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Айчынная юрыдычная літаратура папоўнілася новым адметным
выданнем. У 2008 г. загадчыкам кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права
юрыдычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта, доктарам
юрыдычных навук, прафесарам М.У. Сільчанкам падрыхтаваны вучэбна-
метадычны комплекс “Агульная тэорыя права” [1]. Вучэбна-метадычны
комплекс адрасуецца студэнтам-юрыстам, якія навучаюцца па
спецыяльнасцях “Правазнаўства” і “Эканамічнае права”. Улічваючы
нешматлікасць вучэбных і навуковых выданняў беларускіх аўтараў па
агульнай тэорыі права, выпуск рэцэнзуемай працы можна лічыць істотнай
падзеяй у айчыннай юрыдычнай адукацыі і навуцы.

“Агульная тэорыя права з’яўляецца фундаментальнай навукай,
“філасофскім” падмуркам усяго комплексу юрыдычных ведаў, таму што яна
вывучае агульныя заканамернасці ўзнікнення, функцыянавання, развіцця і
ўзаемадзеяння права і дзяржавы”, – гэтымі словамі пачынаецца рэцэнзуемая
праца. Сапраўды, маючы найбольш маштабны і глыбокі прадмет
даследавання, агульная тэорыя права ўяўляе з сябе сэрцавіну
юрыспрудэнцыі, служыць асновай для іншых юрыдычных навук, накіроўвае і
звязвае іх у адзінае цэлае. Першынством адзначана і месца вучэбнай
дысцыпліны агульнай тэорыі права ў юрыдычнай адукацыі. Пазнанне
прававой рэчаіснасці пачынаецца для будучых юрыстаў з вывучэння
зыходных паняццяў, распрацоўваемых агульнай тэорыяй права. Дадзеная
акалічнасць накладвае вялікую адказнасць на аўтараў вучэбнай літаратуры па
агульнай тэорыі права, дарэчы як і цалкам на выкладчыкаў гэтай
дысцыпліны. Ад іх кампетэнтнасці, якасці вучэбных выданняў залежыць не
толькі пачатковы, але і далейшы працэс навучання на юрыдычных
факультэтах. Агульна-прававая тэорыя ўзбройвае студэнтаў самымі
глыбокімі ведамі аб праве, якія можна і неабходна выкарыстоўваць пры
вывучэнні кожнай юрыдычнай дысцыпліны. Безумоўна, гаворка ідзе не
проста аб веданні аснаватворных паняццяў, хаця і гэта важны аспект;
галоўная адукацыйная функцыя агульнай тэорыі права – ажыццявіць
“пастаноўку” юрыдычнага мыслення, навучыць студэнтаў вылучаць у
мностве праяў і аспектаў прававой рэчаіснасці адзіную глыбокую сутнасць.

Рэцэнзуемы вучэбна-метадычны комплекс характарызуецца паўнатой
структуры і змяшчае тэксты лекцый, планы семінарскіх заняткаў, тэставыя
заданні, тэматыку кантрольных работ для студэнтаў розных форм навучання,
тэмы дыпломных, курсавых работ, рэфератаў, кантрольныя пытанні.
Шматпланавасць выдання, што вынікае з самой прыроды такога віду
дапаможніка, як вучэбна-метадычны комплекс, сведчыць аб вялікім аб’еме
працы, ажыццеўленай прафесарам М.У. Сільчанкам. Усе разделы
рэцэнзуемага дапаможніка падрыхтаваны з улікам сучаснага стану прававой
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навукі, структурна і змястоўна звязаны паміж сабой, адпавядаюць
адукацыйнаму стандарту і тыповай вучэбнай праграме па агульнай тэорыі
права, зацверджаных ва ўстаноўленым парадку.

Вядучым кампанентам рэцэнзуемага вучэбна-метадычнага комплексу
з’яўляюцца тэксты лекцый. Яны ўключаюць 21 тэму:

агульныя рысы першабытнага грамадства;
паходжанне дзяржавы;
паходжанне права;
асноўныя канцэпцыі (тэорыі) паходжання дзяржавы і права;
паняцце, сутнасць і азначэнне дзяржавы;
форма дзяржавы;
функцыі дзяржавы;
апарат (механізм) дзяржавы;
паняцце, сутнасць і азначэнне права;
норма права;
крыніцы права;
крыніцы права ў Рэспубліцы Беларусь;
сістэма права;
дзеянне права і яго крыніц;
праваўтварэнне, праватворчасць, нарматворчасць і сістэматызацыя

крыніц права;
рэалізацыя, прымяненне і тлумачэнне права;
правасвядомасць, прававая культура і прававое выхаванне;
прававыя адносіны;
правамерныя паводзіны, правапарушэнне і юрыдычная адказнасць;
права і іншыя сацыяльныя рэгулятары;
прававая дзяржава: гісторыя, тэорыя, практыка.
Як па колькасці асветленых тэм, так і па змесце матэрыялу тэксты

лекцый з’яўляюцца даволі сціслымі, але дастатковымі для канцэптуальнага
засваення агульнай тэорыі права. Трэба ўлічваць, што тэксты лекцый не
скіраваны на тое, каб замяніць сабой падручнік, яны павінны даць студэнтам
толькі асноўныя веды. Больш шырокаму вывучэнню пералічаных вышэй, а
таксама дадатковых тэм служаць іншыя раздзелы вучэбна-метадычнага
комплексу, якія змяшчаюць цікавую праблематыку для напісання рэфератаў,
курсавых і дыпломных прац у спалучэнні з неабходнымі спісамі вучэбнай і
навуковай літаратуры. Заяўленыя ў тэкстах лекцый тэмы дазваляюць
раскрыць самыя важныя рысы дзяржаўна-прававых фенаменаў. Аўтар
рэцэнзуемага выдання не пакінуў без увагі ні воднага аспекта, без асвятлення
якога было б немагчыма зразумець прыроду дзяржавы і права. З іншага боку,
у тэкстах лекцый удалося пазбегнуць тэматычнай перагружанасці, якой
грашаць вучэбныя выданні многіх аўтараў, у тым ліку вядомых расійскіх
спецыялістаў. Не трэба забываць, што вучэбная літаратура па агульнай
тэорыі права прызначана для студэнтаў першага курса і таму павінна



3

дапамагчы ім у спасціжэнні прававой навукі, а не напалохаць сваей
аб’емнасцю і неабсяжнасцю.

Аўтар вучэбна-метадычнага комплексу зыходзіць з дзялення
лекцыйнага матэрыялу на чатыры часткі: паходжаннне дзяржавы і права;
тэорыя дзяржавы; тэорыя права; узаемадзеянне дзяржавы і права. Такім
чынам, дзяржава і права падаюцца як роднасныя, непарыўна звязаныя
фенамены, пазнанне аднаго з якіх немагчыма без звароту да іншага. Такі
падыход мае трывалую навуковую аргументацыю і працягвае айчынныя
традыцыі даследавання і выкладання аснаватворнай прававой дысцыпліны.
Набор лекцыйных тэм дазваляе ахапіць тры формы існавання права:
пазітыўнае права, прававыя адносіны, прававую свядомасць.

У тэматычным плане, змешчаным у самым пачатку вучэбна-
метадычнага комплексу, на першае месца пастаўлена яшчэ адна тэма –
агульная тэорыя права як палітыка-прававая навука і вучэбная дысцыпліна.
На жаль, яна не знайшла свайго адлюстравання ў тэкстах лекцый. Між тым,
пытанне аб месцы агульнай тэорыі права ў юрыдычнай і гуманітарнай
навуцы з’яўляецца няпростым і дыскусійным, таму было б карысным
азнаеміць студэнтаў з асобнымі выкладкамі на гэты конт. У дадзенай тэме
бачыцца мэтазгодным спыніцца на пытаннях аб назве разглядаемай
дысцыпліны, суадносінах дзяржавы і права ў якасці яе аб’ектаў і адпаведна
спалучэнні палітычных і юрыдычных ведаў у курсе агульнай тэорыі права.

Заслугоўвае падтрымкі метадычны падыход аўтара рэцэнзуемай працы,
згодна з якім перад разглядам дзяржаўна-прававых інстытутаў паказваецца
этап у развіцці грамадства, калі дзяржавы і права не існавала. Гэта дапамагае
асэнсаваць прычыны ўзнікнення дзяржаўнай улады і прававога рэгулявання,
зразумець іх непарыўную сувязь з характарам грамадскіх адносін, у
прыватнасці, – з эканамічнай сістэмай і сацыяльным ладам першабытнага
грамадства; усвядоміць адметныя рысы дзяржавы і права ў параўнанні з
механізмам улады і нарматыўнымі рэгулятарамі дакласавага перыяду.

Навуковыя інтарэсы аўтара праявіліся ў вылучэнні адразу дзвюх тэм аб
крыніцах права. Спачатку разглядаюцца паняцце і агульныя заканамернасці
функцыянавання крыніц права, потым – асаблівасці крыніц беларускага
права. Абапіраючыся на вынікі ўласных навуковых пошукаў, аўтар адносіць
да крыніц сучаснага беларускага права нарматыўны прававы акт, дагавор
нарматыўнага зместу, дактрыну (навуку), свяшчэннае пісанне, прававы
прэцэдэнт, прававы звычай. Заслугоўваюць увагі выказваемыя ў вучэбна-
метадычным комплексе меркаванні аб нарматыўных актах вышэйшых
органаў судовай улады як асобнай групе крыніц беларускага права –
“мадыфікаваных” крыніцах права. Прыводзяцца слушныя аргументы на
карысць прызнання крыніцамі права нашай дзяржавы дактрыны,
свяшчэннага пісання, прававога звычая і прэцэдэнта. Не засталося без увагі
паняцце лакальных нарматыўных прававых актаў. Яны маюць істотнае
тэарэтычнае і практычнае значэнне, садзейнічаюць усведамленню межаў
прававога рэгулявання. Неабходна пагадзіцца з меркаваннем аўтара аб тым,
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што і лакальныя нарматыўныя прававыя акты, і калектыўныя дагаворы
складаюцца з лакальных нормаў права.

У вучэбна-метадычным комплексе спецыяльны параграф прысвечаны
структуры нормы права. Разам з тым, пры асвятленні сістэмы права або
крыніц і норм права можна было б спыніцца на будове (структуры) і
нарматыўнага прававога акта – асноўнага сродка і аб’екта прафесійнай
дзейнасці юрыста. Студэнты павінны ведаць, што акрамя норм права
нарматыўны прававы акт уключае ці можа ўключаць індывідуальна-прававыя
палажэнні, прэамбулу, рэквізіты, агульную назву і назвы артыкулаў, глаў,
раздзелаў, іншыя кампаненты. Разуменне структуры нарматыўнага прававога
акта дазваляе глыбей асэнсаваць прыроду не толькі яго самога, але і
спецыфіку нормы права, яе адрозненне ад іншых прававых сродкаў.

Нельга не адзначыць стыль мыслення аўтара рэцэнзуемай працы і яго
метадалагічны падыход, – яны бачны ў кожнай тэме тэкстаў лекцый.
Галоўнае, што хацелася б тут падкрэсліць, – арыентацыя на сутнасць. Як
сапраўдны вучоны і вопытны педагог, аўтар захоплены не многім, а менавіта
ей, імкнецца спазнаць яе, дакладна сфармуляваць і растлумачыць. У выніку,
яркай рысай рэцэнзуемага вучэбна-метадычнага дапаможніка выступае
глыбіня выкладання. Нездарма ў ім пастаянна ўжываюцца тэрміны
“сутнасць”, “заканамернасць”, “тэндэнцыя”, “сістэма”, “структура”,
“агульныя рысы”. Нагадаем у сувязі з гэтым назвы некаторых лекцыйных
тэм: “Паняцце, сутнасць і азначэне дзяржавы”, “Агульныя рысы
першабытнага грамадства”, “Паняцце, сутнасць і азначэнне права”.
Далучаючыся да сутнасці, студэнты далучаюцца да сапраўднай навукі,
вучацца бачыць нябачнае, адрозніваць істотнае ад неістотнага. На гэтым
пазнавальным шляху і ажыццяўляецца тая пастаноўка мыслення, аб якой
узгадвалася ў пачатку артыкула, будуюцца лагічныя ўзаемасувязі, пазнанне
ўсведамляецца як працэс з шэрагам паслядоўных этапаў.

Разам з тым, ад сутнасці да з’явы не меншая адлегласць, чым ад з’явы
да сутнасці. Разуменне найбольш глыбокіх рыс аб’екта не заўжды дазваляе
легка пранікнуць ва ўсе іншыя яго аспекты. На дзяржаву і права ўздейнічае
мноства фактараў, улічваць якія неабходна для пошукаў ісціны і
максімальнага набліжэння да рэчаіснасці. У гэтым сэнсе падтрымкі
заслугоўвае структура тэмы 2 “Паходжанне дзяржавы”, дзе агульнае
(сутнаснае) спалучаецца з асаблівым. У названай тэме спачатку вылучаюцца
агульныя заканамернасці паходжання дзяржавы: буйныя грмадскія падзелы
працы і фармаванне якаснай маемаснай няроўнасці; узнікненне лішкавага
прадукту і развіцце рэгулярнага тавараабмену; фармаванне колькаснай
маемаснай няроўнасці, супрацьлеглых і супярэчлівых інтарэсаў і сацыяльнай
напружанасці ў грамадстве; станаўленне тэрытарыяльнай абшчыны;
фармаванне не супадаючай з грамадствам асобнай сістэмы кіравання,
ажыццяўлення ўлады. Аўтар падкрэслівае, што “усе пералічаныя стадыі
(агульныя заканамернасці) маюць надзвычай важнае значэнне і
прысутнічаюць пры ўтварэнні ўсіх вядомых нам дзяржаўна-арганізаваных
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грамадстваў”. Тым не менш, у вучэбна-метадычным комплексе адзначаецца
дзеянне агульных заканамернасцяў у непаўторных формах, найбольш
тыповымі з якіх былі: паходжанне дзяржавы на Усходзе; паходжанне
дзяржавы ў Афінах; паходжанне дзяржавы ў Рыме; узнікненне дзяржавы ў
франкаў; узнікненне дзяржавы шляхам запрашэння на княжанне.

Вучэбна-метадычны комплекс характарызуецца змястоўным і
тэрміналагічным адзінствам. Дасягненне такога адзінства – няпростая задача,
калі ўлічыць шматлікасць і складанасць дзяржаўна-прававых фенаменаў,
вывучаемых агульнай тэорыяй права. Аўтар справіўся з гэтай задачай
дзякуючы сутнаснаму падыходу. Высновы аб прычынах паходжання
дзяржавы і права, іх сутнасці прама ці ўскосна прысутнічаюць у кожнай тэме
вучэбна-метадычнага комплексу, абумоўліваюць логіку даследавання
кожнага аспекта дзяржавы і права. Выключная паслядоўнасць і адзінства
матэрыялу – яркая асаблівасць рэцэнзуемага выдання. Думаецца, справа тут
не толькі і нават не столькі ў тым, што яно падрыхтавана адным аўтарам.
Прычына знаходзіцца глыбей – у наяўнасці дакладнай і абгрунтаванай
аўтарскай пазіцыі наконт прыроды дзяржавы і права. У выніку, кожная новая
тэма пачынаецца не з “чыстага ліста”, не ў адрыве ад папярэдніх тэм,
выкладзеных і забытых, як гэта бывае ў многіх вучэбных працах, а
з’яўляецца заканамерным працягам, які вырастае на падмурку зробленых
раней высноў. Дзяржава і права ў вучэбна-метадычным комплексе
аказваюцца тоеснымі самім сабе, а агульная тэорыя права сапраўды складае
цэласную тэорыю.

Меркаванні аўтара рэцэнзуемай працы аб найбольш істотных рысах
дзяржавы і права садзейнічаюць развіццю юрыдычнай навукі. Многія
палажэнні аўтарскай канцэпцыі, асабліва ў частцы паходжання дзяржавы і
права, знаходзяцца пад уплывам марксісцкага падыходу. Разам з тым, у
вучэбна-метадычным комплексе выказваюцца адметныя ідэі аб прыродзе
дзяржавы і права. Найбольш дакладна фармулюецца сутнасць права:
сэрцавінай, “душой” права называецца эквівалент, які фарміруецца ў
таварна-грашовых адносінах і праяўляецца ў фармальнай роўнасці суб’ектаў
праваадносін.

Што датычыцца тэрміналогіі вучэбна-метадычнага комплексу, ей
уласціва не толькі ўзгаданае вышэй адзінства, але і яснасць азначэнняў. У
выданні ўдзяляецца значная ўвага высвятленню суадносін блізкіх паняццяў;
напрыклад: апарат дзяржавы – механізм дзяржавы, права – норма права,
праватворчасць – нарматворчасць. Азнаямленне з рэцэнзуемым выданнем не
пакідае суменняў, што аўтар працуе менавіта з паняццямі, а не проста
словамі.

Сцісласць, лагічнасць і адзінства вучэбнага матэрыялу не павінны,
аднак, ствараць у чытачоў ілюзію завершанасці пазнання. Навука – гэта
заўжды працэс; працэс удакладнення, карэкціроўкі ведаў і нават замены
адных канцэпцый іншымі. Прааналізаваўшы асноўныя канцэпцыі
паходжання дзяржавы і права ў тэме № 4 вучэбна-метадычнага комплексу,
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студэнты адкрыюць для сябе шмат новага як у дзяржаве і праве, так і ў самім
чалавечым мысленні. Удалым аўтарскім рашэннем бачыцца ўключэнне ў
выданне параграфа аб прычынах існавання розных канцэпцый паходжання
дзяржавы і права. Аўтар вылучае сем такіх прычын, што для вучэбнай працы,
мабыць, і надта шмат, але галоўнае тут у фарміраванні пераканання, што
мноства тэорый – не мноства ісцін, бо на погляды мысліцеляў уздзейнічае
шэраг фактараў, у тым ліку далекіх ад навукі. Аналіз такіх фактараў,
абагульненне тэарэтычных падыходаў палепшылі б вучэбную літаратуру і па
такой складанай дысцыпліне, як гісторыя палітыка-прававых вучэнняў,
паколькі ў публікуемых працах разгляд канцэпцый вялікай колькасці
мысліцеляў рэдка суправаджаецца агульнымі высновамі, якія б
сістэматызавалі атрымліваемую студэнтамі інфармацыю. Рэцэнзуемае
выданне прапаноўвае характарыстыку наступных падыходаў да ўзнікнення
дзяржавы і права: тэалагічнай тэорыі, патрыярхальнай тэорыі, дагаворнай
тэорыі, тэорыі гвалту, арганічнай тэорыі, марксісцкай (матэрыялістычнай,
“класавай”) тэорыі. Безумоўна, гэта не ўсе існаваўшыя і існуючыя ў навуцы
канцэпцыі, але іх выбар бачыцца аптымальным, паколькі яны ўвасабляюць
розныя светапоглядныя і агульнанавуковыя падыходы, якія прынцыпова
адрозніваюцца паміж сабой і таму высвечваюць складаную прыроду
дзяржавы і права, а таксама сацыяльнага пазнання.

Калі ўлічыць, што рэцэнзуемы вучэбна-метадычны комплекс
прызначаны перш за ўсе студэнтам першага курса, то пры характарыстыцы
канцэпцый паходжання дзяржавы і права было б карысным даць ім ацэнку з
пазіцый сучаснай навукі*, адзначыць іх моцныя і слабыя бакі. Студэнты
павінны ўсведамляць, што абгрунтаваныя ў розныя гістарычныя часы ідэі не
засталіся ў гісторыі, што яны ў большай ці меншай ступені сталі
кампанентамі сучаснай навукі і выкарыстоўваюцца для тлумачэння тых ці і
іншых дзяржаўна-прававых з’яў. Бачыцца апраўданай і больш шырокая
трактоўка ролі асобных тэорый аб дзяржаве і праве. Вядома, што згодна з
артыкулам 3 Канстытуцыі Беларусі, адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і
носьбітам суверэнітэту ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца народ [2]. Гэта не
што іншае, як канстытуцыйнае замацаванне дагаворнай тэорыі,
распрацаванай у XVII–XVIII ст.ст. Гроцыем, Гобсам, Локам, Дзідро, Русо і
іншымі мысліцелямі. Яны сцвярджалі, што дзяржава ўзнікае ў выніку
дамоўленасці (дагавору) паміж людзьмі, які заключаецца дзеля забеспячэння
правапарадку. Тварцом дзяржавы, такім чынам, з’яўляецца народ, а значыць
ненармальнай з пазіцый сутнасці дагавору была б сітуацыя, калі дзяржава
дзейнічае насуперак народнай волі. У дагаворнай тэорыі пры яе разглядзе ў
якасці трактоўкі аб’ектыўных заканамернасцяў паходжання і сутнасці
дзяржавы бачны слабыя бакі. Няма гістарычных доказаў таго, каб пэўны
народ збіраўся для заключэння дагавору аб стварэнні дзяржавы. Практыка
дзейнасці розных дзяржаў поўніцца прыкладамі выкарыстання ўлады ў

* Гэтая заўвага датычыцца канцэпцый, створаных у межах навуковага падыходу.
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інтарэсах той ці іншай групы асоб (адной асобы), а не ўсяго насельніцтва [3,
с. 90]. Аднак парадоксам можна лічыць тое, што з усіх тэорый аб сутнасці
дзяржавы менавіта дагаворная тэорыя аказалася найбольш прыстасаванай
для канструявання юрыдычная мадэлі сучаснай дэмакратычнай дзяржавы.
Палажэнне артыкула 3 беларускай Канстытуцыі аб народзе як адзінай
крыніцы дзяржаўнай улады і носьбіту суверэнітэту раскрывае не
аб’ектыўную, а суб’ектыўную, юрыдычную сутнасць дзяржавы. Яно
гаворыць не аб тым, якой была дзяржава і якой яна аб’ектыйна з’яўляецца, а
аб тым, якой яна павінна быць. Такім чынам, дагаворная тэорыя дзяржавы
мае непасрэднае юрыдычнае (у прыватнасці, канстытуцыйна-прававое)
значэнне, і на гэта трэба было б больш звяртаць увагі ў літаратуры па
агульнай тэорыі дзяржавы і права, у тым ліку ў вучэбных выданнях.
Няпоўнае асэнсаванне дадзенага значэння дагаворнай тэорыі вядзе да
наступных высноў, якія, на жаль, сустракаюцца нават у “класічных
універсітэцкіх падручніках”: «Из некогда весьма популярной и широко
распространенной концепции она (дагаворная тэорыя – І.П.) превратилась, по
существу, лишь в исторически и академически значимую теорию» [3, с. 90].

У тэкстах лекцый не толькі выкладаюцца агульныя заканамернасці
дзяржаўна-прававых фенаменаў, але таксама закранаюцца дзяржава і права
Беларусі, што заслугоўвае падтрымкі. Раней адзначалася наяўнасць
лекцыйнай тэмы “Крыніцы права Рэспублікі Беларусь”. Пры асвятленні форм
паходжання дзяржавы разглядаецца форма запрашэння на княжанне,
распаўсюджаная ва ўсходніх славян. У тэме, прысвечанай функцыям
дзяржавы, напрамкі дзяржаўнага ўздзеяння на грамадства канкрэтызуюцца на
прыкладзе нашай краіны. У прыватнасці, вылучаюцца такія часовыя функцыі
беларускай дзяржавы, як пераадоленне наступстваў аварыі на ЧАЭС і
інтэграцыя дзяржавы ў міжнародную і еўрапейскую супольнасць. Асобны
параграф прысвечаны дзяржаўнай сістэме прававой інфармацыі Беларусі.

Асобныя пытанні тэкстаў лекцый выкладзены даволі складана. У
прапануемым матэрыяле пераважае строгі, навуковы стыль. Мяркуем, што з
улікам вучэбнага характару рэцэнзуемай працы было б карысным часцей
прыводзіць прыклады, прасцей фармуляваць прыкметы дзяржаўна-прававых
інстытутаў, не абмяжоўвацца сутнасцю, рабіць матэрыял больш
разнастайным за кошт ілюстрацыйных, гістарычных, статыстычных,
выхаваўчых палажэнняў. Так, адсутнасць прыкладаў табу і міфаў ускладняе
іх разуменне; не паясняецца, якія дзяржаўныя ўтварэнні стаяць за паняццем
дзяржавы на Усходзе, не акрэслены час узнікнення першых дзяржаў; пры
асвятленні агульнага характару нормы права можна было б даць прыклады
норм права і індывідуальна-прававых прадпісанняў, растлумачыўшы,
складаецца права толькі з норм ці ўключае і індывідуальныя прадпісанні;
лепшаму засваенню структуры нормы права садзейнічалі б прыклады
гіпотэзы, дыспазіцыі і санкцыі.

Істотнае значэнне для засваення любой дысцыпліны маюць семінарскія
і практычныя заняткі. На сучасным этапе, ва ўмовах існавання шматлікіх
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крыніц інфармацыі роля названай формы навучальнага працэсу павінна яшчэ
больш узрасці. Практычны (семінарскі) занятак з’яўляецца даволі складанай
формай навучання і патрабуе ад выкладчыка спецыяльнай падрыхтоўкі.
Занятак мэтазгодна праводзіць у выглядзе абмеркавання пытанняў, адказы на
якія непасрэдна не дадзены на лекцыі ці ў рэкамендаванай літаратуры, але да
якіх можна прыйсці на аснове лекцыйнага ці самастойна вывучанага
матэрыяла, у выглядзе рашэння задач, калектыўнага аналізу прававых актаў і
г. д. [4, с. 114–115]. Прапанаваныя ў вучэбна-метадычным комплексе планы
семінарскіх заняткаў дазваляюць ахапіць усе асноўныя пытанні курсу
агульнай тэорыі права. Станоўча адзначаем наяўнасць у планах семінараў і
дадатковых пытанняў, не асветленых у тэкстах лекцый. Гэта падштурхне
студэнтаў да самастойнай працы, вывучэння літаратуры. На жаль, большасць
пытанняў да семінараў супадаюць з лекцыйнымі пытаннямі і носяць
тэарэтычны характар. Гэтая заўвага распаўсюджваецца і на змешчаныя ў
вучэбна-метадычным комплексе тэставыя заданні. Можна было б
прапанаваць, напрыклад, наступныя заданні для семінарскіх (практычных)
заняткаў і тэстаў:

прааналізаваць на прадмет наяўнасці прыкмет дзяржавы рэальна
існуючыя дзяржавы і дзяржавападобныя ўтварэнні, у тым ліку Ватыкан,
Мальтыйскі ордэн і інш. Нядаўні візіт Прэзідэнта нашай краіны ў Ватыкан, а
таксама яго сустрэча з кіраўніцтвам Мальтыйскага ордэну не пакідаюць
сумненняў наконт практычнай значнасці падобных заданняў;

назваць агульныя і асаблівыя прыкметы дзяржавы і іншых суб’ектаў:
палітычных партый, прадпрыемстваў, устаноў, тэрытарыльных калектываў
(вобласці, раена, населенага пункта);

прывеўшы шэраг канкрэтных нормаў, прапанаваць вызначыць, да якога
сацыяльнага рэгулятара адносіцца кожная з іх: табу, звычая, маралі, этыкету,
рэлігіі, карпаратыву (карпаратыўных норм), права;

па канкрэтных прававых прадпісаннях вызначыць іх прыроду (норма
права ці індывідуальна-прававое прадпісанне), від (матэрыяльная ці
працэсуальная норма, пастаянная ці часовая, канкрэтная норма або прынцып,
імператыўная ці дыспазітыўная), структуру (знайсці гіпотэзу, дыспазіцыю,
санкцыю ці абгрунтаваць адсутнасць аднаго ці некалькіх з названых
элементаў).

Значная праца ажыццеўлена аўтарам вучэбна-метадычнага комплексу
па складанні спісаў рэкамендуемай літаратуры. Прапанавана літаратура не
толькі для падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў, аде і для напісання
рэфератаў, дыпломных і курсавых прац, выканання кантрольных работ.
Станоўча адзначаем уключэнне ў спісы рэкамендуемай літаратуры найбольш
грунтоўных і цікавых публікацый. Есць тут навейшыя (яны пераважаюць),
савецкія і дарэвалюцыйныя працы, кнігі і навуковыя артыкулы, працы
сістэматызатараў навуковых ведаў і першакрыніцы класікаў. Да ліку апошніх
адносяцца працы Арыстоцеля, Энгельса, Пухты, Гумпловіча, Давіда,
Моргана, Элінэка, Тойнбі. Падкрэслім і адлюстраванне ў рэцэнзуемым
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выданні публікацый беларускіх навукоўцаў: В.М. Бібіла, Р.А. Васілевіча,
С.Р. Драбязкі, І.П. Сідарчук, В.Ф. Чыгіра і інш. Рэкамендуюцца таксама
працы добра вядомых сучасных расійскіх спецыялістаў: С.С. Аляксеева,
Г.Н. Манава, Л.С. Мамута, М.Н. Марчанкі, Ю.Н. Сяменава, Ю.А. Ціхамірава,
В.Я. Чыркіна.

Праведзены аналіз дае падставы для высновы аб тым, што вучэбна-
метадычны комплекс М.У. Сільчанкі “Агульная тэорыя права” падрыхтаваны
на высокім вучэбным і навуковым узроўні, адпавядае патрабаванням да
адпаведных выданняў па агульнай тэорыі права. Вучэбна-метадычны
комплекс характарызуецца паўнатой структуры і дакладнай прапрацоўкай
зместу, здольны садзейнічаць арганізацыі розных форм навучальнага
працэсу: лекцый, семінарскіх заняткаў, напісання студэнтамі самастойных
прац, кантролю за ўзроўнем іх ведаў. Выданне мае яркія адметныя рысы,
сярод якіх – высокая навуковая абгрунтаванасць, арыентацыя на самыя
глыбокія бакі дзяржавы і права, наяўнасць дакладнай аўтарскай пазіцыі
наконт паходжання, сутнасці і іншых важных прыкмет дзяржаўна-прававых
фенаменаў, змястоўнае адзінства і паслядоўнасць.

Застаецца пажадаць прафесару М.У. Сільчанку далейшых поспехаў на
ніве навуковых пошукаў і выкладання агульнай тэорыі права. Зацікаўленае і
кваліфікаванае навучанне гэтаму важнейшаму курсу здольна зрабіць яго
любімай дысцыплінай студэнтаў. Менавіта гэта і адбылося ў свой час з
аўтарам дадзенай рэцэнзіі.
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