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Заслухаўшы и абмеркаваўшы даклад прарэктара па эканоміцы і 
інвестыцыях Панарадава У.В. «Вынікі фінансава-гаспадарчай дзейнасці 
комплексу БДУ за 2014 год. Задачы і асноўныя паказчыкі на 2015 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 2014 годзе работа комплексу БДУ была накіравана на рэалізацыю 
заданняў Праграмы cацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, павышэнне 
эфектыўнасці работы арганізацый (прадпрыемстваў, устаноў), якія 
ўваходзяць у склад комплексу БДУ, структурных падраздзяленняў 
універсітэта, стварэнне новых інавацыйных вытворчасцяў, паляпшэнне 
якасці падрыхтоўкі спецыялістаў, развіццё навуковых даследаванняў i 
ўкараненне распрацовак у народна-гаспадарчы комплекс. 

 
1. Структура ўніверсітэта i колькасны склад 
Па стане на 1 студзеня 2015 года комплекс БДУ ўключае ў сябе 29 

арганізацый з правамі юрыдычнай асобы. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
уваходзіць у склад заснавальнікаў Сумеснага таварыства з абмежаванай 
адказнасцю «Радыё Юністар» i Таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Мінскі гарадскі тэхнапарк». 

У 2014 годзе працягвалася работа па ўдасканаленні структуры 
комплексу БДУ. 

Спісачная колькасць асноўных работнікаў комплексу БДУ - 7'737 і 
1'032 сумяшчальнікаў з розных арганізацый Рэспублікі. 

2. Агульная структура даходаў у 2014 годзе 



У комплексе БДУ за 2014 г. выканана работ, атрымана даходаў і 
адкрыта бюджэтнае фінансаванне (далей - даходаў) усяго на суму 1329,6 
млрд.руб., што складае 105,3% у адносінах да 2013 г. (1262,6 млрд.руб.). 
(Даведачна: БДУ (без юрыдычных асоб) – 749,4 млрд.руб., 109,0% да 2013 г.) 

У 2014 годзе ўсімі структурамі комплексу БДУ ў рамках 
знешнеэканамічнай дзейнасці (адукацыя, навука, вытворчасць) атрымана 
валютных даходаў у суме 9445,7 тыс. долараў ЗША, у 2013 годзе – на суму 
9435,0 тыс. долараў ЗША. Рост валютных паступленняў складае 100,1%. 
Акрамя гэтага, у 2014 годзе атрымана міжнародных грантаў на суму 2342,6 
тыс. дол. ЗША. Разам з грантамі асвоена 11676,5 тыс. долараў ЗША. 

Аказана экспартных паслуг на суму 7704,7 тыс. долараў. Пры 
планавым паказчыку, устаноўленым Міністэрствам адукацыі на 2014г. 117% 
у параўнанні з 2013г. (факт 2013г. -  8362,7 тыс. дал. з улікам змянення 
методыкі), фактычна складзены працэнт выканання роўны 92,1%. 

Экспартных тавараў адгружана на суму 1741,0 тыс. дол. ЗША. 
 

Структура даходаў комплексу БДУ ў 2014 годзе наступная. 
Па відах даходаў: 
У агульнай суме даходаў (1329,6 млрд.руб.), атрыманых у комплексe 

БДУ у 2014г., доля адукацыйных паслуг складае 63% (838,3 млрд.руб.), доля 
даходу ад навуковай дзейнасці комплексу БДУ - 14,5% (192,2 млрд.руб.) і ад 
вытворчай дзейнасці – 22,5% (299,1 млрд.руб.). У параўнанні з 2013 годам 
структура па відах змянілася (60,0%; 15,0%; 25,0% адпаведна): узрасла доля 
адукацыйных паслуг (на 3%), паменшыліся долі вытворчай дзейнасці і навукі 
(на 2,5% і 0,5% адпаведна). 

Па крыніцах фінансавання: 
У агульнай суме даходаў (1329,6 млрд. руб.) комплексу БДУ за 

2014г. доля бюджэтных сродкаў складае 54,6% (726,6 млрд. руб.) і доля 
пазабюджэтных сродкаў – 45,4% (603,0 млрд.руб.). У 2013 годзе ўдзельная 
вага бюджэтных сродкаў у агульнай суме даходаў складала 54,2%, у 2012 
годзе – 55,7%, у 2011 годзе – 54,6%, у 2010 годзе – 52,7%. Доля бюджэтных 
сродкаў у 2014 годзе ў параўнанні з 2013г. нязначна павялічылася. 

 
3. Эканамічныя паказчыкі за 2014 год 

 
3.1. Адукацыйныя дзейнасць 
Бюджэтнае фінансаванне, выдзеленае на адукацыйную дзейнасць у 

комплексе БДУ ў 2014 годзе, роўнае 483,2 млрд. руб., што складае ў 
параўнанні з 2013 годам 108,2% (446,6 млрд.руб. в 2013 г.) 

Даходы па платнай адукацыі па комплексе БДУ за 2014г. складаюць 
355,1 млрд.руб., што складае 114,1% ад факту 2013 года (311,1 млрд.руб.). 

Па комплексе БДУ доля бюджэтнага фінансавання, якое выдзяляецца 
на адукацыю, у агульнай суме даходаў па адукацыйнай дзейнасці 
паменшылася з 58,9% (446,6млрд. руб.) у 2013 г. да 57,6% (483,2 млрд.руб.) 
у 2014г. 



У 2014г. комплекс БДУ аказаў экспартных платных паслуг адукацыі на 
суму 7167,1 тыс. долараў ЗША, у 2013г.- на суму 7155,2 тыс. долараў ЗША, 
сума ў 2014 годзе ў параўнанні з 2013г. складае 100,2%. 

Cярэднегадавы кантынгент навучэнцаў па комплексе БДУ у 2014 годзе 
паменшыўся ў параўнанні з 2013 годам на 1967 чал. і склаў 35'747 чал. 
(зніжэнне на 5,2%), пры гэтым кантынгент навучэнцаў за кошт сродкаў 
бюджэту паменшыўся на 137 чал. (1,0%), за кошт уласных сродкаў – на 1830 
чал. (7,6%). 

 
3.2. Навуковая дзейнасць 
За 2014 год па комплексе БДУ аб'ём выкананых работ па навуковых 

тэмах і дамовах на выкананне НДВКР роўны 192,2 млрд. руб., што складае 
101,4% у адносінах да факту 2013 г. (189,5 млрд.руб.) пры плане па 
комплексе БДУ на 2014 г. – 199,2 млрд.руб. Выкананне плану складае 96,5%. 
(Даведка: усяго прафінансавана выкананне НДР у 2014г. на суму 189,9 млрд. 
руб., у параўнанні  з 2013г.- 103,0% (184,4 млрд. руб.)). 

Па асноўных крыніцах фінансавання навукі ў комплексе БДУ у 2014 
годзе сітуацыя наступная: 

- па праграмах фундаментальных і прыкладных даследаванняў, з 
улікам дамоў, фінансаваных з рэспубліканскага бюджэту, у 2014 выдзелена 
150,3 млрд. руб., што складае 98,6% ад факту 2013 года (152,5 млрд. руб.) 
(прафінансавана: 150,0 млрд. руб. у 2014г./148.2 млрд. руб. у 2013г.); 

- заключана дамоў на выкананне НДВКР, якія фінансуюцца з 
уласных сродкаў прадпрыемстваў і арганізацый, на суму 24,2 млрд. руб., што 
складае 105,2% ад факту 2013 года (23,0 млрд. руб.) (прафінансавана: 22,1 
млрд.руб. у 2014г./22,9 млрд. руб. у 2013г.); 

- заключана міжнародных кантрактаў на суму 17,0 млрд. руб., што 
складае 121,4% ад фактычнай сумы у 2013г. (14,0 млрд. руб.) 
(прафінансавана: 17,3 млрд.руб. у 2014г./13,3 млрд.руб. у 2013г.). 

У 2014 годзе экспарт паслуг і тавараў, аказаных і пастаўленых 
установамі навукі, навуковымі цэнтрамі і прадпрыемствамі комплексу БДУ, 
склаў 2278,6 тыс. долараў, прычым экспарт навукаёмістай і 
высокатэхналагічнай прадукцыі роўны 1636,9 тыс. долараў, пры 
ўстаноўленым на 2014 год 1739,5 тыс. долараў.  

3.3. Вытворчая дзейнасць 
У цэлым унітарнымі прадпрыемствамі комплексу БДУ план па 

выручцы ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў (работ, паслуг) за 2014г. выкананы 
на 106,7%, у грашовым выражэнні выручка за 2014г. складае 199,1 млрд. 
руб. 

У параўнанні з 2013 годам выручка ад рэалізацыі (220,8 млрд. руб.) 
унітарных прадпрыемстваў комплексу БДУ складае на 90,2%.    

За 2014г. унітарнымі прадпрыемствамі планавыя паказчыкі, 
устаноўленыя бізнес-планамі, у асноўным, выкананы.   

 



3.4. Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 

У 2014 г. асвоена сродкаў па капітальным рамонце за кошт сродкаў ад 
дзейнасці, якая прыносіць даходы, на суму 3,05 млрд. руб. Засвоена 
бюджэтнага фінансавання на капітальны рамонт з мадэрнізацыяй інтэрната 
№3 у суме 89,8 млрд. руб., у тым ліку ў 2014 годзе – 29,4 млрд. руб. У 2013 г. 
на капітальны рамонт было выдаткавана 8,32 млрд. руб. за кошт бюджэтных 
асігнаванняў і 2,62 млрд. руб. за кошт сродкаў дзейнасці, якая прыносіць 
даходы. 

Па бягучым рамонце 2014 г. было асвоена сродкаў за кошт бюджэтных 
асігнаванняў на суму 167,0 млн. руб., за кошт сродкаў ад дзейнасці, якая 
прыносіць даходы, на суму 2,36 млрд. руб. У 2013 годзе на гэтыя мэты было 
выдаткавана адпаведна, 506,2 млн. руб. і 3,88 млрд. руб.  

На набыццё абсталявання і іншых асноўных сродкаў ў 2014 годзе за 
кошт бюджэтных сродкаў асвоена 24,98 млрд. руб. і за кошт сродкаў 
дзейнасці, якая прыносіць даходы, на 4,58 млрд. руб. У 2013 годзе на гэтыя 
мэты было выдаткавана 24,54 млрд. руб. і 5,77 млрд. руб. адпаведна.  

 
3.5. Заработная плата 
Сярэднямесячная заработная плата работнікаў адзінага комплексу БДУ 

за 2014 г. склала 6296,0 тыс. руб. Тэмп росту - 119,1% (у 2013 годзе 5286,2 
тыс. руб.)  

Сярэднямесячная заработная плата прафесарска-выкладчыцкага складу 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за 2014 год склала 7'815,5 тыс. руб., 
рост у параўнанні з 2013 годам склаў 119,4 %.  

 
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ:  
 
1. Справаздачу «Вынікі фінансава-гаспадарчай дзейнасці комплексу 

БДУ за 2014 год. Задачы і асноўныя паказчыкі на 2015 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 2015 год. 

3. Зацвердзіць план даходаў ад дзейнасці, якая прыносіць даходы (па 
выручцы ад рэалізацыі) па ўстановах адукацыі комплексу БДУ на 2015 год 
(дадатак 1).  

4. Зацвердзіць планавыя паказчыкі фінансава-гаспадарчай і навукова-
вытворчай дзейнасці комплексу БДУ на 2015 год (дадатак 2).  

5. Зацвердзіць планавыя паказчыкі па экспарце паслуг на 2015 год 
(дадатак 3). 

6. Зацвердзіць асноўныя паказчыкі развіцця ўнітарных прадпрыемстваў 
комплексу БДУ на 2015 год (дадатак 4). 



7. Прарэктарам па вучэбнай рабоце (Тоўсцік А. Л., Данільчанка А. В.), 
прарэктару па навуковай рабоце (Івашкевіч А. А.), прарэктару па эканоміцы і 
інвестыцыях (Панарадаў У. В) у 2015 годзе забяспечыць рост экспарту 
паслуг у цэлым па комплексе БДУ у памеры 110% ад фактычна выкананага 
за 2014 год. 

8. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў забяспечыць у 2015 годзе 
рост экспарту навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў адпаведнасці 
са Стратэгіяй Міністэрства адукацыі - павелічэння да 2015 года не менш чым 
на 200 працэнтаў долі навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў 
агульным аб'ёме галіновага экспарту. Прарэктару па навуковай рабоце 
(Івашкевіч А.А., прарэктару па эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У.В.) 
забяспечыць кантроль выканання даведзеных падраздзяленням паказчыкаў.  

9. Прарэктару па навуковай рабоце (Івашкевіч А. А.), прарэктару па 
эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У. В.) забяспечыць у 2015 годзе рост 
экспарту  навукаёмістай высокатэхналагічнай прадукцыі ў адпаведнасці з 
Нацыянальнай праграмай развіцця экспарту на 2011-2015 гг. 

10. Прарэктару па эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У.В.), 
прарэктару па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце (Рагавіцкі У.В.) 
забяспечыць у 2015 годзе выкананне плана мерапрыемстваў і асваенне 
фінансавых сродкаў па будаўніцтве, капітальным і бягучым рамонце 
будынкаў і збудаванняў універсітэта.  

11. Прарэктарам па вучэбнай рабоце (Тоўсцік А. Л., Данільчанка А. В.) 
у 2015 годзе арганізаваць работу па аптымізацыі штатнага раскладу 
прафесарска-выкладчыцкага складу БДУ. 

12. Дэканам факультэтаў, дырэктару інстытута журналістыкі прыняць 
тэрміновыя меры па пагашэнні запазычанасцяў па аплаце навучання.  

13. Галоўнаму ўпраўленню планавання, эканомікі і інвестыцыйнай 
дзейнасці (Aнтаневіч І.Ю.), Галоўнаму ўпраўленню бухгалтарскага ўліку і 
фінансаў (Каўшевіч Т.У.) забяспечыць у 2015 годзе: 

–  штомесячны кантроль выканання плана БДУ па даходах і 
выдатках, плану БДУ закупак тавараў, работ (паслуг), 
–  штоквартальны кантроль выканання комплексам БДУ плану па 

даходах ад дзейнасці, якая прыносіць даходы (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, а таксама кантроль выканання аб'ёмаў па экспарце.  
14. Прарэктару па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце (Рагавіцкі У.В.) 

начальніку галоўнага ўпраўлення бухгалтарскага ўліку і фінансаў (Каўшевіч 
Т.В.) прыняць у 2015 годзе ўсе неабходныя меры па забеспячэнні належнага 
кантролю:  

a) у рамках адзінага комплексу БДУ. 
– рацыянальнага выкарыстання і аплаты спажытых энергарэсурсаў; 

 б) у рамках БДУ: 



 - эфектыўнай эксплуатацыі аўтамабільнага транспарту ў мэтах 
эканоміі светлых нафтапрадуктаў у адпаведнасці з даведзенымі 
Міністэрствам адукацыі планавымі заданнямі.  
15. Кіраўнікам падраздзяленняў БДУ забяспечыць у 2015 годзе 

няўхільнае выкананне патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы працы, 
узмацніць кантроль і адказнасць за выкананнем работнікамі патрабаванняў 
заканадаўства па ахове працы, Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 
снежня 2014 №5 "Аб узмацненні патрабаванняў да кіраўнічых кадраў і 
работнікаў  арганізацый», Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 
сакавіка 2004 г. № 1"Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і 
дысцыпліны». 

16. Прарэктарам БДУ, кіраўнікам структурных падраздзяленняў БДУ і 
юрыдычных асоб комплексу БДУ забяспечыць у 2015 годзе кантроль за 
мэтавым, эфектыўным і рацыянальным выкарыстаннем бюджэтных сродкаў і 
сродкаў дзейнасці, якая прыносіць даходы. 

17. 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 задання па эканоміі ПЭР, даведзенага на 2015 год . 

18.  Кантроль выканання рашэння Савета БДУ ўскласці на прарэктара 
па эканоміцы і інвестыцыях Панарадава У. В.  
  
 
Старшыня Савета БДУ        С.У. Абламейка  
 
Вучоны сакратар Савета БДУ      С.М. Ходзін 

              
             

  



 

 

 

 

  Дадатак 1 

да рашэння Савета БДУ 
 ад 30 сакавіка 2015 г. 

 
 
 

План даходаў 
 ад дзейнасці, якая прыносіць даходы (па выручцы ад рэалізацыі),  

па ўстановах адукацыі комплексу БДУ на 2015 год 
 

 
  
 
 
 Найменне арганізацый 

 

Даходы ад 
дзейнасці, якая 

прыносіць даходы 
(па выручцы ад 

рэалізацыі), млн. 
руб. 

 ДУА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» 22 250,0

УА «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў 
і ўстаноў юстыцыі БДУ» 

1 047,0

ДУА «Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і 
Кірыла» БДУ 

152,3

УА «Юрыдычны каледж БДУ» 5885,0
ДУА «Ліцэй БДУ» 6 163,9
НСУ «РЦАР па футболе БДУ» 456,0
УА «Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных 
тэхналогій БДУ» 

32 431,0

ДУА «Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій 
БДУ» 

38 217,0

ДУА «Інстытут тэхналогій інфарматызацыі і 
кіравання» БДУ 

6 060,0

 
  



Дадатак 2 

да рашэння Савета БДУ 
 ад 30 сакавіка 2015 г. 

 
Планавыя паказчыкі  

па навуковай і навукова-вытворчай дзейнасці 
 комплексу БДУ на 2015 год 

 
 

Найменне структурнага падраздзялення 

 
Бюджэт, 
млн. руб. 

Дзейнасць, 
якая 

прыносіць 
даходы, 

млн. руб. 

 
Усяго, 

млн. руб. 

Экспарт, 
тыс. 
 дол. 
ЗША 

Комплекс БДУ 71 335,4 123 708,1 195 043,5 3 410,3
БДУ 36 423,1 41 610,3 78 033,4 308,4

фізічны факультэт  10 598,0 5 917,6 16 515,6 4,0
факультэт радыёфізікі і камп’ютарных 
тэхналогій 

3 418,5  5 100
,7 

8 519,2 209,4

факультэт прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі 

1324,0 3 260,4 4 584,4 2,2

механіка-матэматычны факультэт 2006,0 1 500,0 3 506,0 3,0
хімічны факультэт 2907,3 3 256,0 6 163,3 32,3
біялагічны факультэт 5 734,5 17 000,0 22 734,5 18,0

геаграфічны факультэт 1 496,7 1 975,3 3 472,0 7,5
факультэт філасофіі і сацыяльных навук  468,5 598,0 1066,5 15,0

факультэт міжнародных адносін 576,5 334,8 911,3 5,0

інстытут журналістыкі 47,5 33,0 80,5 -
філалагічны факультэт  713,0 127,0 840,0 -
эканамічны факультэт 353,1 539,9 893,0 -
гістарычны факультэт 1 642,4 156,9 1 799,3 -
юрыдычны факультэт 306,5 223,0 529,5 -
факультэт сацыякультурных 
камунікацый 

- 5,0 5,0 -

Цэнтр інфармацыйных тэхналогій 86,0 300,0 386,0

Цэнтр сацыялагічных і палітычных 
даследаванняў 

736,6 1 232,0 1 968,6 12,0

Цэнтр праблем развіцця адукацыі 67,5 - 67,5 -

кафедра педагогікі - 22,0 22,0 -

кафедра фізвыхавання і спорту - 28,6 28,6 -
Цэнтр сістэмных даследаванняў праблем 
моладзі 

70,0 - 70,0 -

Іншыя структурныя падраздзяленні 3870,6 - 3 870,6 -



 
 

Найменне структурнага 
падраздзялення 

 
 

Бюджэт, 
млн. руб. 

 
Дзейнасць, 

якая 
прыносіць 

даходы, 
млн. руб. 

 
 

Усяго, 
млн. руб. 

 
 

Экспарт, 
тыс. 
дол. 
ЗША 

Установы аудукацыі 1 153,8 3 548,1 4 701,9 117,5
ДУА «Інстытут бізнесу і 
менеджменту тэхналогій БДУ» 

- 1 557,3 1 557,3

УА «Дзяржаўны інстытут 
кіравання і сацыяльных 
тэхналогій БДУ» 

- 1 791,8 1 791,8

ДУА «Рэспубліканскі інстытут 
вышэйшай школы» 

1 153,8 75,0 1 228,8 -

ДУА «Інстытут тэалогіі імя 
святых Мяфодзія і Кірыла» БДУ 

- 74,5 74,5 -

УА «Інстытут перападрыхтоўкі і 
павышэння кваліфікацыі 
суддзяў, работнікаў 
пракуратуры, судоў 
і ўстаноў юстыцыі БДУ» 

- 49,5 49,5 -

Навуковыя ўстановы 33,758,5 77 413,2 112 308,2 2 906,4
Установа БДУ "Навукова-
даследчы інстытут фізіка-хімічных 
праблем" 

10 744,6 17 843,2 28 587,8 364,0

НДУ "Інстытут прыкладных 
фізічных праблем імя. А. Н. 
Сеўчанкі" БДУ 

11 100,9 22 222,5 33 323,4 931,3

НДУ "Інстытут ядзерных праблем" 
БДУ 

5 531,0 4 859,9 10 390,9 126,6

НДУ "Нацыянальны навукова-
вучэбны цэнтр фізікі часціц і 
высокіх энергій" БДУ 

1 895,4 23 000,0 24 895,4 1 469,8

Установа БДУ "НДІ Прыкладных 
праблем матэматыкі і 
інфарматыкі" 

2 229,0 4 076,4 6 605,4 15,0

НДУ "Рэспубліканскі цэнтр 
праблем чалавека" 

1 071,6 5 024,0 6 095,8 -

Установа БДУ "Нацыянальны 
навукова-даследчы цэнтр 
маніторынгу азонасферы" 

1 186,0 387,0 1 573,0 -

Унітарныя прадпрыемствы 1 136,5 1 136,5 78,0
УП «Унітэхпрам БДУ» 1 136,5 1 136,5 78,0

 

 



Дадатак 3 

да рашэння Савета БДУ 
 ад 30 сакавіка 2015 г. 

 

 

Планавыя паказчыкі 
па экспарце паслуг установам комплексу БДУ на 2015 год 

 
 

Найменне арганізацый 
Экспарт паслуг, тыс. 

дол. ЗША 

ДУА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»               51,9 

УА «Юрыдычны каледж БДУ»               21,0 

УА «Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных 
тэхналогій БДУ» 

                132,5 

ДУА «Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій 
БДУ» 

             51,0 

НДУ "Інстытут прыкладных фізічных праблем 
імя. А. Н. Сеўчанкі" БДУ 

             16,6 

Установа БДУ "Навукова-даследчы інстытут 
фізіка-хімічных праблем" 

              364,0 

НДУ "Інстытут ядзерных праблем" БДУ               126,6 

 
 

  



Дадатак 3 

да рашэння Савета БДУ 
 ад 30 сакавіка 2015 г. 

 
 

  Асноўныя паказчыкі 
 развіцця ўнітарных прадпрыемстваў комплексу БДУ на 2015 год 

 
 
 

Найменне камерцыйнай 
арганізацыі 

Аб'ём 
вытворчасці 
прадукцыі, 
млн. руб. 

Выручка ад 
рэалізацыі 
прадукцыі, 
млн. руб. 

Чысты 
прыбытак, 
млн. руб. 

Рэнтабель-
насць 

продажаў, % 

РУП «ІНКАС» БДУ 4 689 6 175 32 1,1 
РУП « Камбінат 
грамадскага харчавання 
БДУ» 

30 700 34 200 50 2,0 

УП «Цэнтр інфармацыйных 
рэсурсаў і камунікацый» 

21 365 24 918 1 000 6,0 

УП «Актыў БДУ» 28 050 33 660 2 374 8,6 

УП « Выдавецкі цэнтр БДУ» 7 591 9 570 341 5,0 

УП « Унидрагмет БДУ» 60 025 75 474 6 383 9,8 

УП « Унітэхпрам БДУ » 10 430 11 900 370 5,5 

УП «Шчомысліца» БДУ 4 149 4 664 330 7,1 

УСЯГО: 166 999 200 561 10 880 7,0 

 


