
низшего уровня, т. е. предприятий, различных по формам объединений и их 
структурны х подразделений, дисциплина выступает осознанным, созидатель
ны м  рычагом поддерж ания порядка, ритмичности производства. Здесь, на 
этом уровне, дисциплина проявляется в формах трудовой, технологической, 
производственной и т. д. Однако сказанное не означает, что эти два уровня 
дисциплины развиваю тся по своим независимым законам, представляют со
бой различные по характеру процессы. Сущность их на всех уровнях опре
деляется системой социалистического крупного машинного производства, со
ставляю щ его материально-вещественную основу развиваю щ ейся кооперации 
труда.

Применительно к первичным звеньям социалистической кооперации тру
да необходимы следующие укрупненные факторы укрепления дисциплины 
труда: создание рациональных условий труда и его научная организация, 
сочетание методов морального и материального стимулирования, пересмотр 
норм выработки; совершенствование управления и организации производст
ва, его материально-технического снабжения, соблюдение договоров поста
вок и строгая ответственность за их наруш ение; организационные формы и 
методы — связь показателей трудовой дисциплины с основными показате
лям и работы предприятий при подведении итогов социалистического сорев
нования, дальнейшее развитие бригадной формы как  основной формы орга
низации совместного труда; сочетание добровольных и принудительных 
ф орм  укрепления трудовой дисциплины.

1 М а р к с  K-, Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 6. С. 441.
2 Там же. Т. 12. С. 725.
3 Там же. Т. 23. С. 88, 773; Л е н и н  В. TL Поли. собр. соч. Т. 37. С. 346.
4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 5—6.
5 Там же. Т. 39. С. 14.
« Там же. С. 201—202, 500, 193.
7 Там же. Т. 40. С. 316.

I. Ю. БАЧКО

СА Ц Ы Я Л ЬН А -ЭК А Н А М ІЧ Н А Я  ФОРМА  
А СА Б ІСТ А ГА  Ф АКТA P A  

САЦЫ ЯЛ1СТЫ ЧНАИ ВЫ ТВОРЧАСЦ І

Н ягледзячы  на тое, што ў цэлым праблеме чалавека як  «вытворчаму 
су б ’екту» у палітэканамічны х даследаваннях адводзіцца значнае месца, 
усё ж  пытанне сацы яльна-эканамічнай формы асабістага фактара сацыялі- 
стычнай вытворчасці застаецца пакуль што адкрытым.

Больш асць эканам істаў намагаецца аналізаваць суб’ект вытворчасці, 
уж ы ваю чы  для гэтага так ія  паняцці, як  «рабочая сіла», «носьбіт рабочай 
сілы», «рабочы», «працоўны», «суб’ектыўны фактар вытворчасці», 
«асабісты ф актар», «чалавечы ф актар», «дзеючая сіла» і да т. п. Па сутнасці, 
усе гэтыя азначэнні характары зую ць чалавека як  асабісты фактар вытвор- 
часц і ў процівагу м атэры яльнаму ф актару і ў сукупнасці акрэсліваюць 
змест прадукцыйных сіл любога спосабу вытворчасці.

He вы клікае сумненняў факт неабходнасці вывучэння элементаў спосабу 
вытворчасці, як ія  ўтвараю ць прадукцы йны я сілы грамадства. «Для таго, 
каб  аналіз вытворчых адносін не быў павярхоўным і адарваным ад жыцця, 
каб  былі выяўлены рэальны я еупярэчнаеці грам адскага ж ы цця, іх выву- 
чэнне павінна абавязкова аж ы ц цяўляц ца ў адзінстве з развіццём прадук- 
цы йны х сіл і надбудовы»1. Зразумець ды ялекты ку развіцця таго ц і іншага 
эканам ічнага ладу нельга без папярэдняга выраш эння ўзаемаабумоўленасці 
ф актараў  вытворчасці. Але ўсё ж , у канчатковы м выніку, асаблівасць спо
сабу вытворчасці вы значаецца сацы яльна-эканам ічнай формай апошніх, 
ш то і складае прадмет даеледавання паліты чнай эканоміі.

Пры аналізе сацы яльна-эканам ічнай формы «вытворчага суб’екта» мы 
будзем зыходзіць з наступных асноватворчых тэарэтычных палаж энняў, як ія  
з ’яўляю цца агульны мі для ўсякай грам адскай вытворчасці.

Па-першае, мы павінны помніць, што прадукцы йны я сілы любой гра
мадскай сіетэмы вытворчасці складаю цца з асабістых і матэрыяльных фак- 
тараў вытворчасці ў іх сукупнасці і ў заем адзеян н і2, а не з рабочай сілы і 
сродкаў вытворчасці, як  даволі часта сцвярдж аецца ў эканамічнай літа- 
ратуры.
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Па-другое, асабісты фактар вытворчасці не з ’яўляецца формай рабочай 
сілы : апош няя выступав ў якасці адной з асноўных функцый асабістага 
ф актара. 3 пункту гледж ання ф ункцы янальнага прызначэння і праяўлення 
ў працэсе вытворчасці рабочая сіла чалавека якраз гэтак ж а, як , напры- 
клад маш ына, не прымае і не мож а прынядь пэўнасць эканам ічнай катэ- 
горыі, бо эканам ічны я катэгорыі, па словах К. М аркса, гэта не самі па сабе 
з’явы, працэсы, а «тэарэтычныя выражэнні, абстракцыі грам адскіх адно- 
сін вытворчасці»3.

Рабочая сіла, на наш погляд, становіцца палітэканамічнай катэгоры яй 
толькі ў сілу таго, што яна выступав ў адносінах да свайго носьбіта як не- 
шта самастойнае і мае ўласны эканамічны  рух. З ’яўляю чы ся галоўнай на- 
туральнай умовай вытворчасці ў любым грамадстве, рабочая сіла ўяўляе 
сабой толькі патэнцыяльную здольнасць да працы, а не прадукцыйную 
сілу грамадства. «Асабіеты ф актар заўж ды  быў і застаецца асноўным, адзі- 
на творчым элементам вытворчасці»4.

Па-трэцяе, паліты чная эканомія як  партыйная навука, абц яж аран ая 
пэўнымі ідэалагічны мі функцыямі, павінна раскрываць менавіта сацыяль- 
на-эканамічную  форму асабістага ф актара вытворчасці, а не яго функ
цию  — рабочую сілу, уяўленне аб чым найболын трывала захоўваецца ў по- 
глядах ш м атлікіх сучасных эканамістаў.

Э канам ічная форма асабістага ф актара праз механізм сувязі з матэры- 
яльным ф актарам  вытворчасці раскрывав рэальнае эканамічнае і сацыяль- 
нае становішча працоўных, прыроду пануючых - вытворчых адносін. Глы- 
бока сімвалічным у дадзеным выпадку з ’яўляецца сацы яльна-класавая пад~ 
аплёка выкарыстання К. М арксам у «Капітале» «рабочай сілы» ў якасці 
самастойнай сутнаснай характары сты кі асабістага фактара. Маркс праз гэ- 
тую катэгорыю раскрывав прыгнечанае становішча працоўных, як ія  экана- 
м ічна вымушаны прадаваць свой адзіны тавар — здольнасць да працы. 
Развіццё чалавека толькі ў якасці рабочай сілы зводзіць асобу да простага 
вы канальніка функцый працэсу вытворчасці.

У савецкай палітэканамічнай літаратуры  існуе пэўная ш матстайнасць 
думак па пытанню аб сацы яльна-эканамічнай форме «вытворчага суб’екта», 
як і найчасцей атаясамліваецца альбо з асабістым ф актарам  вытворчасці,. 
альбо з рабочай сілай. П аколькі ва ўмовах сацыялізму, як і «планамерна 
аб’ядноўвае ўсіх членаў грамадства, усе яго працоўныя ячэйкі ў адзіны 
вытворчы арганізм»5, ні пра якое эканамічнае адасабленне сутнасных сіл 
чалавека ад яго носьбіта не мож а быць і размовы, то рабочая сіла не мае 
самастойнай эканамічнай формы і не выступав аб’ектам вытворчых адносін. 
На дадзеным узроўні тэарэтычнага даследавання мы павінны яшчэ адзна- 
чыць, што рабочая сіла не толькі не з ’яўляецца аб’ектам вытворчых адно- 
сін, але і іх суб’ектам, таму што ў якасц і апошняга можа выетупаць толь- 
кі ж ы вы  носьбіт рабочай сілы, ж ы вая чалавечая асоба.

А днак азначэнне суб’екта вытворчасці гэта толькі пачатковы этап да
следавання, але этап вельмі важ ны  ў тэарэтычных адносінах: ён адмяжоў- 
вае нас ад памылковага ш ляху даследавання сацыяльна-эканамічнай фор
мы рабочай сілы. Размеж аванне паняццяў «рабочая сіла» і «асабісты ф ак
тар вытворчасці» сканцэнтроўвае наш у ўвагу на пошуку эканам ічнай 
формы не самой рабочай сілы, а яе ноеьбіта — асабістага фактара.

Праблема сацыяльна-эканамічнай формы асабістага ф актара сацыялі- 
стычнай вытворчасці рэалізуецца праз канкрэтызацыю  наступных узаема- 
звязаны х задач: па-першае, неабходна перш за ўсё паказаць дыялектыч- 
ную ўзаемасувязь паміж  прынцыпова інш ай прыродай сацы ялізму ў параў- 
нанні з капіталізмам , што абумоўлена асноўнымі вытворчымі адносінамі 
камуністычнага ладу вытворчасці, і сацы яльна-эканамічнай формай асабі- 
стага ф актара вытворчасці; па-другое, раскрыць спецыфіку сацыяльна-эка- 
намічнай формы носьбіта рабочай сілы ва ўмовах сацыялістычнага абагуль- 
нення народнай гаспадаркі; па-трэцяе, акрэсліць сістэму сацыялістычных 
вытворчых адносін, якая  вы раж аецца эканамічнай формай асабістага ф ак
тара.

Камуністычны спосаб вытворчасці, з ’яўляю чы ся адмаўленнем капіталі- 
стычнай сістэмы наёмнай працы, адрадж ае на болын высокай аснове і ў  
болын развітым выглядзе (як грамадскую) уласнасць працоўных на сродкі 
вытворчасці. Пры гэтым асноўныя вытворчыя адносіны сацыялізму, я к ія  
выражаю ць непарыўнае адзінства сацыялістьічнай уласнасці і ўсеагульнай,: 
асацьііраванай працы, характэрызую ць «сацыялістычнае грамадства як  
аб’яднанне, як  асацыацыю вольных і роўньіх вытзорцаў, што займаю цца 
супольнай працай па агульнаму плану»6. Грамадскія адносіны ў вытворчым:
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працэсе тут устанаўліваю цца не праз адчужэнне рабочай сілы ад чалавека, 
а  праз асацы іраваную  форму валодання як умовамі вытворчасці, так і  іх 
вы нікам і. А сацы іраваная форма ўласнасці на сродкі вытворчасці выключав 
суб’ект гаспадарання на адзіным узроўні. Інш ымі словамі, кож ны  асобны 
член сацы ялісты чнага грамадства ўдзельнічае ў грамадскай вытворчасці як 
калекты ўны  суб’ект, а не як адасобленая адзінка. П а гэтаму мож на заклю- 
чыць, што індывідуальны працаўнік і сукупны працаўнік вытворчага ка- 
лекты ву валодаю ць дакладнасцю сацыяльна-эканамічнай формы толькі ў 
складзе інтэгры раванага працоўнага патэнцыялу грамадства, сутнасць якога 
раскры ваецца ў такім  паняцці я к  «асады яцы я вольных вытворцаў».

Такім  чынам, можна рэзю м іраваць: «рух грамадскай вытворчасці як 
адзінай асацы яцы і працы патрабуе і адзінага суб’екта гаспадарання»7. Та
гам суб’ектам з ’яўляецца грамадства ўвогуле, г. зн. грамадства не проста як  
адзіны  вытворца і спажывец, а як  адзіны суб’ект гаспадарання, як і выкон- 
вае свае ф ункцы і — планаванне і кіраванне грамадскай вытворчасцю — 
праз грамадска-эканамічны  цэнтр.

Зыходным пунктам дадзеных тэарэтычных разваж анняў з ’яўляецца раз- 
гляд  такой спецыфічнай рысы сацы ялізм у як  калекты візм , там у што яна 
самым непасрэдным чынам звязана з развіццём сутнасці і кры ніцы  руху 
сацы ялісты чнага ладу: па-першае, сацыялістычнае грамадства выступав як 
адзіны  асацы іраваны  калекты ў вытворцаў, і, па-другое, уся сукупнасць вы
творчых адносін разгортваецца як  сістэма калекты вісцкіх адносін. У гэтым 
еэнсе калекты ўнасць — найболып простая і ў той ж а  час найбольш рэальная 
эканам ічн ая форма сацы ялісты чнай вытворчасці.

Пры аналізе капіталісты чнага спосабу вытворчасці мы таксама можам 
гавары ць аб асобных баках калектыўнасці, я к ая  носіць аднак другасную 
форму, і не мае адэкватнай сацы яльнай акрэсленасці, што асабліва важ на 
мець на ўвазе пры даследаванні сацы яльна-эканамічнай формы асабістага 
ф актара.

У адрозненне ад кап італізм у з яго прыватнай формай уласнасці, што 
р а з ’ядноўвае ўсё грамадства на асобныя антаганісты чны я класы , групы, 
агульнанародная сацы ялісты чная ўласнасць, наадварот, аб’ядноўвае ўсіх 
членаў грамадства, перш за ўсё як  асацы іраваны х уласнікаў. П агэтаму сам 
ф акт існавання суб’екта ўласнасці, а таксам а суб’екта гаспадарання ў фор
ме асацы яцы і вольных вытворцаў, абумоўлівае вылучэнне апош няй як  эка- 
нам ічнай катэгорыі, каторая з ’яўляецца «тэарэтычным выражэннем, аб- 
стракцы яй грам адскіх адносін вытворчасці»8.

А сацы яцы я вольных вытворцаў не мож а не быць пачаткам  даследаван- 
ня  таму, што ўключэнне індывіда ў грамадскую працу не апасродкуецца ні- 
як ім і спецыяльнымі эканам ічны мі формамі. Зы ходзячы  з важнейш ай мета- 
далагічнай думкі K. М аркса аб тым, што «эканамічны я катэгорыі — толькі 
сутнасць абстракцыі сапраўдных адносін і з ’яўляю цца ісцінамі пастолькі, 
паколькі існуюць гэтыя адноеіны»9, вызначым, як ія  ж  сацыяльна-эканаміч- 
ны я адносіны вы раж ае катэгоры я, што даследуецца намі. У цэлым паліт- 
эканам ічн ая катэгоры я «асацы яцы я вольных вытворцаў» з ’арыентуе нас на 
вывучэнне адносін калекты вісцкага характару  да ўдзелу кож нага члена 
сацы ялісты чнага грамадства ў сукупнай працы і асацы яраванай формы 
прысвойвання асноўных сродкаў вытворчасці. Гэта, па-першае. I, па-дру
гое, яна вы раж ае адносіны непасрэднага ўклю чэння, без якіх-небудзь асаб- 
лівых эканамічны х форм руху, кож нага працаўніка ў сістэму ўсеагульнай 
працы  праз вытворчы калекты ў пры непасрэдным ўдзеле працоўнай аса- 
цы яцы і.

А днак на практыцы абсалю ты зацы я значэння формы асабістага ф акта
ра на ўзроўні ўсяго сацы ялісты чнага грамадства не м ож а не прывесці да 
так іх  непаж аданы х вы нікаў, як  абязлічванне сацы ялісты чнай улаенасці, 
нарастание тэндэнцый «нічыйнай» уласнасці, бю ракратызацыі механізму кі- 
равання грам адскай вытворчасцю і г. д. П агэтаму аналіз сацыяльна-экана- 
м ічнай формы асабістага ф актара ў м еж ах усёй грамадскай вытворчасці 
неабходна дапоўніць даследаваннем грам адскай формы асабістага фактара 
н а  ўзроўні кож нага асобнага асацы іраванага працаўніка.

Правамернасць вы дзялення гэтага ўзроўню тлумачы цца тым, што мена- 
в іта тут праца выступав як  усеагульны сродак сувязі працаўніка з грамад- 
ствам увогуле з мэтай атры м ання пэўнай узнагароды. Да таго ж , асацы я
ц ы я  працаўнікоў як  асноўны і адзіны  суб’ект агульнанароднай формы 
ўласнасці на сродкі вытворчасці фіксуе роўныя адносіны ўсіх членаў гра
мадства да агульных сродкаў вытворчасці, але не раскрывав месца кож нага 
асобнага члена грамадства ў непасрэднай вытворчасці. Справа ў тым, што
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не ўсе індывіды з ’яўляю цца працаўнікамі, як ія  прымаюць удзел у выкары- 
станні агульнанародных сродкаў вытворчасці ш ляхам  злучэння з ім і ў 
працэсе працы (у поле зроку ў дадзеным выпадку не трапляюць работнікі 
калгасна-кааператы ўнага сектару эканомікі).

Д ваістая эканам ічная аснова дзялення чыстага прадукта на неабходны 
і дадатковы — у прымяненні да ўсяго сацыяліетычнага грамадства ў цэлым 
і да кож нага асобнага працаўніка — таксама заснавана на ўліку двух 
узроўняў аналізу сацыяльна-эканамічнай формы асабістага ф актара вы- 
творчасці.

Такім  чынам, паняційны апарат для абазначэння грамадскай формы 
асабістага ф актара мож на ўявіць ва ўзаемасувязі двух катэгорый: асацыя- 
цыя вольных вытворцаў як форма суб’екта вытворчасці, што выступав ад- 
начасова і формай (усеагульнай) асабістага фактара, і асацыіраваны пра- 
цаўнік, каторы выступав зыходным суб’ектам гаспадарання на ўзроўні пяр- 
вічнага гаспадарчага звяна.

Змест дыялектычнай узаемасувязі адзначаных катэгорый раскрываецца 
ў суадносінах асноўнай і зыходнай сацыяльна-эканамічнай формы асабіста- 
га ф актара вытворчасці ў ходзе сацы ялістычнага абагульнення вытворчасці. 
Усе ж  астатнія паняцці, што характарызуюць суб’екта гаспадарання на 
ўзроўні рэгіёнаў, працоўных калекты ваў прадпрыемстваў і аб’яднанняў, 
брыгад і г. д., групуюцца вакол адзначаных катэгорый.

К ласіф ікацы я катэгорый, што выражаю ць грамадскую форму асабістага 
фактара вытворчасці, спрыяе вырашэнню задачы  сістэматызацыі эканаміч- 
ных адносін, як ія  і характарызую ць галоўную прадукцыйную сілу сацыялі- 
стычнага грамадства з боку вытворчых адносін.
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