пры гэтым, акрэслена не 
замацоўваліся крытэрыі, паводле якіх павінны былі прымацца адзначаныя заключэнні.  

Шэрагам заканадаўчых актаў у пачатку наступнага стагоддзя пашыраецца пералік 
падстаў ліквідацыі палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў у судовым 
парадку за аднаразовае парушэнне адпаведнага заканадаўства. Так, 12 сакавіка 2001 
года прымаецца Дэкрэт Прэзідэнта “Аб некаторых мерах па ўдасканаленню парадку 
атрымання і выкарыстання бязвыплатнай дапамогі”, які замацаваў (п. 5.1), што 
атрыманне палітычнай партыяй замежнай бязвыплатнай дапамогі можа пацягнуць за 
сабою яе ліквідацыю і за ўчыненне гэтага дзеяння аднаразова [20]. Апошняе 
прадугледзіў і Дэкрэт Прэзідэнта “Аб некаторых мерах па ўдасканаленню парадку 
правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый, іншых масавых 
мерапрыемстваў і пікетавання ў Рэспубліцы Беларусь” ад 7 мая 2001 года (п. 1. 5) у 
выпадку, калі адказныя асобы ад палітычнай партыі не забяспечылі парадак у межах 
арганізацыі і правядзення сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый і 
пікетавання, што пацягнула страты ў буйным памеры ці істотную шкоду правам і 
законным інтарэсам грамадзян, арганізацый або грамадскім ці дзяржаўным інтарэсам 
[21]. 

Разам з гэтым у другой палове 90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст. ідзе працэс далейшай 
дэталізацыі заканадаўства аб грамадскіх аб’яднаннях, прымаюцца акты накіраваныя на 
ўлік у межах дзяржаўнага рэгулявання спецыфікі дзейнасці асобных відаў грамадскіх 
аб’яднанняў. У прыватнасці 16 снежня 1999 г. прымаецца Закон “Аб творчых саюзах і 
творчых работніках” [22]. 
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Навелай у заканадаўстве стала магчымасць стварэння рэспубліканскіх дзяржаўна-
грамадскіх аб’яднанняў, прадугледжанай Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 
ліпеня 2003 г. [23]. Пачынаецца працэс пераўтварэння шэрагу грамадскіх аб’яднанняў у 
дзяржаўна-грамадскія аб’яднанні. Пазней 19 ліпеня 2006 г. прымаецца Закон “Аб 
рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднаннях” згодна з якім рэспубліканскім 
дзяржаўна-грамадскім аб’яднаннем прызнаецца заснаваная на членстве некамерцыйная 
арганізацыя, ствараемая для выканання ўскладзеных на яе дзяржаўна значных задач 
[24]. Зараз ужо дзейнічае 7 такіх аб’яднанняў (Дабравольнае таварыства садзеяння 
арміі, авіяцыі і флоту Рэспублікі Беларусі, Беларускае дабравольнае пажарнае 
таварыства, Прэзідэнцкі спартыўны клуб, Беларускае фізкультурна – спартыўнае 
таварыства “Дынама”, Беларускае рэспубліканскае таварыства выратавання на вадзе, 
Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў, Беларускае таварыства “Веды”). 

У ліпені 2005 г. прымаюцца новыя рэдакцыі Законаў “Аб палітычных партыях” і 
“Аб грамадскіх аб’яднаннях” [25, 26], якія разам з “касметычнымі папраўкамі” 
прадугледжвалі і шэраг істотных зменаў у рэгуляванні дзейнасці палітычных партый і 
грамадскіх аб’яднанняў (у трактоўцы азначанага закону). Сярод іх можна адзначыць 
увядзенне магчымасці прыпынення дзёйнасці аб’яднання (у тым ліку і палітычнай 
партыі) на тэрмін да 6 месяцаў па вызначаных падставах, што з аднаго боку з’яўляецца 
дзейснай мерай у сферы кантролю за законнасцю дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў, а з 
другога, прадаставіла магчымасць пазбегнуць такой радыкальнай меры, як поўнае 
спыненне іх дзейнасці.  

Пачынаючы з восені 2006 г. намецілася тэндэнцыя па спрашчэнні працэдуры 
рэгістрацыі грамадскіх аб’яднанняў, пэўнай лібералізацыі ў гэтай сферы. Указам 
Прэзідэнта ад 6 кастрычніка 2006 г. ліквідавана Рэспубліканская камісія па рэгістрацыі 
(перарэгістрацыі) грамадскіх аб’яднанняў [27]. Адпаведна былі зняты пытанні, 
звязаныя з магчымасцю нерэгістрацыі аб’яднанняў паводле немэтазгоднасці іх 
існавання. 

Падсумоўваючы, адзначым, што развіццё дзяржаўнага рэгулявання дзейнасці 
разнастайных грамадскіх аб’яднанняў ажыццяўлялася ў кантэксце фарміравання 
канстытуцыйнага заканадаўства ў дачыненні грамадскіх аб’яднаннях, уліку 
асаблівасцей іх асобных відаў. На працягу другой паловы 80-х –пачатку 90-х ХХ ст. на 
канстытуцыйна-прававым узроўні змяняюцца прынцыпы пабудовы палітычнай 
сістэмы, замест прызнання кіруючай і накіроўваючай ролі камуністынай партыі і 
другараднай ролі іншых грамадскіх фарміраванняў, замацоўваецца палажэнне аб 
шматпартыйнасці і важнасці дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў. З прыняццем 
Канстытуцыі Беларусі і Законаў “Аб палітычных партыях”, “Аб грамадскіх 
аб’яднаннях” у 1994 г., выразна акрэсліваюцца формы і накірункі дзяржаўнага 
рэгулявання дзейнасці асобных відаў грамадскіх аб’яднаняў. На дзяржаўным ўзроўні 
ўзнаўляецца практыка шырокай падтрымкі і супрацоўніцтва з маладзёжнымі і 
дзіцячымі грамадскімі аб’яднанямі, прафесійнымі і творчымі саюзамі, жаночымі, 
ветэранскімі і спартыўнымі аб’яднаннямі, ствараюцца дзяржаўна – грамадскія 
аб’яднанні.  
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СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ БЕЛАРУСИ НА 
ФОНЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СДВИГОВ НОВЕЙШЕГО 
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Белорусский государственный университет, пр-т. Незвисимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь, 
rafkim@yandex.ru 

 
Рассмотриваются отдельные аспекты деятельности военных факультетов. Автором определен ряд 

особенностей процесса становления военных факультетов и военных кафедр в вузах Республики 
Беларусь, а также их значение в подготовке офицерских кадров и квалифицированного 
мобилизационного ресурса  
Ключевые слова: кадровые офицеры; военная кафедра; военный факультет. 

СТВАРЭННЕ ВАЕННЫХ ФАКУЛЬТЭТАЎ У ГРАМАДЗЯНСКІХ ВНУ БЕЛАРУСІ НА 
ФОНЕ ГЕАПАЛІТЫЧНЫХ І САЦЫЯЛЬНЫХ ЗРУХАЎ НАВЕЙШАГА ЧАСУ 

Р.К. Ерыцян 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр-т. Незалежнасці, 4, 220030, г.Мінск, Беларусь, raf-
kim@yandex.ru 

Разглядаюцца асобныя аспекты дзейнасці ваенных факультэтаў. Аўтарам вызначаны шэраг 
асаблівасцяў працэса станаўлення ваенных факультэтаў і ваенных кафедр у ВНУ Рэспублікі Беларусь, 
а таксама іх значэнне ў падрыхтоўцы афіцэрскіх кадраў і кваліфікаванага мабілізацыйнага рэсурса.  
Ключавыя словы: кадравыя афіцэры; ваенная кафедра; ваенны факультэт. 

ESTABLISHMENT OF MILITARY FACULTIES IN CIVIL HIGHER EDUCATION IN-
STITUTIONS OF BELARUS AGAINST THE BACKGROUND OF GEOPOLITICAL AND 

SOCIAL CHANGES IN THE CONTEMPORARY WORLD 

R. K. Yerytsian 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, rafkim@yandex.ru 

Particular aspects of military faculties' activity are considered. The author defines a number of features of 
the formational process of military faculties and military departments in higher education institutions of the 
Republic of Belarus, as well as their importance in the training of officers and qualified mobilization resource  
Key words: career officers; military department; military faculty. 

Современный геополитический сдвиг вызван распадом СССР и его поражением в 
«холодной войне», то есть войне, ведущейся средствами идеологических, 
психологических и информационных технологий.  

Содержание геополитического сдвига составляют: 
– трансформация всей системы международных отношений; 
– территориальная и пространственная дезориентация победителей и побежденных; 

неопределенность исторических, этнических, и геостратегических территории; 
– перегруппировка геополитических сил; 
– смена политических ориентаций в государствах и союзах; 
– исчезновение из истории и возникновение новых государств.  
В мире начался новый виток гонки вооружения. Армии США, стран НАТО 

оснащаются новыми видами оружия и боевой техники, наращивается их боевая мощь. 
Адекватно реагируют также Китай, Индия, Япония, Россия. 


