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ПРАДМОВА
■кшшяиямжкммт

РАЗВ1ЦЦЁ ЮРЫДЫЧНАЙ НАВУК1 
I НАВУКОВЫХ ШКОЛ У БДУ

Вытою айчыннай юрыдычнай навую i адукацьп знаходзяцца у старажыт- 
насщ i перш за усё абумоулены з’яуленнем у XVI ст. Полацкага, Выенскага 
i шшых калепумау, а пазней - Вшенскага ун!верс!тэта.

Актыв1зацыя навуковых даследаванняу на пачатку XX ст. была непасрэдна 
звязана з адкрыццём у 1921 г. Беларускага дзяржаунага ушверсггэта, у складзе 
якога был! тры факультэты: рабочы, медыцынсю i грамадсюх навук. Наркам 
асветы У. М. Тгнатоуск! стау першым дэканам факультэта грамадсюх навук. На фа- 
культэце функцыянавала i прававое аддзяленне, дзе першым! выкладчыкам! 
стал! Г. С. Гурв!ч (савецкае дзяржаунае права), У. М. Дурдзянеуск! (дзяржаунае 
права буржуазных краш), М. Б. Кроль (судовая пс!х!ятрыя), I. Т. Цггоу (судовая 
медыцына), М. В. Грэдзшгер (грамадзянскае права i працэс), Б. В. Чрэдзш 
(рымскае права) i шш.Усе выкладчык! займалкя не тольк! пытаниям! падрыхтоук! 
юрыдычных кадрау, але i навуковым! даследаваппям!. Напрыклад, першы рэктар 
ушверштэта У. I. Шчэта распрацоувау историю дзяржаунасщ Беларусь

У 1925-1926 навучальным годзе на факультэце працавал! ужо 12 прафе- 
сарау: У. I. Шчэта, С. Я. Вальфсон, А. В. Гарбуноу, М. В. Грэдзшгер, У. М. Дурдзя
неуск!, М. В. Доунар-Запольсю, С. Я. Кацэнбоген, М. М. Краучанка, М. А. Пры- 
ляжаеу, У. М. Перцау, В. М. Шыраеу, Б. В. Чрэдзш, а таксама дацэнты i асштэнты 
(А. М. Арцымов!ч, Ф. I. Гаузэ, М. А. Канаплш i шш.). Навуковыя даследаванш 
1920-30-х гг. был! адказам на пыташп, яюя ставш! у той час практыка савец- 
кага дзяржаунага будаунщтва i нравапрымяняльная дзейнасць. Так, пра- 
цы У. М. Дурдзянеускага, М. М. Гуткоускага, П. М. Галанзы, I. I. Крыльцова, 
М-. А. Канаплша, Л. А. Рудзщкага, Р. Я. Парэчына был! прысвечаны савецкаму 
дзяржаунаму праву, М. В. Грэдзшгера - грамадзянскаму праву i працэсу БССР, 
В. М. Шыраева - крымшальнаму праву i працэсу, М. М. Краучаню, I. В. Зайчык - 
працоунаму праву, Ф. I. Гаузэ, А. I. Таусталес - шлюбна-сямейнаму i грамадзян
скаму праву i г. д.

Навуковыя даследаванш працягвалкя у Мшск!м шстытуце савецкага бу- 
даунщтва i права (1931), як! у 1932 г. быу пераутвораны у Мшск! юрыдычны 
шстытут, а некальк! пазней - на юрыдычным факультэце Беларускага дзяр
жаунага ушверотэта (1954). 3 канца 1950-х гг. навуковая дзейнасць акты- 
в!завалася па ycix юрунках прававой навук!, у тым л!ку па тэорьп i г!сторы!
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дзяржавы i права (А. М. Абрамов!ч, Б. Я. Бабщкц В. А. Дарогш, С. Р. Драбязка, Э. А. Калшша, С. П. Маргунск!, У. П. Сярэбрашкау, А. С. Фарфель, I. А. Юхо i шш.), канстытуцыйным i адмнпстрацыйным праве (С. Р. Bixapay, А. А. Галауко, П. К. Еудаюмау, А. Ц. Лейзерау, А. М. Крамшк, Л. А. Прыходзька, Я. М. Тагуноу, А. Г. Щкавенка i inm.), грамадзянсюм ! сямейным праве (Ф. I. Гаузэ, В. Ф. Чыгчр, В. В. Левы, А. М. Раманов!ч, М. Р. Юркев!ч i inm.), грамадзянска-працэсуальным i працоуным праве (С. В. Курылёу i inm.), крымшальным праве (I. I. Гарэлпс, П. А. Дубавец, К. В. Ючыгша, М. М. Меркушау, В. А. Шкурко, С. Ц!шкев!ч i inm.), крымшальным працэсе, судовым ладзе i судаводстве (С. П. Бякешка, 1.1. Марцшов!ч, Я. А. Мацв!енка, В. М. Шшлёу i шш.), крымшалштыцы i судовай пФхалогп (А. В. Дулау, М. М. Гапанов!ч, I. А. Матусев!ч i шш.). Даследавалшя пытанш землекарыстання i аховы прыроды (М. В. Сторажау i шш.), м!жнароднай дзейнасщ БССР (Ю. П. Броука, Л. В. Паулава) i шш. Вучоныя факультэта прымал! удзел у распрацоуцы i навуковым каменщраванш нарматыуных актау, у падрых- тоуцы энцыклапедычных выданняу i шш.Паступова у БДУ пачал! фарм!равацца юрыдычныя навуковыя школы пад юраунщтвам вядучых даследчыкау. Так, навуковым! школам! юравалй у сферы псторьп дзяржавы i права - I. А. Юхо (з 1963); тэорьп права - С. Р. Драбязка (з 1972), А. М. Абрамов!ч (з 1988); канстытуцыйнага права - А. А. Галауко (з 1965), Р. А. Вас!лев!ч (з 1994); крымшальнага права - I. С. Ц!шкев!ч, 1.1. Га- рэл!к, В. А. Шкурко (з 1965); крымшальнага працэсу - Я. А. Мацв!енка, В. М. Шшлёу (з 1974); крымшалштык! - А. В. Дулау (з 1965); грамадзянскага працэсу i працоунага права - М. Р. Юркев!ч, В. Г. Пдхшя (з 1974); грамадзянскага права - В. Ф. Чыпр (з 1983); экалапчнага права - М. В. Сторажау (з 1991); фшансавага права i прадпрымальшцкай дзейнасщ - В. С. Камянкоу (з 2004); у сферы пал!- тычных навук - С. В. Рашэтшкау (з 1995). Некаторыя навуковыя школы у далей- шым узначалгш вучш гэтых знакам!тых даследчыкау.У канцы XX ст. пачауся якасна новы этап развщця беларускай юрыдыч- най навук!. Аб гэтым сведчаць шматлшя публшацы! супрацоушкау юрыдыч- нага факультэта (манаграфп, падручнпй, вучэбныя дапаможшк! 1 шш.), як!я адлюстравал! новыя тэндэнцьп у айчыннай прававой навуцы 1 был! сгараваны на выпрацоуку тэарэтычных падстау прававой рэформы 1 пошук найболып эфектыуных сродкау рэфармавання грамадсюх адносш для забеспячэн- ня суверэннага ! паступальнага развщця Рэспублш Беларусь. У публкацыях тэарэтыкау права А. М. Абрамов!ча, С. Р. Драбязк!, С. А. Калшша, Д. А. Лагуна, А. Г. Пдкавенк! i шш. надавалася увага праблемам удасканалення дзяржаунага апарату, шляхам пабудовы дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавы у Рэспублщы Беларусь. Псторык! права А. I. Арлоуская, Л. Л. Голубева, Т. I. Доу- нар, У. М. Сатолш, I. А. Юхо i шш. даследавал! пытанш айчыннай i замежнай дзяржауна-прававой г!сторы!.Пад юраунщтвам прафесара Р. А. Вас!лев!ча, як! выдау шмат манагра- фш i падручшкау, вучоныя кафедры канстытуцыйнага права (А. М. Крамшк, Н. М. Кандратов!ч, Д. А. Плецянёу, Л. А. Прыходзька, В. I. Чупрыс, А. В. Шауцо- ва i шш.) праводзш даследаванш у сферы канстытуцыйнага! адмппстрацый- нага права.
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Праблемы грамадзянскага i сямейнага права актыуна распрацоувал! В М Гадупоу, С. Р. Драбязка, Л. У. Яаеуская, У. А. Раманенка, Л. М. Раманочмч, СП. Сакалоу, 1.11. Трацякова, I. М. Шчамялёва i inm.У публшацыях В. II. Дуюна, В. С. Курылёвай, А. А. Войщка, X. Т. Мялешка, г М 11етачэнка, К. Л. Тамашэускага, Г. Б. Шышко i шшых разглядал!ся пытаны! працоунага права. Праблемам грамадзянска-працэсуальнага права прысвечаны /|.аследаванш Т. А. Бяловай, I. М. Кал яд Ki, I. М. Казей, В. В. Ц1ханов!ча, В. Г. Ц!х!н1, М. Р. 1()ркев!ча i шш.Актуальныя пытаны! крымшальнага права ! крымшальнага працэсу знай- nuii адлюстраванне у шматлшх працах А. У. Баркова, М. А. Баб!я, В. М. Б!б!лы, I А. Грунтова, А. А. Дан!лев!ча, Л. Л. Зайцавай, 1.1. Марцшов!ч, В. В. Марчука, В I. Самарына, У. М. Хом!ча, А. В. Шыдлоускага i шш.11раблемы крымшалштык! даследавал! I. Р. Вярэнчыкау, А. А. Гучок, А. В. Дулау, А. В. Лашн, А. С. Py6ic, А. М. Хлус, Р. А. Шумак i шш.Пад навуковым юраунщтвам В. С. Камянкова вывучалшя пытанш фн папсавага, падатковага ! банкаускага права, аб чым сведчаць манаграфп В. С. Камянкова, Ю. П. Гаурыльчанк!, С. К. Лешчанк!, А. А. Шлшенк!, Я. I. Функа.Новым юрункам юрыдычнай навук! Беларус! стал! навуковыя працы у сферы экалапчнага права i аховы навакольнага асяроддзя (С. А. Балашэнка, II. А. Карпов!ч, В. Я. Л!згара, Т. I. Макарава, Н. А. Шынгель i шш.).Актыуныя даследаванш у сферы палкычных навук з 1995 г. праводзипся пад к1раунщтвам прафесара С. В. Рашэтшкава (заснавальшк кафедры пал!талогп) i 11 рафесара Н. А. Антанов!ч (зараз загадчык кафедры), аб чым сведчыць выданне шарагу навуковых артыкулау i калектыуных манаграфш.Важным юрункам дзейнасщ юрыдычнага факультэта можна л!чыць удзел яго супрацоушкау у навуковым каменщраванш кодэксау, законау i шшых нар- матыуных прававых актау РэспублнЛ Беларусь, а таксама у распрацоуцы I на- нуковай экспертызе праектау нарматыуных прававых актау.На юрыдычным факультэце штогод праходзяць навуковыя i навукова- практычныя канферэнцьн, на як!х абмяркоуваюцца важнейшыя праблемы юрыдычнай навук!, адбываецца абмен вопытам з вучоным! шшых краш. Тра- дыцыяй факультэта стала ушанаванне тых навукоуцау старэйшага пакален- пя, яюя унесл! самы значим уклад у развщцё айчыннай прававой навук!. Был! сюпканы м!жнародныя канферэнцьн, прысвечаныя памящ прафесарау I. А. Юхо, М. В. Сторажава (2011, 2014). Адбылшя канферэнцьн, прысвечаныя 90-годдзю з дня нараджэння заснавальшкау навуковых школ, дактароу юрыдычных навук, прафесарау С. Р. Драбязк! (тэарэтыка-прававая школа), В. Ф. Чыпра (цыв!- лктычная школа), А. В. Дулава (крымшал!стычная школа). Был! выдадзены працы гэтых навукоуцау.У складзе БДУ юрыдычны факультэт з’яуляецца флагманам па падрых- тоуцы юрыдычных кадрау i навуковых кадрау вышэйшай квал!ф!кацьп. Вя- дучыя навукоуцы факультэта к!руюць асшрантам! i сашкальшкам! навуковых ступеняу, прымаюць удзел у экспертызе i апашраванш дысертацыйных дасле- даванняу! шш. Пры БДУ актыуна дзейшчаюць тры доктарсюя саветы па абароне дысертацый па прававых навуках, а таксама адзш савет па пал!тычных навуках.
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Аб поспехах у навуковых даследаваннях на юрыдычным факультэце свед- 
чыць не толью фарм!раванне шэрагу навуковых школ i абарона шматлшх ды- 
сертацый, ало i распрацоука падручшкау i дапаможшкау (толыб за апошшя дзе- 
сяць гадоу пабачыл! свет звыш 20 падручшкау з грыфам Мшктэрства адукацьп 
Рэспублпа Беларусь), выданне вучэбна-метадычных комплексау, навукова- 
практычных каментарыяу, практыкумау, разнастайных даведшкау па прававых 
пытаниях, чатырохтомнай «Белорусской юридической энциклопедии» (2007- 
2014), калектыуных навуковых прац, у тым л!ку 27 выпускау зборшка «Право 
и демократия» (1988-2016). 3 1969 г. выходз!у «Весшк БДУ. Серыя 3. Псторыя. 
Эканомша. Права» (тры разы на год), а з 2017 г. на базе перал!чаных зборшка 
i часошса створаны «Журнал Белорусского государственного университета. 
Право» (галоуны рэдактар С. А. Балашэнка). Неаднойчы навуковыя выданш 
супрацоушкау юрыдычнага факультэта БДУ станавипся лаурэатам! нацыяналь- 
ных 1 м!жнародных прэмш.

Юрыдычны факультэт выконвау шмат дзяржауных праграм навуковых 
даследаванняу, удзельшчау у м!жнародных праектах, у тым л!ку займауся 
прикладным! даследаванням!. Адзначым, што у наступныя пяць гадоу запла- 
навана ажыццявщь галоунае юраунщтва шасцю рэспубл!кансюм! праграмам! 
навуковых даследаванняу.

Сёння Беларусю дзяржауны ушвератэт, як! стащь на парозе 100-гадовага 
юбшею, застаецца флагманам айчыннай вышэйшай адукацьп, культурным i на- 
вуковым асяродкам рэспублпб. Яго роля як вядучага цэнтра вышэйшай адукацьп 
i навуковых даследаванняу, у тым л!ку у сферы права, пастаянна узрастае.

Прадстауленыя у кшзе публ!кацьп знакам!тых навукоуцау мшулага (тэкст 
артыкулау падаецца з захаваннем арфаграфп ! пунктуацьп арыпнала)! сучасных 
вядучых вучоных-юрыстау Беларускага дзяржаунага ушверотэта сведчаць 
аб значнай рол! пераемнасц! у юрыдычнай навуцы, захаванш пстарычных 
традыцый, а таксама з’яуляюцца доказам ктотнага месца ушверс!тэцкай юры
дычнай навук! у працэсе удасканалення грамадсюх адносш на шляху пабудовы 
сацыяльнай прававой дзяржавы у Рэспублщы Беларусь.

Mixcuieea Таццяна Млкалаеуна, 
дэкан юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаунага 

ушверспэта, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт

Доунар Taicin 1ванауна, 
прафесар кафедры тэорьн i г!сторьп дзяржавы i права 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаунага ун!верс!тэта, 
доктар юрыдычных навук, прафесар
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