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У краіне афіцыйна аб’яўлена аб пераходзе да інавацыйнай эканомікі. Чарговая 

прэзідэнцкая дырэктыва абвясціла падтрымку прадпрымальніцкай ініцыятывы і 

стымуляванне дзелавой актыўнасці, а 2011 год названы Годам прадпрымальнасці. 

Сѐння мы абмяркоўваем з дэканам эканамічнага факультэта БДУ, доктарам фізіка-

матэматычных навук, прафесарам М.М.КАВАЛЁВЫМ, як у сувязі з новымі 

тэндэнцыямі ў эканоміцы павінна мяняцца эканамічная адукацыя. 

— У бліжэйшае пяцігоддзе ў нашай краіне заяўлена аб будаўніцтве побач з дзяржаўнай 

эканомікай, якая засталася нам ад Савецкага Саюза, новай інавацыйнай прыватнай 

эканомікі. У гэтым фенаменальных поспехаў дасягнуў, напрыклад, Кітай, які літаральна за 

7 гадоў выбудаваў магутны прыватны сектар. Ці зможа Беларусь паўтарыць поспех Кітая, 

будзе залежаць ад дзвюх акалічнасцей. Па-першае, ад таго, ці здолеем мы значна павысіць 

якасць чалавечага капіталу ў маштабах усѐй краіны. Спатрэбіцца павелічэнне колькасці 

студэнтаў, якія вывучаюць прыродазнаўчыя, дакладныя, інжынерныя навукі. Наяўнасць 

інавацыйных спецыялістаў менавіта ў гэтых галінах будзе ўплываць на тое, пачнѐм мы 

распрацоўваць уласныя інавацыі ці па-ранейшаму будзем прыцягваць замежныя. На мой 

погляд, база для гэтага ў нас ѐсць, ѐсць і шмат адораных школьнікаў, якія перамагаюць на 

міжнародных алімпіядах па прыродазнаўчых прадметах. Таму асабіста ў мяне ѐсць нагода 

для аптымізму. Варта толькі зрабіць так, каб лепшыя з лепшых ішлі вучыцца на 

праграмістаў, інжынераў, матэматыкаў, фізікаў. 

Па-другое, 

эканамічны рост залежыць не толькі ад якасці чалавечага капіталу, але і ад умення ім 

распараджацца. Зараз нам трэба навучыцца выкарыстоўваць высокакваліфікаваныя кадры з 

найбольшай карысцю. 

Нашы інжынеры, фізікі, матэматыкі, праграмісты, хімікі, біѐлагі павінны ўмець 

прадуцыраваць новыя веды і, самае галоўнае, рабіць трансфер гэтых ведаў у новыя 

тэхналогіі і новыя тавары. А гэта ўжо залежыць ад якасці эканамічнай адукацыі ў краіне. 

— Міхаіл Міхайлавіч, на нарадзе выкладчыкаў сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у 

снежні 2010 года вы агучылі прапанову аб эканамічнай адукацыі ў сярэдняй школе. Чаму, 

на ваш погляд, гэта неабходна? 

— Мне здаецца, ды і аб гэтым гаворыць увесь сусветны вопыт, што асновам эканомікі і 

прадпрымальніцтва трэба вучыць яшчэ ў школе. Курс эканомікі выкладаецца ў школах 

ЗША, Расіі, Украіны, Казахстана. У нас такі курс для школьнікаў мог бы называцца, 

напрыклад, “Эканоміка, фінансы і прадпрымальніцтва”. Сѐння фрагменты эканамічных 

ведаў раскіданы па розных прадметах, больш за ўсѐ іх у курсе геаграфіі, але падаюцца яны 

ў састарэлым выглядзе, неадэкватным ХХІ стагоддзю. Я перакананы, што вучні не 

ведаюць сваю нацыянальную эканоміку, яе дасягненні і праблемы. 

Акрамя таго, 



са школьнай лаўкі дзеці павінны ведаць і разумець галоўныя эканамічныя законы — раўнавагі 

попыту і прапановы, канкурэнцыі, устанаўлення раўнаважных цэн. У рыначнай эканоміцы ўсе 

ўдзельнікі абавязаны быць эканамічна граматнымі. 

Кожны павінен навучыцца кіраваць як мінімум асабістымі і сямейнымі фінансамі. Колькі 

зараз здараецца абсурдных сітуацый, калі людзі бяруць у банках крэдыты, не 

сувымяраючы іх са сваім даходам і не разумеючы, як фарміруюцца гадавыя працэнты. 

Кожны выпускнік школы павінен мець уяўленне аб тым, куды інвесціраваць сродкі, як 

лепш захаваць зберажэнні і г.д. 

Увядзенне эканамічнага курса ў школе — гэта база для будучага развіцця нашай 

эканомікі. Калі мы не зробім гэта хутка, то так і будзем таптацца на месцы. Мала быць 

разумнымі — трэба ведаць, як са сваіх ведаў зрабіць бізнес. Можна знайсці 

высокааплатную работу і “прадаваць” свой розум, а можна быць свабодным 

прадпрымальнікам і працаваць на самога сябе. 

— Што трэба змяніць у вышэйшай адукацыі? Лагічна было б працягнуць павышэнне 

эканамічнай граматнасці на ўсіх без выключэння спецыяльнасцях, вось толькі ці дазваляе 

гэта курс “Эканамічная тэорыя”, які ўваходзіць у сацыяльна-гуманітарны блок? 

— Вышэйшая адукацыя і далей будзе станавіцца масавай, магу спрагназаваць, што па 

прычыне дэмаграфічнага крызісу ўжо праз 2—3 гады амаль кожны выпускнік школы 

зможа паступіць у ВНУ. Упэўнены, што студэнт любой спецыяльнасці замест 

“Эканамічнай тэорыі”, якая сѐння выкладаецца 

для ўсіх, павінен вывучаць “Эканоміку і 

прадпрымальніцтва”. 

Цяперашняя тыпавая праграма па курсе 

“Эканамічная тэорыя” занадта тэарэтызаваная. 

Студэнты значна больш часу аддаюць 

вывучэнню гісторыі развіцця эканамічнай 

думкі, спрэчак паміж кейнсіянцамі і 

манетарыстамі, чым вывучэнню канкрэтных 

рынкаў, рэальных магчымасцей прымянення 

сваѐй спецыяльнасці ў сваѐй краіне. На мой 

погляд, тых гадзін, якія сѐння адводзяцца ў 

ВНУ на курс тэарэтычнай эканомікі, 

недастаткова, іх колькасць трэба павялічыць, а 

праграму — істотна змяніць. 

У межах эканамічнага курса трэба вучыць таму, 

як пасля заканчэння ВНУ стварыць фірму і 

весці ўласную справу. Кожны выпускнік  

універсітэта, паўтару, незалежна ад 

спецыяльнасці павінен не толькі валодаць 

ведамі ў нейкай прадметнай галіне, але і ўмець 

прымяніць іх на сваю карысць. 

Дарэчы, у стварэнні фірм павінны дапамагчы і ВНУ. Даўно прыйшоў час абсалютна пры 

кожным універсітэце ствараць інкубатары інавацыйнага бізнесу, дзе студэнты маглі б 

праходзіць практыку і вучыцца трансферу ведаў у рэальны сектар эканомікі. Паводле 

заходняга вопыту, прадпрыемствы пры ўніверсітэтах вельмі дынамічныя. За 3—5 гадоў 

становіцца зразумела, ці мае фірма перспектывы як вытворца інавацый. Далей яна альбо 



вырастае ў самастойны бізнес, альбо знікае. У нашай краіне пры развіцці такой практыкі 

павінна быць дапрацавана заканадаўства аб банкруцтве, злучэнні, продажы інавацыйных 

прадпрыемстваў. 

Яшчэ раз падкрэслю, што развіццѐ інкубатараў і тэхнапаркаў надасць больш дынамічнасці 

вучэбнаму працэсу, цесна звяжа яго з рэальным сектарам эканомікі. У краінах з развітой 

эканомікай і інавацыйнай інфраструктурай многія ўніверсітэцкія прафесары з’яўляюцца 

саўладальнікамі альбо навуковымі кансультантамі ў фірмах, якія існуюць пры 

ўніверсітэтах. Такія выкладчыкі прапаноўваюць студэнтам не кніжныя веды, а багаты 

запас уласнага практычнага вопыту. 

— Здаецца, нам яшчэ вельмі далѐка да апісанай сітуацыі, калі прафесары масава змогуць 

перадаваць практычны вопыт, атрыманы на ўніверсітэцкіх прадпрыемствах. Што, на 

ваш погляд, можна зрабіць ужо сѐння для таго, каб выкладанне стала больш практыка-

арыентаваным? 

— У Белдзяржуніверсітэце зараз шмат робіцца для таго, каб карэнным чынам змяніць 

сістэму выкладання: у першую чаргу скарачаецца колькасць лекцый, якія дубліруюць 

падручнікі, і павялічваецца практычная напоўненасць курсаў. У прыватнасці, на 

эканамічным факультэце па многіх прадметах нам удаецца арганізоўваць навучанне такім 

чынам, каб студэнты спрабавалі прымяняць тэарэтычныя веды ў дачыненні да рэальнай 

беларускай сітуацыі. 

Пры вывучэнні курса лагістыкі штогод студэнты выконваюць праекты па дагаворах з 

беларускімі і замежнымі фірмамі: вывучаюць перспектывы прыходу ў Беларусь таго ці 

іншага лагістычнага аператара. Прычым даследаванне вядуць разам замежныя і беларускія 

студэнты. Такі праект рэалізаваны сумесна з Галандыяй: студэнты дзвюх краін на працягу 

тыдня вывучалі магчымасць адкрыцця ў Беларусі сеткі лагістычных цэнтраў адной з 

галандскіх кампаній, а затым паведамілі вынікі свайго даследавання кіраўніцтву гэтай 

кампаніі. 

Амаль усе студэнты, якія вывучаюць фінансавую аналітыку, паралельна працуюць у 

Рэйтынгавым агенцтве БДУ і на аснове самых апошніх рэальных даных складаюць 

рэйтынгі банкаў. Між іншым, 

са студэнцкіх работ часам я даведваюся аб чымсьці новым. Літаральна нядаўна я чытаў кейсы 

студэнтаў, якія ў ходзе вывучэння курса “Аграэканоміка” распрацоўваюць метады павышэння 

эфектыўнасці беларускай сельскай гаспадаркі. Дык вось, студэнты выявілі новыя тэндэнцыі рынку 

малочнай прадукцыі Расіі: 

у апошні час там з’явіліся два буйныя манапалісты, што, па меркаванні даследчыкаў, 

стварае сур’ѐзную канкурэнцыю беларускім дробным малаказаводам на расійскім рынку, 

а па-другое, парушае антыманапольнае заканадаўства РФ. 

У межах курса “Канкурэнцыя і антыманапольная палітыка” (да яго выкладання, дарэчы, 

мы прыцягваем еўрапейскіх прафесараў) студэнты аналізуюць фарміраванне цэн, скажам, 

на харчовым рынку і распрацоўваюць рэкамендацыі па прымяненні канкурэнтных 

метадаў, а не адміністратыўных. 

Вельмі распаўсюджана практыка, калі студэнты спрабуюць сябе ў ролі, напрыклад, 

саветніка міністра эканомікі. Яны аналізуюць нейкі новы дакумент, робяць заўвагі, 

адзначаюць слабыя бакі, дыскутуюць. Між іншым, часам студэнты сапраўды выяўляюць 

істотныя недахопы. Так, у межах курса “Рэгіянальная палітыка” яны выявілі, што падаткі 



на прыбытак павінны заставацца ў рэгіѐнах (а не збірацца ў дзяржбюджэт, як гэта 

адбываецца зараз). Тады мясцовыя ўлады будуць зацікаўлены ў тым, каб на 

падведамаснай ім тэрыторыі стваралася больш эфектыўных фірм. Я мог бы прывесці яшчэ 

шмат прыкладаў таго, як мы імкнѐмся зрабіць нашу адукацыю больш “прыземленай”. 

— Як вы лічыце, эканамічнага курса ў межах сацыяльна-гуманітарнага блока будзе 

дастаткова, каб выпускнік ІТ-спецыяльнасці мог адкрыць праграмісцкую фірму, а 

журналіст — уласнае інтэрнэт-выданне? 

— Пры належным напаўненні курса — так. Да таго ж лічу, што неабходна аднавіць 

практыка-арыентаваную магістратуру менавіта на эканамічных факультэтах па такіх 

спецыяльнасцях, як “Менеджмент”, “Бізнес-адміністраванне”. Трэба даць магчымасць 

вучыцца ў магістратуры па эканамічных спецыяльнасцях і фізікам, і лірыкам, якія 

збіраюцца заняцца бізнесам. У аспірантуры таксама патрэбны змены. Нашы аспіранты 

аддаюць шмат намаганняў метадалогіі навукі — згодзен, курс патрэбны. Але ѐн павінен 

быць больш прыкладным, вучыць метадалогіі канкрэтнай навукі — фізічнай, хімічнай, 

біялагічнай і г.д. А самае галоўнае, трэба дабавіць у гэты курс эканамічны складнік. 

Саіскальнік, які піша кандыдацкую дысертацыю па вузкай праблеме, павінен навучыцца 

метадам трансферу сваѐй распрацоўкі ў рэальную практыку, метадам разліку сацыяльна-

эканамічнага эфекту. Асабліва гэта важна для інжынераў, якія прысвячаюць свае 

кандыдацкія новым тэхналогіям і вырабам, але не бачаць пры гэтым рынкаў і 

магчымасцей укаранення сваіх распрацовак у рэальны сектар беларускай эканомікі.  

Іна НІКІЦЕНКА.  
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