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Чацвёрты перыяд (1984– пачатак 90-х гг.) – перыяд крызіснага развіцця сістэмы 
вышэйшай педагагічнай адукацыі. Перадумовай пераўтварэнняў у сферы вышэйшай 
педагагічнай адукацыі ў пачатку гэтага перыяду з’явілася школьная рэформа, якая 
пачалася ў адпаведнасці з пастановай ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР «Аб далей-
шым удасканаленні агульнай сярэдняй адукацыі моладзі і паляпшэння ўмоў работы 
агульнаадукацыйнай школы» і пастановай Вярхоўнага Савета СССР «Аб асноўных 
накірунках рэформы агульнаадукацыйнай і прафесійнай школы», прынятых 12 кра-
савіка 1984 г. [7].  

Як следства, савецкая сістэма вышэйшай педагагічнай адукацыі ўступіла ў перы-
яд свайго крызіснага развіцця. Гэты перыяд быў самым непрацяглым. Тым не менш, 
ён меў сваю спецыфіку і асаблівасці, якія негатыўна адбіліся на развіцці вышэйшай 
педагагічнай школы краіны. 
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териалов. – М. : Политиздат, 1984. – 111 с. 

ГУБЕРНСКІЯ КАЗЁННЫЯ ПАЛАТЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ: 
СТРУКТУРА, ФУНКЦЫІ, КАДРЫ (1775–1914 гг.) 

Гец В. І., студэнт, БДПУ 
Навуковы кіраўнік – Жытко А. П., доктар гістарычных навук, прафесар  

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і ўключэння беларускіх зямель у склад 
Расійскай імперыі, на тэрыторыі краю пачалося ўвядзенне мясцовых органаў гу-
бернскага і ўезднага кіравання па расійскім узоры, у тым ліку і ў сферы фінансаў 
і падаткаў. 
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У губернях асноўнай адміністрацыйна-фінансавай адзінкай з’яўляліся казённыя 
палаты, склад і кампетэнцыі якіх вызначалі «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи от 7 октября 1775г.» [4]. 

Мэтай напісання дадзенага артыкула з’яўляецца выяўленне структуры, функцый 
і кадравага складу казённых палат у канцы XVIII – пачатку XX ст. Вывучэннем гэтай 
праблемы займаліся вучоныя як у дарэвалюцыйны (О. Эйхельман, І. Страхоўскі, 
В. Грыгор, В. Гесен), так і ў савецкі (В. Ластоўскі, В. Ігнатоўскі, Я. Пічэта) перыяды. 
Асаблівасцямі вывучэнння гісторыкамі структуры і функцыянавання казённых палат 
з’яўляецца тое, што навукоўцы дарэвалюцыйнага перыяду разглядаюць дзейнасць 
казённых палат з пункту гледжання іх юрыдычна-прававога статусу. Гісторыкі ж са-
вецкага і постсавецкага часу акцэнтавалі ўвагу на ролі казённых палат у сацыяль-
на-эканамічным развіцці Беларусі [1, с. 98]. 

Па вызначэнні «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи 
от 7 октября 1775г.», «казённая палата ёсць не што іншае, як злучаны дэпартамент 
камер і рэвізіон-калегіі, якім даручаюцца ў глядзенне домабудаўнічыя і казённыя 
справы той губерні, як-то: ведамасці аб колькасці насельніцтва, рэвізійныя казкі, 
звесткі аб прыходзе і расходзе, рэвізія рахункаў, саляныя справы, вінныя водкупы і 
падрады, казённыя ўсякія правы, казённыя і публічныя будынкі і іх ўтрыманне ў той 
губерні...» [4]. Да 1831 г. казённая палата мела наступную структуру. Палату ўзна-
чальваў віцэ-губернатар, у яе склад уваходзілі дырэктар эканоміі, саветнікі, два асэ-
сары і адзін губернскі скарбнік [2, с.105]. 

Галоўныя перамены казённая палата працярпела ў часы кіравання Мікалая I. 
29 верасня 1831 г. была зацверджана Інструкцыя казённым палатам аб парадку 
выкананні спраў. Згодна гэтай Інструкцыі казённая палата складалася з 6 аддзя-
ленняў: 1) гаспадарчага, 2) ляснога, 3) піцейных збораў, 4) казначэйскага, 5) саля-
нога і 6) кантрольнага.Трэба адзначыць, што саляное і лясное аддзяленні існавалі 
не ва ўсіх губернях. У тых мясцовасцях, дзе такіх аддзяленняў не было, справы па 
саляной частцы разглядаліся ў аддзяленні піцейных збораў, а па лясной – у гас-
падарчым аддзяленні [5]. 

26 снежня 1837 г. было заснавана Міністэрства дзяржаўных маёмасцей. Гэта 
адбілася на кампетэнцыі казённай палаты. З гэтага часу палата ўключала 5 аддзя-
ленняў: 1) рэвізскае, 2) піцейных збораў, 3) казначэйскае, 4) саляных справаў і 5) кант-
рольнае. Гаспадарчае аддзяленне было пераўтворана ў рэвізскае, а лясное – пера-
давалася ў палату дзяржаўных маёмасцей [3]. 

У перыяд царавання Аляксандра II былі створаны асобныя акцызныя ўпраўленні 
і кантрольныя палаты. Гэта яшчэ больш скараціла кампетэнцыю казённай палаты. 
23 мая 1866 г. быў выдадзены закон «Аб пераўтварэнні казённых палат і змяненні 
штатаў». Цяпер палата складалася з двух аддзяленняў – рэвізскага і казначэйскага. 
У штат казённй палаты ўваходіў старшыня, яго чыноўнікі па асобых даручэннях, два 
начальнікі аддзяленяў. Уся сукупнасць спраў размяркоўвалася паміж аддзяленнямі 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



178 

і агульнай прысутнасцю. Адны з гэтых спраў паступалі ў агульную прысутнасць непас-
рэдна (справы аб таргах на падрады і пастаўкі; знішчэнне гербавай паперы, якая вый-
шла з ужытку; справаздача павятовых казначэйстваў). Усе іншыя справы вырашаліся 
ў аддзяленнях і канцылярыі. Голас кіраўніка палаты быў вырашальным [2, с. 105]. 

З 1 студзеня 1874 г. былі створаны рэкруцкія па воінскай прысутнасці павіннасці 
і таму з казённых палат былі выключаны справы, звязаныя з правядзеннем рэкруцкіх 
набораў. У 1885 г. пры казённых палатах былі заснаваны губернскія падатныя пры-
сутнасці. З 1915 г. казённыя палаты выконвалі наступныя функцыі: кіраўніцтва асаб-
лівым складам павятовых казначэйстваў і павятовай інспекцыі, улік падаткаў, кан-
троль за дзяржаўнымі выдаткамі, правядзенне аўкцыёнаў і інш. 

Такім чынам, структура і функцыі палат эвалюцыяніравалі на працягу ўсяго перыя-
ду свайго існавання ў залежнасці са зменамі ва ўсёй сістэме дзяржаўнага кіравання. 

У 1918–1920-х гг. у беларускіх губернях былі ліквідаваны казённые палаты [1, с. 112]. 

Літаратура 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гросс Е. П., Институт истории НАН Беларуси, г. Минск 

Согласно белорусскому законодательству, общественное объединение являет-
ся добровольным объединением граждан, в соответствии с законодательством 
объединившихся на основе общности интересов для реализации гражданских, со-
циальных, культурных и иных прав (ст. 1 Закона «Об общественных объединениях») 
[6]. Законодательное определение общественного объединения (организации) также 
содержит Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 117), согласно которому та-
ковым является добровольное объединение граждан, в установленном законода-
тельством порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлет-
ворения духовных или иных нематериальных потребностей [2]. 

Исследование Гражданского кодекса, отдельных законодательных актов пока-
зало, что в рамках каждого нормативного документа, касающегося общественных ор-
ганизаций, имеется свой контекст употребления понятия «общественное объедине-
ние». Отмечается фактическое существование широкого и узкого понимания понятия 
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