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Вышэйшая адукацыя i навука на сучасным этапе становяцца ўсё больш значнымі састаў-
ляючымі сацыяльнага, эканамічнага і культурнага развіцця асобнага рэгіёна, дзяржавы, усёй 
сусветнай супольнасці. У эпоху скарачэння запасаў неаднаўляемых прыродных рэсурсаў 
адукацыя і навука становяцца прыярытэтам для большасці краін. Сфарміраваная ў апошні 
час эканоміка ведаў ставіць перад вышэйшай школай усё новыя задачы. Навукова-тэхнічны 
прагрэс прывёў да неабходнасці стварэння сістэмы бесперапыннай адукацыі і павышэння 
кваліфікацыі работнікаў («адукацыя праз усё жыццё»), што запатрабавала пашырэння 
спектра і аб'ёмаў адукацыйных паслуг для шырокага кола насельніцтва, у тым ліку ў сферы 
пасляўніверсітэцкай адукацыі і дадатковай адукацыі дарослых. Укараненне ў адукацыйны 
працэс інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій дазваляе намнога хутчэй мяняць яго 
форму і змест, скараціць тэрміны засваення адукацыйных праграм. Адукацыйны працэс 
набывае інавацыйны характар, адбываецца інтэграцыя адукацыі, навукі і прамысловасці. 
Змяніліся патрабаванні да кампетэнцый выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў у 
кірунку іх падрыхтаванасці да паспяховай працы ў розных галінах інавацыйнай эканомікі. I, 
нарэшце, працэсы глабалізацыі ў эканоміцы вядуць да інтэрнацыяналізацыі вышэйшай 
адукацыі, кааперацыі ў адукацыі і навуцы на міжнародным узроўні [1]. 
 
Навуковы патэнцыял сучаснай цывілізацыі Ί тэмпы стварэння новых тэхналогій сталі настолькі 
высокімі, што некаторыя адкрыцці могуць   стварыць   яшчэ   большую   пагрозу 
для будучыні чалавецтва, чым гэта ўжо ёсць сёння. Усё гэта патрабуе мэтанакіраванага і 
сумленнага кіравання працэсамі стварэння новых  навуковых  ідэй,   «іх  мультыплікацыяй і 
практычным выкарыстаннем» [2]. Рашэнне пералічаных задач патрабуе актуалізацыі тэорыі і 



практыкі менеджменту ў дачыненні да такога спецыфічнага аб'екта, як установа вышэйшай 
адукацыі. 3 аднаго боку, тут, «як і на вытворчасці, патрабуецца планаванне, справаздача, 
кантроль, аператыўнае кіраванне рэсурсамі, колькасная ацэнка і абгрунтаванне прымаемых 
рашэнняў» [3]. 
3 другога боку, кіраванне ўстановай вышэйшай адукацыі мае шэраг асаблівасцей, якія 
з'яўляюцца вынікам наступных фактараў: 
■   калегіяльнасць прыняцця рашэнняў саветамі ўстановы і структурных падраздзяленняў па 
асноўных кірунках і стратэгіі іх развіцця, аптымізацыі структуры, кадравых і іншых пытаннях; 
■   адносна высокі інтэлектуальны ўзровень большасці супрацоўнікаў; 
■   неабходнасць устанаўлення і падтрымання пастаянных партнёрскіх сувязей з вялікай 
колькасцю ўстаноў і арганізацый, у тым ліку замежных; 
■   складанасць пастаяннага абнаўлення матэрыяльна-тэхнічнай базы і набыцця самых 
сучасных прылад і абсталявання для навуковай і адукацыйнай дзейнасці і інш. 
Пры гэтым установу вышэйшай адукацыі адрознівае і тое, што яна выконвае фунцыі 
сацыякультурнай пераемнасці — перадачы ад пакалення да пакалення культурных набыткаў і 
каштоўнасцей, ведаў і г. д., што забяспечвае існаванне супольнасці як цэлага [4]. 3 другога 
боку, пры падрыхтоўцы спецыялістаў установа вышэйшай адукацыі выступав як суб'ект 
культурнай крэацыі (культурнай творчасці), чым садзейнічае працэсу сацы я культу рнага 
развіцця [5]. Інакш кажучы, установа вышэйшай адукацыі павінна спалучаць выкананне дзвюх, 
на першы погляд, супрацьлеглых функцый: захавання і змен, што неабходна ўлічваць пры 
пабудове мадэлі кіравання ёю. 
Неабходнасць жа вызначэння ключавых прынцыпаў кіравання, асабліва ў адносінах да 
стратэгіі развіцця, дыктуецца сучаснай рэчаіснасцю і паўсядзённым жыццём кожнай установы 
вышэйшай адукацыі. 
На сёння сфармуляваны наступныя асноўныя падыходы ў тэорыі і практыцы кіравання: 
1)   падыход дыферэнцыяцыі розных школ кіравання: а) навуковага кіравання; б) адмі-
ністрацыйнага кіравання; в) школы псіхалогіі і чалавечых адносін; г) навукі кіравання, або 
кіраванне праз колькасныя метады; 
2)   працэсны падыход, згодна з якім кіраванне  ёсць  бесперапынная  серыя  ўзаема- 
звязаных функцый: планавання, арганізацыі, матывацыі, кантролю і звязваючых працэсаў — 
камунікацыі і прыняцця рашэння; 
3)   сістэмны падыход, у якім разглядаецца арганізацыя як сукупнасць узаемазвязаных 
элементаў, такіх як людзі, структура, задачы і тэхналогіі, якія арыентаваны на дасягненне 
розных мэт ва ўмовах пераменнага знешняга асяроддзя; 
4)    сітуацыйны падыход, які прапануе адмовіцца ад думкі пра існаванне ўніверсальных 
сродкаў менеджменту і разглядаць эфектыўнасць метадаў кіраўніцтва, зыходзячы з наяўнай, 
заўсёды ўнікальнай па змесце сітуацыі [6; 7]. 
Усе пералічаныя падыходы маюць падставы для рэалізацыі ў пэўных межах у такой скла-
данай структуры, якой з'яўляецца ўстанова вышэйшай адукацыі. 
У апошні час у БДУ надаецца шмат увагі ўдасканаленню структуры кіравання. Асноўныя 
задачы ў гэтай сферы канкрэтызаваны ў прынятай саветам БДУ Праграме перспектыўнага 
развіцця Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на 2011—2015 гады [8]. Практычным уваса-
бленнем рэфармавання кіравання ў БДУ стала ўкараненне сістэмы менеджменту якасці (СМЯ) 
у адпаведнасці з патрабаваннямі міжнароднага стандарту ISO 9001—2009. Відавочна, што 
далейшае ўдасканаленне СМЯ будзе базіравацца на магчымасцях, якія даюцца сучаснымі 
інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі. 
Сёння БДУ — гэта вучэбна-навукова-вытворчы комплекс, у якім побач з падрыхтоўкай 
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй і кадраў вышэйшай кваліфікацыі ажыццяўляецца ў знач-
ных аб'ёмах навукова-даследчая, навукова-інавацыйная і вытворчая дзейнасць (гл. мал.  1). 
Адукацыйную дзейнасць у комплексе БДУ ажыццяўляюць 26 падраздзяленняў, 9 з якіх 
з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. Навукова-даследчую работу вядуць 4 НДІ, 9 навуковых 
цэнтраў, 181 кафедра, 72 навукова-даследчыя лабараторыі, з якіх 31 — студэнцкія. 
У склад комплексу БДУ ўваходзяць 11 прадпрыемстваў, якія выпускаюць навукаёмістую 
прадукцыю на аснове распрацовак навукоўцаў універсітэта. Але задача па развіцці навукова-
інавацыйнай дзейнасці пастаўлена перад усімі навукова-адукацыйнымі падраздзяленнямі 
ўніверсітэта. 3 мэтай яе каардынацыі і кантролю ў штат кіраўніцтва ўніверсітэта ўведзена 



пасада прарэктара па эканоміцы і інвестыцыях, створана галоўнае ўпраўленне навукі. 
 

 
 
Малюнак 1 — Асноўныя віды дзейнасці, якія ажыццяўляюцца комплексам БДУ 
 
Такім чынам, БДУ з'яўляецца арганізацыяй, якая мае даволі складаную структуру, што па-
трабуе рэлевантных мэтам кожнага падраздзялення мадэлей кіравання. Пры распрацоўцы 
стратэгіі кіравання комплексам БДУ неабходна было ўлічваць шэраг фактараў. 
Па-першае, дзяржаўная палітыка, накіраваная на павелічэнне інвестыцый у реальны сектар 
эканомікі, не дазваляе павялічваць у запытаных аб'ёмах бюджэтнае фінансаванне як 
адукацыйнай (у першую чаргу, дапаможных працэсаў: бібліятэчнага забеспячэння, вы-
давецкай дзейнасці і інш.), так і даследчай дзейнасці ў галіне фундаментальных навук. Па-
другое, недастатковая плацежаздольнасць некаторых слаёў насельніцтва не дазваляе 
адекватна з улікам інфляцыі павялічваць кошт адукацыйных паслуг. Па-трэцяе, сусветны 
эканамічны крызіс не мог не паўплываць на магчымасць пашырэння экспарту навукова-
тэхнічнай прадукцыі, якая выпускаецца комплексам БДУ. Кожны з гэтых фактараў 
запатрабаваў распрацоўкі інструментаў, якія б панізілі рызыкі для фінансава-эканамічнай 
дзейнасці ўніверсітэта (пошук новых крыніц пазабюджэтнага фінансавання, аптымізацыя 
сістэмы аплаты адукацыйных паслуг, пашырэнне спектра платных паслуг, пошук новых рынкаў 
збыту, выпуск навукаёмістай прадукцыі з высокай дабаўленай вартасцю і інш.). 
Яшчэ адной акалічнасцю, якая патрабуе ўвагі з пункту гледжання стратэгіі кіравання, выступае 
агульная дэмаграфічная сітуацыя ў нашай краіне. У пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя 
ўтварылася так званая дэмаграфічная яма ў сувязі са значным падзеннем 
нараджальнасці, ніжні пік якой прыйшоўся на 1996—1998 гады, хаця сам працэс пачаўся яшчэ 
ў 1991—1992 гадах. У выніку з 2008 года памяншаецца колькасць выпускнікоў сярэдніх 
агульнаадукацыйных школ. I калі ў 2009 годзе з адменай 12-гадовага навучання колькасць 
абітурыентаў у вышэйшых навучальных установах павялічылася на 20 000 за кошт навучэнцаў, 
якія засвоілі праграму двух заключных навучальных гадоў за адзін навучальны год, то ўжо з 
2010 года колькасць абітурыентаў пачала зніжацца. Уплыў гэтага фактару крыху нівеліруецца 
ростам у нашым грамадстве прэстыжу вышэйшай адукацыі, аб чым можна меркаваць па коль-
касці студэнтаў у адносінах да колькасці насельніцтва. За перыяд з 1990/1991 навучальнага 
года па 2011/2012 навучальны год колькасць студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў на 10 
000 насельніцтва вырасла са 185 да 453. Аднак у бліжэйшай перспектыве рост колькасці 
студэнтаў не чакаецца, таму ў БДУ пастаўлена задача павелічэння кантынгенту, які будзе 
навучацца па праграмах другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратура), павышэння 
кваліфікацыі або перападрыхтоўкі, пасляўніверсітэцкай адукацыі, прыцягнення бодьшай 
колькасці замежных студэнтаў, што і закладзена ў Праграме перспектыўнага развіцця 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на 2011—2015 гады [8]. Гэтай жа Праграмай 
прадугледжаны мерапрыемствы па падрыхтоўцы кадраў, у тым ліку вышэйшай кваліфікацыі, 
арыентаваных на інавацыйную дзейнасць, камерцыялізацыю навукова-тэхнічных распрацовак, 
узмацненне супрацоўніцтва з акадэмічнай навукай і вытворчасцю, рост аб'ёмаў экспарту 
адукацыйных паслуг і навукова-тэхнічнай прадукцыі. 



У якасці адной з мэт кіраўніцкай стратэгіі мы бачым умацаванне канкурэнтнай пазіцыі 
ўніверсітэта, асабліва на міжнародным узроўні. Крытэрыямі моцнай канкурэнтнай пазіцыі 
выступаюць: сучасная маркетынгавая служба, канцэнтрацыя навукова-тэхнічнай і эканамічнай 
дзейнасці на найбольш запатрабаваных і перспектыўных сегментах, высокія тэхналагічныя і 
інавацыйныя магчымасці, вялікія аб'ёмы рынку спажыўцоў адукацыйных паслуг і выпускаемай 
прадукцыі і паслядоўная стратэгія яго пашырэння [9]. 
Вось некаторыя вынікі дзейнасці БДУ ў асноўных сферах. 
Адукацыйная дзейнасць. У складзе комплексу БДУ функцыянуюць: ліцэй; юрыдычны каледж; 
16 факультэтаў і тры інстытуты, якія вядуць падрыхтоўку спецыялістаў на першай і другой 
ступенях вышэйшай адукацыі і падрыхтоўку кадраў вышэйшай кваліфікацыі 
ў аспірантуры і дактарантуры. Дадатковую адукацыю дарослых ажыццяўляюць .факультет 
даўніверсітэцкай адукацыі, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, факультэт павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі БДУ, Інстытут бесперапыннай адукацыі 
БДУ, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ, Дзяржаўны інстытут кіравання і 
сацыяльных тэхналогій БДУ, Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, 
работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ, Інстытут павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі ў галіне тэхналогій інфарматызацыі і кіравання БДУ 
У 2012/2013 навучальным годзе ўніверсітэт ажыццяўляў падрыхтоўку кадраў на першай ступені 
вышэйшай адукацыі па 61 спецыяльнасці (гл. мал. 2)\ на другой (магістратура) — па 48; у 
аспірантуры — па 113; у дактарантуры — па 29. Перападрыхтоўка кадраў ажыццяўлялася па 
45 спецыяльнасцях (гл. табл.  1). 
 
Табліца 1 — Колькасць спецыяльнасцей перападрыхтоўкі і слухачоў у структурных 
падраздзяленнях БДУ 
 
Структурнае 
падраздзяленне 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Колькасць спецыяльнасцей / колькасць слухачоў 

Факультэт  павышэння   
кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі Інстытута 
журналістыкі БДУ 

1/29 1/54 3/94 4/113 

Рэспубліканскі  інстытут 
вышэйшай школы 

9/441 9/456 11/516 11/589 

Інстытут бесперапыннай 
адукацыі БДУ 

7/158 7/494 10/437 13/754 

Інстытут бізнесу і 
менеджменту тэхналогій 
БДУ 

4/436 7/570 7/471 7/548 

Дзяржаўны інстытут 
кіравання і сацыяльных 
тэхналогій БДУ 

1/41 1/88 1/138 1/55 

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

1/55 1/56 1/83 1/105 

Інстытут павышэння 
кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі ў галіне 
тэхналогій інфарматызацыі і 
кіравання БДУ 

8/1073 7/1197 8/1239 8/1113 

 
За апошнія два гады адкрыта падрыхтоўка па 6 новых спецыяльнасцях на першай ступені 
вышэйшай адукацыі: «біяхімія», «мікрабіялогія», «кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі», 
«эканамічная інфарматыка», «крыптаграфія», «маркетынг». 
За тэты ж перыяд адкрыты 11 новых спецыяльнасцей перападрыхтоўкі: «фотажурналістыка», 



«інтэрнэт-журналістыка», «руская мова як замежная», «ахова працы ў машынабудаванні і 
прыборабудаванні», «ахова працы ў будаўніцтве», «ахова працы ў галінах невытворчай 
сферы», «дакументацыйнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій», «экалагічны 
менеджмент», «прыкладная інфарматыка», «менеджмент прадпрыемстваў гасціннасці», 
«эканоміка ў знешнеэканамічнай дзейнасці». 
 

 
 
Малюнак 2 — Колькасць спецыяльнасцей БДУ на першай ступені вышэйшай адукацыі 
 

 
 
Малюнак 3 — Кантынгент навучэнцаў БДУ на першай ступені вышэйшай адукацыі 
 
Колькасць навучэнцаў у 2011/2012 навучальным годзе на ўсіх формах і ўзроўнях падрыхтоўкі 
(разам са слухачамі праграм перападрыхтоўкі) склала 42,9 тыс. чалавек, што перавышае 
паказчык 2006/2007 навучальнага года на 32 %. 
Па стане на 15.09.2012 у БДУ навучаліся 30 696 студэнтаў (гл. мал. 3), з іх на дзённай форме 
— 20 855, на завочнай — 9841. Падрыхтоўку ў аспірантуры праходзілі 764 чалавекі, 70 з іх — 
замежныя грамадзяне. 
3 2006/2007 навучальнага года па 2012/2013 навучальны год колькасць замежных грамадзян, 
якія навучаюцца на ўсіх формах і ўзроўнях падрыхтоўкі, у тым ліку па праграмах 
даўніверсітэцкай і пасляўніверсітэцкай адукацыі, павялічылася больш чым у 2,9 раза. 
 

 
 
Малюнак 4 — Колькасць замежных грамадзян, якія навучаюцца ў БДУ 



 
Для прыцягнення замежных грамадзян на навучанне ўніверсітэт прымае ўдзел у шматлікіх 
міжнародных адукацыйных выставах; стварае за мяжой структуры па адборы жадаючых 
навучацца ў БДУ, падтрымлівае кантакты з выпускнікамі ўніверсітэта, якія працуюць за мяжой; 
стварыў інтэрнэт-партал, дзе на англійскай, іспанскай, нямецкай, кітайскай, арабскай мовах 
размешчана інфармацыя аб адукацыйных праграмах і ўмовах навучання і г. д. 
Павелічэнне колькасці замежных навучэнцаў (гл. мал. 4) дазваляе забяспечыць рост аб'ёму 
экспарту адукацыйных паслуг: у 2012 годзе выручка ад я го склала 6,0 млн долараў ЗША (гл. 
табл. 2). 
Навукова-даследчая дзейнасць. БДУ з'яўляецца галаўной арганізацыяй — выканаўцам 10 
дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў на 2011—2015 гады. Ва ўніверсітэце 
рэалізуюцца 6 праектаў Дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь. 
Ажыццяўляецца паспяховае навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва з Міністэрствам абароны 
Рэспублікі Беларусь, міністэрствамі па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь і 
Расійскай Федэрацыі па пытаннях пастаўкі водаачышчальных станцый, вырабленых на аснове 
тэхналогій, распрацаваных у БДУ. 
Праводзіцца сістэмная праца па стварэнні міждысцыплінарных навукова-адукацыйных цэнтраў 
і філіялаў кафедр на вытворчасці і ў навуковых арганізацыях. Зараз функцыянуюць 49 філіялаў 
кафедр, з іх 19 — у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 13 — у Парку высокіх тэхналогій, на 
прадпрыемствах Міністэрства прыроды і Міністэрства прамысловасці. На базе кафедры 
ЮНЕСКА створаны міжкафедральны  цэнтр па прыродазнаўчай адукацыі. 
Ствараюцца навукова-адукацыйныя цэнтры па падрыхтоўцы спецыялістаў для атамнай 
энергетыкі, у галіне нанатэхналогій і нанаматэрыялаў. На малюнку 5 прыведзены агульныя 
аб'ёмы фінансавання навукова-даследчай дзейнасці ў 2007-2012 гадах у беларускіх рублях. 
 

 
 
Малюнак 5 — Агульны аб'ём фінансавання навукова-даследчых і вопытна-
канструктарскіх распрацовак у комплексе БДУ (2007—2012), млрд руб. 
 
Характэрнымі рысамі сучаснага ўніверсітэта з'яўляюцца наяўнасць навукова-педагагічных 
школ, арганізацыя міждысцыплінарных даследаванняў, што закладзена ў планах развіцця 
ўніверсітэта. Дзеля гэтага павінны стварацца навуковыя калектывы, у якія ўваходзяць 
супрацоўнікі розных структур. Шматпрофільнасць кваліфікацый членаў такіх калектываў 
дазволіць больш аператыўна рэагаваць на патрэбы эканомікі і ствараць запатрабаваную 
прадукцыю ў выглядзе навуковых, канструктарскіх і іншых распрацовак. 
Інавацыйна-вытворчая дзейнасць. Асноўнымі кірункамі дзейнасці ўнітарных 
прадпрыемстваў комплексу БДУ ў галіне навукова-тэхнічных распрацовак з'яўляюцца: 
■   распрацоўка тэхналогій і перапрацоўка сыравіны, якая ўтрымлівае каштоўныя металы, 
выраб каштоўных металаў і прадукцыі на іх аснове; 
■    вытворчасць сінтэтычных алмазаў прамысловага і ювелірнага прызначэння; 
■    распрацоўка і вытворчасць сучаснага медыцынскага абсталявання і комплексаў; 
■    распрацоўка і вытворчасць сучасных комплексаў кантрольна-вымяральнай апаратуры 
прамысловага і навукова-даследчага прызначэння; 
■   стварэнне аўтаматызаваных сістэм кіравання дарожным рухам; 
■    распрацоўка тэхналогій і вытворчасць хімічнай прадукцыі на аснове расліннай сыравіны; 
■    распрацоўка тэхналогій і вытворчасць лекавых сродкаў; 
■    распрацоўка тэхналогій і вытворчасць прэміксаў для прадпрыемстваў харчовай 



прамысловасці; 
■    распрацоўка сістэм электроннага дакументаабароту; 
■    распрацоўка і ўкараненне праграмнага забеспячэння, у тым ліку ў галіне высокадакладных 
вагавымяральных сістэм; 
■    вывядзенне новых сартоў і вырошчванне дэкаратыўных раслін, агародніннай і кветкавай 
расады; 
■    вытворчасць навучальнага лабараторнага абсталявання для ўстаноў адукацыі. 
Унітарнымі прадпрыемствамі ў цесным супрацоўніцтве з кафедрамі і навукова-даследчымі 
ўстановамі комплексу БДУ наладжана вытворчасць сучаснай канкурэнтаздольнай прадукцыі, 
якая запатрабавана як на ўнутраным, так і знешнім рынках. За 2012 год выручка ад 
рэалізаванай прадукцыі ўнітарнымі прадпрыемствамі комплексу БДУ склала каля 20,0 млн 
долараў ЗША, у тым ліку ад яе экспарту — 1,74 млн долараў ЗША. 
Прадукцыя пастаўляецца ў Вялікабрытанію, Германію, Ізраіль, Індыю, Іран, Італію, Казахстан, 
Кітай, Карэю, Новую Зеландыю, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Расію, Туркменістан, Украіну, 
Францыю, Чэхію, Швейцарыю, Японію і іншыя краіны. Асартымент пастаўляемай прадукцыі: 
навуковыя прылады і абсталяванне, новыя тэхналогіі, рэчывы і матэрыялы, апаратныя і 
праграмныя сродкі. 
У цэлым даходы комплексу БДУ за апошнія пяць гадоў выраслі ўтрая. У 2012 годзе агульны 
аб'ем фінансавання са сродкаў рэспубліканскага бюджэту і даходаў ад пазабюджэтнай і 
вытворчай дзейнасці па комплексе БДУ склаў 1029 млрд рублёў. 
Доля даходаў ад пазабюджэтнай дзейнасці ў апошнія чатыры гады складае 41—47%. 
На працягу апошніх гадоў захоўваецца дамінуючае становішча адукацыйнай дзейнасці ў 
структуры даходаў комплексу БДУ. Аднак значная доля прыходзіцца і на навукова-даследчую і 
вытворчую дзейнасць. 
Вялікую ўвагу кіраўніцтва БДУ надае пашырэнню экспарту навукова-тэхнічнай прадукцыі, 
адукацыйных і іншых паслуг, які істотна павялічыўся за апошнія гады {гл. табл. 2). Адзначым, 
што ў агульным аб'ёме экспарту доля адукацыйных паслуг таксама расце. 
 



Табліца 2 — Экспартная дзейнасць комплексу БДУ, тыс. долараў ЗША 
 
Экспарт Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Усяго 3246 3944 5837 6640 7288 7743 
У тым ліку 
адукацыйных 
паслуг 

1459 2166 3158 4930 5609 6003 

 
Узаемадзеянне адукацыі, навукі і вытворчасці дазваляе весці падрыхтоўку спецыялістаў новай 
фармацыі — прадпрымальнікаў навукаёмістага бізнесу. Гэты эфект праяўляе сябе ў 
прынцыпова новай якасці інтэлектуальных прадуктаў, ствараемых у рамках цэласнай сістэмы 
«адукацыя — навука — вытворчасць», і фарміруе адзіны ўніверсітэцка-прамыслова-фінансавы 
комплекс [8]. Такая мадэль дазваляе сучасным універсітэтам утрымліваць лідарскія пазіцыі ў 
сусветнай адукацыйнай прасторы. 
Удзел у сусветных рэйтынгах. Як адзначалася вышэй, умацаванне канкурэнтнай пазіцыі 
прадугледжвае «дэманстрацыю знешняму акружэнню ўласных канкурэнтных пераваг» [5]. 
Пэўная магчымасць рашэння гэтай задачы рэалізуецца праз удзел у працэдурах 
рэйтынгавання ўніверсітэтаў. Планамерныя і паслядоўныя намаганні кіраўніцтва БДУ па 
ўдзеле ў сусветных рэйтынгах дазволілі дасягнуць пэўных вынікаў. Так, БДУ ў рэйтынгу 
брытанскага агенцтва QS (THE — QS World University Rankings) у 2012 годзе ў другі раз 
увайшоў у ТОП-700 лепшых універсітэтаў свету і знаходзіцца ў групе вышэйшых навучальных 
устаноў, якія займаюць 501-550-ю пазіцыі. Сярод вышэйшых навучальных устаноў СНД БДУ ў 
гэтым рэйтынгу займае 9-е месца, на гэтай жа пазіцыі ён знаходзіцца сярод вышэйшых 
навучальных устаноў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. 
У сусветным рэйтынгу Webometrics, які ў студзені 2013 года ахапіў 21 250 вышэйшых 
навучальных устаноў, БДУ ў параўнанні з 2006 годам перамясціўся з 2403-й пазіцыі на 639-ю. 
Сярод універсітэтаў краін — удзельніц СНД — БДУ заняў 5-е месца пасля Маскоўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава, Санкт-Пецябургскага і Томскага дзяржаўных 
універсітэтаў і Кіеўскага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта. 
Згодна з рэйтынгам анлайнавага праекта-арганізатара спаборніцтваў па праграмаванні 
TopCoder (ЗША), па выніках 2012 года ў намінацыі «Алгарытмічнае праграмаванне» БДУ 
ўвайшоў у пяцёрку мацнейшых вышэйшых навучальных устаноў свету, заняўшы 5-е месца. У 
выніковым заліку ўдзельнікі спаборніцтваў — праграмісты з розных вышэйшых навучальных 
устаноў Беларусі — забяспечылі нашай краіне 6-ю пазіцыю ў свеце. Яшчэ пяць гадоў назад 
Беларусь займала 12-е месца, а БДУ — 17-е. 
Такт чынам, дасягненне ўстановай вышэйшай адукацыі высокіх паказчыкаў у асноўных відах 
дзейнасці патрабуе далейшага развіцця як тэорыі, так і практыкі кіравання ўсімі 
рэалізуемымі ў ёй шматлікімі працэсамі, абмену назапашаным вопытам. 
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