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2013 год 
 
 Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад прарэктара па эканоміцы і 
інвестыцыях Панарадава У.В. «Вынікі фінансава-гаспадарчай дзейнасці 
комплексу БДУ за 2012 год. Задачы і асноўныя паказчыкі на 2013 год», Савет 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адзначае наступнае: 
 Згодна са Статутам, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 25.09.2006 № 586 (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 30.09.2011 № 439), БДУ з'яўляецца адзіным комплексам, у склад 
якога ўваходзяць адукацыйныя, сацыяльна-культурныя, навукова-даследчыя, 
вытворчыя, адміністрацыйна-гаспадарчыя і іншыя структурныя 
падраздзяленні, а таксама створаныя ўнітарныя прадпрыемствы і ўстановы. 
 У 2012 годзе работа комплексу БДУ была накіравана на рэалізацыю 
заданняў Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, павышэнне 
эфектыўнасці работы арганізацый (прадпрыемстваў, устаноў), якія 
ўваходзяць у склад комплексу БДУ, структурных падраздзяленняў 
універсітэта, стварэнне новых інавацыйных вытворчасцей, паляпшэнне 
якасці падрыхтоўкі спецыялістаў, развіццё навуковых даследаванняў і 
ўкараненне распрацовак у народна-гаспадарчы комплекс. 
 

1. Структура ўніверсітэта і колькасны склад 
Па стане на 1 студзеня 2013 года комплекс БДУ ўключае ў сябе 30 

арганізацый з правамі юрыдычнай асобы. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
уваходзіць у склад фундатараў Сумеснага таварыства з абмежаванай 
адказнасцю «Радыё Юністар» і Таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Мінскі гарадскі тэхнапарк». 
 У 2012 годзе працягвалася работа па ўдасканаленні структуры 
комплексу БДУ. 



 
 

 Спісачная колькасць асноўных работнікаў комплексу БДУ - 7'834 
асноўных работнікаў і 971 сумяшчальнікаў з розных арганізацый рэспублікі. 
 
 2. Агульная структура даходаў у 2012 годзе 
 У цэлым па комплексе БДУ за 2012 г. выканана работ, атрымана 
даходаў і адкрыта бюджэтнае фінансаванне (далей - даходаў) усяго на суму 
1'029 млрд. руб.,  што складае 160,1% у адносінах да 2011 г. (642.9 млрд. 
руб.). Даведкава: БДУ (без юрыдычных асоб) - 569,2 млрд. руб.(167,4% да 
2011 г.) 
 У 2012 годзе ўсімі структурамі комплексу БДУ ў рамках 
знешнеэканамічнай дзейнасці (адукацыя, навука, вытворчасць) атрымана 
валютных даходаў у суме 7'743,1 тыс. долараў ЗША, у 2011 годзе - на суму 
7'287,9 тыс. долараў ЗША. Рост валютных паступленняў за 2011-2012 гг. 
складае 106,2%. Акрамя гэтага, у 2012 годзе атрымана міжнародных грантаў 
на суму 1'920,3 тыс. дол. ЗША. Разам з грантамі асвоена 9'663,4 тыс. 
долараў ЗША. 
 Аказана экспартных паслуг на суму 7'038,2 тыс. долараў ЗША пры 
планавым паказчыку, устаноўленым Міністэрствам адукацыі на 2012 год 
114,6% у параўнанні з 2011 г. (факт 2011 г. - 6097,9 тыс. долараў ЗША без 
уліку экспарту філіяла БДУ «ЦІРК»), фактычна склаўся працэнт выканання 
роўны 115,4%. 
 Экспартных тавараў адгружана на суму 704,9 тыс. руб. 
 Структура даходаў комплексу БДУ ў 2012 годзе наступная. 
 Па відах даходаў: 
 У агульнай суме даходаў (1'029 млрд. руб.), атрыманых у комплексе 
БДУ ў 2012 г., доля адукацыйных паслуг складае 60,7% (625,2 млрд. руб.), 
доля даходу ад навуковай дзейнасці комплексу БДУ - 13,1% (134,5 млрд: руб.) 
і ад вытворчай дзейнасці - 26,2% (269,3 млрд. руб.). У параўнанні з 2011 
годам структура па відах змянілася (55,8%; 14,4%; 29,8% адпаведна), значна 
ўзрасла доля адукацыйных паслуг (на 5%), у сувязі з выдзяленнем 
бюджэтнага фінансавання па праграме 105 «Развіццё вышэйшай адукацыі» 
на набыццё абсталявання. 
  
 Па крыніцах фінансавання: 
 У агульнай суме даходаў (1'029 млрд. руб.) комплексу БДУ за 2012 год 
доля бюджэтных сродкаў складае 55,7% (573,4 млрд. руб.) і доля 
пазабюджэтных сродкаў - 44,3% (455.65 млрд. руб.). У 2011 годзе ўдзельная 
вага бюджэтных сродкаў у агульнай суме даходаў складала 54,6%, у 2010 
годзе - 52,7%, пры тым, што ў 2009 г. - 55,4%. Калі ў 2010 годзе мела месца 
тэндэнцыя да зніжэння бюджэтнага фінансавання ў структуры даходаў 
комплексу БДУ, то ў 2012 г. доля бюджэтных сродкаў дасягнула ўзроўню 
2009 г. 
 



 
 

 3. Эканамічныя паказчыкі за 2012 
 

 3.1. Адукацыйная дзейнасць 
 Бюджэтнае фінансаванне, выдзеленае на адукацыйную дзейнасць у 
комплексе БДУ за 2012 год, роўнае 380,4 млрд. руб., што ў параўнанні з 2011 
годам складае 189,4% (200,9 млрд. руб. у 2011 г.). 
 Даходы па платнай адукацыі па комплексе БДУ за 2012 г. складаюць 
244,8 млрд. руб., што складае 154,8% ад факту 2011 (158,1 млрд. руб.). 
 У 2012 г. па комплексе БДУ доля бюджэтнага фінансавання, што 
выдзяляецца на адукацыю, у агульнай суме даходаў па адукацыйнай 
дзейнасці ўзрасла з 56,0% (200,9 млрд. руб.) у 2011 г. да 60,6% (380,4 млрд. 
руб.). 
 У 2012 г. комплексу БДУ аказаны экспартных платных паслуг адукацыі 
на суму 6'002, 7 тыс. долараў ЗША, у 2011 г. - на суму 5'608,9 тыс. долараў 
ЗША (тэмп росту склаў 107%). 
 Сярэднегадавы кантынгент навучэнцаў па комплексе БДУ ў 2012 годзе 
павялічыўся ў параўнанні з 2011 годам на 244 чал. і склаў 38'113 чал. (рост на 
0,6%), пры гэтым кантынгент навучэнцаў за кошт сродкаў бюджэту 
павялічыўся на 179 чал. (1,3%), за кошт уласных сродкаў - на 65 чал. (0,3%). 
Колькасць студэнтаў у цэлым па комплексе БДУ павялічылася на 439 чал. 
(1,5%). 
 
 3.2. Навуковая дзейнасць 
 За 2012 год па комплексе БДУ аб'ём выкананых работ па навуковых 
тэмах і дагаворах на выкананне НДВКП роўны 134,5 млрд. руб., што складае 
145,3% у адносінах да факту 2011 r. (92,6 млрд. руб.). Пры плане па 
комплексе БДУ на 2012 год у памеры 124,8 млрд. руб. Выкананне плана 
складае 107,7%. 
Даведка: усяго прафінансавана выкананне НДР у 2012 г. на суму 131,9 млрд. 
руб., у параўнанні з 2011 г. - 288,8% (45,6 млрд. руб.) 
 Асноўнымі крыніцамі фінансавання навукі ў комплексе БДУ ў 2012 
годзе з'явіліся: 
 - праграмы фундаментальных і прыкладных даследаванняў (з улікам 
дамоў, што фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту, у 2012 годзе 
выдзелена 106,1 млрд. руб., што складае 168,6% ад факту 2011 (62,9 млрд. 
руб.); прафінансавана ў 2012 г. - 103,4 млрд. руб., у 2011 г. - 33,3 млрд. руб.); 
 - дамовы на выкананне НДВКП, якія фінансуюцца з уласных сродкаў 
прадпрыемстваў і ўстаноў (на суму 16,1 млрд. руб., што складае 150,6% ад 
факту 2011 года (10,7 млрд, руб.); прафінансавана ў 2012 г. - 15,9 млрд. руб., 
у 2011 г. - 8,0 млрд. руб.); 
 - Міжнародныя кантракты (на суму 12,3 млрд. руб., што складае 162,7% 
ад фактычнай сумы 2011 (7,6 млрд. руб.); прафінансавана ў 2012 г. - 12,6 
млрд. руб., у 2011 г. - 4,3 млрд. руб.) 



 
 

 Акрамя таго, у 2012 годзе атрыманы міжнародныя гранты на суму 
1'951,4 тыс. долараў ЗША. 
 У 2012 годзе экспарт паслуг і тавараў, аказаных і пастаўленых 
установамі навукі, навуковымі цэнтрамі і прадпрыемствамі комплексу БДУ, 
склаў 1'733, 4 тыс. долараў ЗША, прычым экспарт навукаёмістай і 
высокатэхналагічнай прадукцыі роўны 1'160, 7 тыс. долараў ЗША, пры 
ўстаноўленым плане на 2012 год 1'881,7 тыс. долараў ЗША. 
 

 3.3. Вытворчая дзейнасць 
 Даходы комплексу БДУ ў 2012 годзе ад вытворчай дзейнасці склалі 
269,3 млрд. руб., рост даходаў у параўнанні з 2011 годам склаў 40,8%. 
 У цэлым унітарнымі прадпрыемствамі комплексу БДУ план па 
выручцы ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў (работ, паслуг) за 2012 г. 
выкананы на 119,2%; у грашовым выражэнні выручка за 2012 г. складае 172,3 
млрд. руб. 
 У параўнанні з 2011 годам рост выручкі ад рэалізацыі ўнітарных 
прадпрыемстваў комплексу БДУ ў 2012 годзе склаў 179,9%. 
 

 3.4. Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
 

 У 2012 г. асвоена сродкаў па капітальным рамонце за кошт бюджэтных 
асігнаванняў на суму 5,87 млрд. руб. і за кошт пазабюджэтных сродкаў на 
суму6,82 млрд. руб. У 2011 г. на гэтыя мэты было выдаткавана адпаведна 
1,23 млрд. руб. і 3,01 млрд. руб. 
 Па бягучым рамонце ў 2012 г. было асвоена сродкаў за кошт 
бюджэтных асігнаванняў на суму 690 млн. руб., за кошт пазабюджэтных 
сродкаў на суму 2,3 млрд. руб. У 2011 г. на гэтыя мэты было выдаткавана, 
адпаведна, 263 млн. руб. і 965,3 млн. руб. 
 На набыццё абсталявання і іншых асноўных сродкаў у 2012 годзе за 
кошт бюджэтных сродкаў асвоена 17'401,7 млн, руб. і за кошт 
пазабюджэтных сродкаў 4'967, 4 млн. руб. У 2011 годзе на гэтыя мэты было 
выдаткавана адпаведна 4'115 млн. руб. і 3'011,6 млн. руб. 
 
 3.5. Заробак 
 Сярэднямесячная заработная плата работнікаў комплексу БДУ за 2012 
склала 4'143,3 тыс. руб., рост у параўнанні з 2011 г. склаў 183,9% (у 2011 г. 
 2'252,6 тыс. руб.). 
 Сярэднямесячная заработная плата прафесарска-выкладчыцкага складу 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за 2012 склала 5'383, 3 тыс. руб., рост у 
параўнанні з 2011 годам склаў 87%. 
 
 



 
 

 У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ: 
 

 1. Справаздачу «Вынікі фінансава-гаспадарчай дзейнасці комплексу 
БДУ за 2012 год. Задачы і асноўныя паказчыкі на 2013 год» прыняць і 
зацвердзіць. 
 2. Рэктарату БДУ і кіраўнікам юрыдычных асоб комплексу БДУ 
забяспечыць выкананне ў цэлым па комплексе БДУ даведзеных ва 
ўстаноўленым парадку паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага 
развіцця на 2013 год. 
 3. Зацвердзіць план даходаў ад пазабюджэтнай дзейнасці (па выручцы 
ад рэалізацыі) па ўстановах адукацыі комплексу БДУ на 2013 год (дадатак 1). 
 4. Зацвердзіць планавыя паказчыкі фінансава-гаспадарчай і навукова-
вытворчай дзейнасці комплексу БДУ на 2013 год (дадатак 2). 
 5. Першаму прарэктару (Жураўкоў М.А.), прарэктара па эканоміцы і 
інвестыцыях (Панарадаў У.В.), прарэктару па навуковай рабоце 
(Івашкевіч А.А.) у 2013 года забяспечыць рост экспарту паслуг у памеры 
117% ад фактычна выкананага за 2012 год. 
 6. Прарэктару па навуковай рабоце (Івашкевіч А.А.), прарэктару па 
эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У.В.) забяспечыць рост экспарту 
навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў адпаведнасці з 
Нацыянальнай праграмай развіцця экспарту на 2011-2015 гг. 
 7. Прарэктару па эканоміцы і інвестыцыях Панарадаву У.В. узмацніць 
маркетынгавы складнік дзейнасці навукова-вытворчых прадпрыемстваў 
комплексу БДУ. 
 8. Прарэктару па эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У.В.), 
прарэктару па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце (Рагавіцкі У.В.) 
забяспечыць у 2013 годзе выкананне плана мерапрыемстваў і засваенне 
фінансавых сродкаў па будаўніцтве, капітальным і бягучым рамонце 
будынкаў і збудаванняў універсітэта. 
 9. Першаму прарэктару (Жураўкоў М.А.), прарэктару па эканоміцы і 
інвестыцыях (Панарадаў У.В.), прарэктару па навуковай рабоце 
(Івашкевіч А.А.) працягнуць працу па аптымізацыі структуры комплексу 
БДУ, у тым ліку адукацыйных і навукова-даследчых устаноў, вытворчых 
прадпрыемстваў. 
 10. Галоўнаму ўпраўленню планавання, эканомікі і інвестыцыйнай 
дзейнасці (Антаневіч І.Ю.), Галоўнаму ўпраўленню бухгалтарскага ўліку і 
фінансаў (Каўшэвіч Т.У.) забяспечыць штоквартальны кантроль выканання 
комплексам БДУ плана па даходах ад пазабюджэтнай дзейнасці (па выручцы 
ад рэалізацыі) па ўстановах адукацыі, планавых паказчыкаў па навуковай і 
навукова-вытворчай дзейнасці, прагнозных паказчыкаў развіцця ўнітарных 
прадпрыемстваў; кантроль, улік і аналіз росту заработнай платы, платных 
паслуг адукацыі, паслуг фізічнай культуры і спорту, турысцка-экскурсійных 
паслуг насельніцтву, а таксама кантроль выканання аб'ёмаў па экспарце. 



 
 

 11. Прарэктару па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце (Рагавіцкі 
У.В.), начальніку Галоўнага ўпраўлення бухгалтарскага ўліку і фінансаў 
(Каўшэвіч Т.У.) прыняць усе неабходныя меры па забеспячэнні належнага 
кантролю: 
 а) у межах адзінага комплексу БДУ: 
  рацыянальнага выкарыстання і аплаты спажытых энергарэсурсаў; 
 6) у межах БДУ: 
  - эфектыўнай эксплуатацыі аўтамабільнага транспарту ў мэтах 
эканоміі светлых нафтапрадуктаў у адпаведнасці з даведзенымі 
Міністэрствам адукацыі планавымі заданнямі. 
 12. Кіраўнікам падраздзяленняў комплексу БДУ забяспечыць 
няўхільнае выкананне патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы працы, 
узмацніць кантроль і адказнасць за выкананнем работнікамі патрабаванняў 
заканадаўства па ахове працы, Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
11.03.2004 № 1 «Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны». 
 13. Прарэктарам БДУ, кіраўнікам структурных падраздзяленняў БДУ і 
юрыдычных асоб комплексу БДУ забяспечыць кантроль за мэтавым, 
эфектыўным і рацыянальным выкарыстаннем бюджэтных і пазабюджэтных 
сродкаў; узмацніць працу па недапушчэнні фактаў парушэнняў нарматыўных 
прававых актаў, якія рэгламентуюць фінансава-гаспадарчую дзейнасць 
арганізацый. 
 14. Прарэктарам БДУ і кіраўнікам адукацыйных устаноў комплексу 
БДУ сканцэнтраваць намаганні на рэалізацыі асноўных палажэнняў Кодэкса 
Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, надаўшы пры гэтым асаблівая ўвага 
ажыццяўленню дзейнасці, якая прыносіць даходы, умацаванню і 
ўдасканаленні матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў адукацыі. 
 15. Кіраўнікам юрыдычных асоб комплексу БДУ, кіраўнікам 
структурных падраздзяленняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
ўзмацніць кантроль за рацыянальным выкарыстаннем паліўна-энергетычных 
рэсурсаў (ПЭР) і забяспечыць пад персанальную адказнасць выкананне 
дзяржаўнага заданні па эканоміі ПЭР, даведзенага на 2013 год. 
 16. Кантроль выканання рашэння Савета БДУ ўскласці на першага 
прарэктара Жураўкова М. А. 
 
 
Старшыня Савета БДУ С.У. Абламейка 

 
Вучоны сакратар Савета БДУ С.М. Ходзін 

 



 
 

Дадатак 1 
 

рашэння Савета БДУ 
ад 25 сакавіка 2013 г. 

 
План даходаў 

ад пазабюджэтнай дзейнасці (па выручцы ад рэалізацыі)  
па ўстановах адукацыі комплексу БДУ на 2013 год. 

 
 

Найменне арганізацый 
Даходы ад 

пазабюджэтнай 
дзейнасці,  
млн. руб. 

ДУА "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» 13 535 
УА "Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, 
работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ " 

700 
 

ДУА "Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла» БДУ 126 
УА "Юрыдычны каледж БДУ» 4 760 
УАУ «Ліцэй БДУ» 2 990 
УСУ «РЦАП па футболе БДУ» 555 
УА «Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ» 25 375 
ДУА «Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій» 30 115 
ДУА «Інстытут тэхналогій інфарматызацыі і кіравання» БДУ 6 435 
ДУА «Інстытут бесперапыннай адукацыі» 8 520 

 



 
 

Дадатак 2 
 

да рашэння Савета БДУ 
ад 25 сакавіка 2013 г. 

Планавыя паказчыкі 
фінансава-гаспадарчай і навукова-вытворчай дзейнасці 

комплексу БДУ на 2013 год 
Найменне структурнага 

падраздзялення 
Бюджэт 

млн. руб. 
Пазабюджэт 

млн. руб. 
Усяго 

млн. руб. 
Экспарт 
тыс. дол. 

ЗША 
Комплекс БДУ 90 977,3 110 397,5 201 374,8 2237,0

БДУ 57 380,9 29 327,4 86 708,3 549,9
Фізічны факультэт 1 254,0 6 646,7 17 900,7 100,0
Факультэт радыёфізікі і 
камп'ютарных тэхналогій 

3 942,0 4 647,7 8 589,7 80,5

Факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі 

1 484,0 772,7 2 256,7 21,9

Механіка-матэматычны 
факультэт 

2 081,0 1 458,1 3 539,1 34,0

Хімічны факультэт 3 555,0 2 684,3 6 239,3 22,0
Біялагічны факультэт 5 973,0 6 145,6 12 118,6 36,9
Геаграфічны факультэт 1 504,0 1 018,4 2 522,4 50,0
Факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук 

493,0 479,4 972,4 33,5

Факультэт міжнародных 
адносін 

546,0 1 127,7 1 673,7 44,6

Інстытут журналістыкі 57,0 164,5 221,5 11,0
Філалагічны факультэт 741,0 105,4 846,4 11,0
Эканамічны факультэт 534,9 262,7 797,6 11,0
Гістарычны факультэт 1 703,0 201,1 1 904,1 11,0
Юрыдычны факультэт 306,0 192,5 498,5 11,0
Гуманітарны факультэт 0,0 49,2 49,2 5,5
ЦІТ 106,0 2018,1 2 124,1 10,0
ЦСіПІ 728,0 1 329,8 2 057, 8 56,0
ЦПРА 338,0 0,0 338,0 0,0
Кафедра педагогікі 105,0 5,2 110,2 0,0
 
БДУ 
 

21 240,0 18,3
 

21258,3  0,0

Установы адукацыі 764,0 4 268,3 5 032,3 144,5
ІБМТ 0,0 860,1 860,1 78,0
ДІКСТ 0,0 721,2 721,2 66,5
РІВШ 764,0 2 096,4 2 860,4 0,0
ІНО 0,0 443,6 443,6 0,0



 
 

Інстытут тэалогіі 0,0 90,0 90,0 0,0
ІПіПК суддзяў 0,0 57,0 57,0 0,0
Навуковыя ўстановы 32 832,4 76 801,8 109 634,2 1 380,8
НДІ ФХП 10 110,0 28 867,1 38 977,1 542,2
НДІ ПФП 10 845,0 15 105,9 25 950,9 475, 0
НДІ ЯП 5 465,0 10 195,1 15 660,1 140,0
НЦ ФЧВЭ 1 976,0 11 862,513 838,5 158,0
НДІ ППМІ 2 150,0 3 627,9 5 777,9 15,6
РЦПЧ 1 068,0 6 843 4 7 911,4 50,0
ННДЦ МО 1 218,4 300,0 1 518,4 0,0
Унітарныя прадпрыемствы  161,8
Унітэхпрам  135,0
Уніхімпрам  4,8
Актыў  22,0
 


