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Для эканамічнай ацэнкі радовішчаў улас- 
ных прыродных рэсурсаў з мэтай арганізацыі 
вытворчасці таварнай прадукцыі можна выка- 
рыстаць формулу (8):

Д - ( А  + Р) г 3гР + П + 3эІ3-Е”, (8)

дзе Д -  выручка ад рэалізацыі прадукцыі;
А -  арэндная плата;
Р -  плацяжы ў бюджэт і пазабюджэтныя 
фонды.

Варта ўлічыць некаторыя асаблівасці 
эксплуатацыйных выдаткаў (Зэ), паколькі яны 
на радовішчах «уласных» прыродных рэсур- 
саў распрацоўваюцца гаспадарчым спосабам. 
Па-першае, у адных выпадках эксплуатацый- 
ныя выдаткі могуць уключаць у сябе і капіталь- 
ныя выдаткі з прычыны нязначнасці іх долі ў 
агульнай суме выдаткаў па распрацоўцы дадзе- 
нага радовішча, у іншых выпадках капітальныя 
выдаткі больш значныя і іх неабходна ўлічваць 
асобным артыкулам выдатку. Узровень удзель- 
ных капітальных укладанняў у будаўніцтва 
прадпрыемстваў, якія распрацоўваюць радо- 
вішча ўласных прыродных рэсурсаў, у значнай 
ступені залежыць ад іх вытворчай магутнасці. 
Таму варта арыентавацца на аптымальныя для 
сучаснага ўзроўню тэхнікі і мінімальныя, экана- 
мічна апраўданыя вытворчыя магутнасці. У раз- 
ліках могуць быць выкарыстаны нарматывы 
ўдзельных капітальных укладанняў.

ІІІто ж датычыцца дадатковых выдаткаў, 
якія суправаджаюцца здабычай і перапрацоў- 
кай прыродных рэсурсаў з мэтай прытрымлі- 
вання ўмоў нармальнага функцыянавання эка- 
лагічнага асяроддзя, то яны павінны разліч- 
вацца ў кожным пэўным выпадку ў адносінах да 
тых умоў, у межах якіх здзяйсняюцца гэтыя рас- 
працоўкі.
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ІІзіпд ііте дійз оГпаШге Ьу зосіаііу сізекіі шогк шеаГг 
оГа зосіеіу аз а шЬоІе \г/ЫсЬ із песеззагу іо іпапзтіі саге- 
Ніііу Гпот депегаііоп іо депегаііоп іпсгеазез дгеаііу. Іг 
огбег іо зосіаІІу-іЬеогеіісаІ пергезепіаііоп іо рці іпіо ргас- 
іісе оГНГе, сотреіепі епочдЬ теіЬодіса! гесерііопз со\ 
еппд ІЬе іесЬпісаІ апд есопотісаі дпостдз апд зузіег 
оГзіаМогу асіз апд досчтепіз, ргоуідіпд сапуіпд оііі с  
ргасіісаі асііопз аге гецііігед. \А/ііЬ іЬіз рілрозе Гог аі/д- 
тепіаііоп оГ таіепаі апд ссііііігаі \меаІіЬ оГ іЬе Кері/Ыіс 
оГВеІап/з гаііопаі ітЫміпд оГпаіі/гаІ гезоі/гсез, ІЬеігезЬ- 
таііоп апд ГауогаЫе іізе Ьаме іЬе дгеаі маіі/е.
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выкладчык каф едры эканамічнай т эоры і і  эканамічнага выхавання Б Д П \

СУЧАСНЫЯ ІНАВАЦЫІ Ў БЕСПЕРАПЫННАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ 
АДУКАЦЫІ

Усучасных умовах вырашальнае значэнне 
ў забеспячэнні канкурэнтаздольнасці 

галіны выконваюць інавацыі. У тэрмін «інава- 
цыя» закладены дзве складовыя. Па-першае, 
інавацыя -  гэтая новаўвядзенне, г. зн. новы 
або ўдасканалены прадукт, паслуга, тэхнало- 
гія, укаранёныя на рынку, у вытворча-гаспадар- 
чай дзейнасці, спажыванні, грамадскім жыцці; 
па-другое, інавацыя -  гэта працэс ажыццяў- 
лення змен, укаранення новаўвядзенняў. Іна- 
вацыя ствараецца ў выніку даследаванняў і

адкрыццяў, матэрыялізуе навуковыя і практыч- 
ныя рашэнні. Яе асноўная ўласцівасць заклю- 
чаецца ў навізне, якая ацэньваецца як па тэх- 
нічных параметрах, ужывальнасці, так і з рынач- 
ных пазіцый, па камерцыйнай выніковасці.

Патрэбнасць у інавацыях выклікана знеш- 
німі і ўнутранымі фактарамі. Да знешніх адно- 
сяцца: канкурэнтная барацьба, змена палітыч- 
най, дэмаграфічнай, прававой сітуацыі, дына- 
міка навукова-тэхнічнага прагрэсу, умовы экана- 
мічнага асяроддзя і інш., да ўнутраных -  умовь
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працы, рост вытворчых выдаткаў, прагрэсіў- 
насць выкарыстанай сістэмы менеджменту, 
палітыка паводзін на рынку і інш.

Разглядаючы магчымыя віды эфектаў ад 
ажыццяўлення інавацыйнай дзейнасці па ўка- 
раненні механізма бесперапыннай эканаміч- 
най адукацыі ў адукацыйную сістэму Рэспублікі 
Беларусь, можна вылучыць наступныя крытэ- 
рыі:
• эканамічны эфект: прыбытак ад ліцэнзій- 

най дзейнасці, прырост аб’ёму аказваемых 
паслуг, паляпшэнне выкарыстання вытвор- 
чых магутнасцей, скарачэнне тэрміну аку- 
паемасці інвестыцый, паляпшэнне выкарыс- 
тання рэсурсаў;

• навукова-тэхнічны эфект: павышэнне аргані- 
зацыйнага ўзроўню працы, павышэнне кан- 
курэнтаздольнасці суб’ектаў гаспадарання, 
іх тавараў і паслуг на розных рынках і інш.;

• сацыяльны эфект: прырост прыбыткаў пра- 
цаўнікоў, павышэнне ступені бяспекі працы, 
павелічэнне працоўных месц, паляпшэнне 
ўмоў працы, павелічэнне працягласці жыцця 
працаўнікоў, паніжэнне захворванняў;

• экалагічны эфект: паніжэнне шкодных выкі- 
даў у атмасферу, глебу, ваду, паніжэнне 
адыходаў вытворчасці, павышэнне эргана- 
мічнасці вытворчасці, паніжэнне штрафаў 
за парушэнне экалагічнага заканадаўства. 
Эканамічная адукацыя фарміруе сучаснае

мысленне, якое ўяўляе скпад пазнання экана- 
мічнай рэчаіснасці, усведамленне свайго месца 
ў ёй, засваенне норм цывілізаванага эканаміч- 
нага мыслення, эканамічнай культуры, выпра- 
цоўку навыкаў, адпаведных эканамічнай рэча- 
снасці. Каб дасягнуць усеагульнай эканамічнай 
адукаванасці, людзям неабходна дапамагчы 
ггаць удумлівымі чытачамі газет і часопісаў, 
успрымальнымі тэлегледачамі, разборлівымі 
оадыёслухачамі і навучыць іх практычнаму 
асэнсаванню палітычных падзей.

Асноўная задача эканамічнай адукацыі: 
даць навучэнцам веды аб эканамічных асновах 

арганізацыйна-эканамічных механізмах сучас- 
-ай вытворчасці, вядучых напрамках інтэнсіфі- 
• эцыі. На розных ступенях эканамічнай адука- 
-,ыі адбываецца азнаямленне з экалагічнымі, 
-рававымі, эканамічнымі аспектамі працоўнай 
дзейнасці, фарміраванне агульнапрацоўных 
менняў і выхаванне прафесійна значных якас- 

цей прадпрымальных гаспадароў, а таксама 
забеспячэнне моладзі тэарэтычнымі ведамі аб 
эсноўных паняццях, рэальных катэгорыях, зако- 
-ах і працэсах нацыянальнай эканомікі і разу- 
•-«енне яе месца ў сістэме светагаспадарчых 
зувязей.

Эканамічная адукацыя ў сярэдняй школе 
'авінна быць базай для працягу вучобы ў 
гярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучаль- 
-ых установах, дзе выкладанне эканамічнай

тэорыі дасць магчымасць сканцэнтравацца на 
больш глыбокіх, фундаментальных пытаннях 
мікра- і макраэканомікі.

У рамках сярэдняй школы неабходна ўлі- 
чыць узроставую асаблівасць 13-14 гадоў, 
7 клас), калі ў навучэнцаў фарміруецца суад- 
несенасць паняццяў патрэбы -  запыты -  пры- 
быткі. У дадзеным падпеткавым узросце назі- 
раецца рост крадзяжоў, злачыннасці. У сувязі 
з гэтым мэтазгодна пачынаць вывучэнне курсу 
«Грамадазнаўства» ў 7 класе, а не ў 8 класе, як 
гэта мае месца быць.

Адсутнасць дзяржаўных навучальных пра- 
грам, недахопы навучальна-метадычнай, дыдак- 
тычнай базы, непадрыхтаванасць кадраў, за- 
лішняе тэарэтызаванне ў працэсе эканамічнай 
падрыхтоўкі асаблівым чынам негатыўна ўплы- 
вае на фарміраванне сістэмы эканамічнай аду- 
кацыі ў школе.

Праведзенае вывучэнне стану практычнага 
ажыццяўлення эканамічнай адукацыі і комп- 
лексны аналіз знешняга асяроддзя, у якім будзе 
ажыццяўляцца эканамічная адукацыя, дазва- 
ляюць зрабіць некаторыя канцэптуальныя выс- 
новы пры распрацоўцы сутнасці эканамічнай 
адукацыі:

1) эканамічная адукацыя павінна стаць неаб- 
ходнай складовай часткай агульнай сярэдняй 
адукацыі;

2) эканамічная адукацыя не можа быць пры- 
вілеем толькі для асобнай часткі моладзі -  наву- 
чэнцаў ліцэяў, гімназій, спецыяльных профіль- 
ных класаў. Яна павінна быць набыткам вуч- 
няў сярэдніх школ і забяспечваць уключэнне іх 
у сучасны лад жыцця;

3) эканамічную адукацыю магчыма і мэта- 
згодна пачынаць з першай ступені навучання, 
паступова працягваючы яго на другой і трэцяй 
ступенях;

4) эканамічная адукацыя павінна ажыццяў- 
ляцца комплексна, у адзінстве навучальнай 
і пазаўрочнай дзейнасці.

У сістэме бесперапыннай эканамічнай аду- 
кацыі ў школе неабходна ўлічваць наступныя 
аспекты эканамічнага жыцця Рэспублікі Бела- 
Русь:

• функцыянальны аспект, звязаны з прабле- 
май эфектыўнага выкарыстання абмежава- 
ных эканамічных рэсурсаў;

• сацыяльна-эканамічны аспект, звязаны з 
праблемамі міжасобаснага і міжгрупавога 
ўзаемадзеяння з нагоды вытворчасці, раз- 
меркавання, абмену і спажывання матэры- 
яльных выгод.
Увага да гэтых аспектаў у працэсе школь- 

най эканамічнай адукацыі на сучасным этапе 
павінна быць размеркавана раўнамерна.

Увядзенне цыкла эканамічных ведаў у пра- 
грамы школ вырашае наступную асноўную 
задачу: спецыяльны эканамічны прадмет забяс-
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печвае паступовае ўваходжанне навучэнца з 
першага па адзінаццаты клас ў галіну эканаміч- 
ных ведаў, у выніку чаго ажыццяўляецца цэлас- 
насць, бесперапыннасць, паслядоўнасць, пера- 
емнасць эканамічнай адукацыі ў школе.

Як паказаў аналіз вынікаў ажыццяўлення 
эканамічнай адукацыі школьнікаў, увядзенне ў 
вучэбныя планы школ, гімназій, ліцэяў спецы- 
яльных курсаў па асновах эканамічных ведаў 
павысіла эканамічную граматнасць навучэн- 
цаў, станоўча паўплывала на іх маральна-псіха- 
лагічную і практычную падрыхтоўку да жыцця- 
дзейнасці ў сучасных умовах.

Абавязковы мінімум зместу асноўных аду- 
кацыйных праграм, максімальны аб’ём наву- 
чальнай нагрузкі, патрабаванні да ўзроўню пад- 
рыхтоўкі выпускнікоў павінны нармавацца дзяр- 
жаўнымі органамі ўлады. Вызначэнне зместу 
адукацыі звыш абавязковага мінімуму ў межах 
устаноўленай навучальнай нагрузкі знаходзіцца 
ў кампетэнцыі навучальных устаноў.

Агульныя прынцыпы стандартызацыі эка- 
намічнай адукацыі засноўваюцца на канцэпцыі 
эканамічнай адукацыі [1]. Яны наступныя:

Па-першае, прыярытэт кагнітыўнага, экспрэ- 
сіўнага, нарматыўнага і індывідуальнага раз- 
віцця навучэнца. У той жа час увядзенне стан- 
дартаў эканамічнай адукацыі як цэласнай сіс- 
тэмы і арганізацыя пры гэтым спіралепадобнага 
пазнавальнага працэсу дазваляюць здзяйсняць 
карэкціраванне праграм, ствараемых на аснове 
стандарту на любым этапе навучання. Выклад- 
чык можа самастойна вырашаць, якія кампа- 
ненты ўзроўню развіцця навучэнца, яго патрэб 
важныя, якія канцэпцыі ўяўляюць цікавасць для 
вывучэння ў дадзены часавы перыяд.

Па-другое, бесперапыннасць эканамічнай 
адукацыі. Гзты прынцып не азначае простага фік- 
савання на кожнай навучальнай паралелі пашы- 
рэння спецыяльнай тэрміналогіі і ўскладнення 
кантрольных пытанняў. ён здзяйсняецца тады, 
калі эканамічная катэгорыя, праходзячы праз 
новы ўзровень вывучэння, будзе раскрывацца 
дпя навучэнцаў глыбока і ўсебакова. Разгляд 
адной і той жа эканамічнай катэгорыі адрозніва- 
ецца ў адпаведнасці з іх узростам і наяўнымі база- 
вымі ведамі. Аднак сутнасць гэтай катэгорыі будзе 
з’яўляцца асновай для розных аспекгаў яе выву- 
чэння ў адпаведнасці з пастаўленымі мэтамі.

Па-трэцяе, прынцып пастаноўкі перспектыў- 
ных мэт пазнання і дасягненне іх з дапамогай 
паступовых, лагічна звязаных крокаў ад адной 
ступені навучання да наступнай.

Важным напрамкам бесперапыннай эка- 
намічнай адукацыі з'яўляецца «Сямейная 
эканоміка (для пажылых людзей)» [2, с. 70]. 
У яе рамках адмысловай увагі заслугоўвае 
той факт, што дадзенае насельніцтва вало- 
дае вялізным патэнцыялам вольнага часу, які 
дае магчымасць вызначанай групе папаўняць

узровень сваіх ведаў, а таксама практычны> 
уменняў у рамках наведвання разнастайнага 
кшталту семінараў. Так, на сённяшні дзень зас- 
лугоўваюць увагі семінары, што арганізавань 
РОКЕХ, частка з якіх праводзіцца бясплатна 
Дадзеная дзейнасць дазваляе насельніцтв\ 
вызначыцца з распараджэннем сваім партфе- 
лем, у чым захоўваць свае зберажэнні. РОКЕ> 
не з’яўляецца ўстановай адукацыі, таму ўяўляе 
цікавасць франчайзінгавая дзейнасць у дадзе- 
най сферы, якая дазваляе найбольш эфек- 
тыўна выкарыстоўваць наяўныя рэсурсы кра- 
іны, у тым ліку яе навуковы патэнцыял. Дадзе- 
ная праблема патрабуе канкрэтнай распрацоўк 
па выкарыстанні франчайзінгу сферай адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь.

Франчайзінг уяўляе сабой «сістэму вылу- 
чэння на рынак тавараў і/або паслуг, а таксама 
тэхналогій, якая заснавана на цесным і працяг- 
лым супрацоўніцтве паміж юрыдычна і фінан- 
сава незалежнымі бакамі -  Франчайзерам 
Франчайзі...». Міжнародная Асацыяцыя Фран- 
чайзінгу трактуе франчайзінг як сістэму дзела- 
вых адносін, якія ўсталёўваюцца паміж фран- 
чайзерам і франчайзі, у выніку якіх веды, імідж 
поспех, метады вытворчасці і маркетынг пера- 
даюцца франчайзі ў абмен на ўзаемнае зада- 
вальненне інтарэсаў.

Улічваючы асаблівасці у сферы паслуг, аду- 
кацыйны франчайзінг можа быць франчай- 
зінгам толькі бізнес-фармата, які падразумя- 
вае перадачу не толькі таварнага знака, але 
тэхналогій арганізацыі навучальнага працэсу 
і вядзення бізнесу, апрабаваных навучаль- 
най установай франчайзерам. Ужыванне аду- 
кацыйнымі ўстановамі франчайзінгу дазваляе 
стварыць адукацыйную сетку з выкарыстаннем 
інфармацыйных тэхналогій, якія прадастаўля- 
юць ўсім суб’ектам гаспадарання роўны достуг 
да якаснай адукацыі.

Сусветная практыка сведчыць аб тым, штс 
сучасная форма інтэграцыі буйных і дробных 
адукацыйных арганізацый, а таксама ўзгод- 
ненасць іх дзеянняў могуць прынесці значнь 
эфект за кошт шырокага ўкаранення інавацый у 
працэс бесперапыннай эканамічнай адукацыі.

Эканоміка і адукацыя знаходзяцца ў пра- 
цэсе пастаяннага ўзаемадзеяння і ўзаемараз- 
віцця, якія мяняюць умовы ажыццяўлення гэтай 
узаемасувязі. У перспектыве ўстойлівае раз- 
віццё эканомікі ў першую чаргу будзе залежаць 
ад укладання капіталу ў адукацыю і высокія тэх- 
налогіі. Інвестыцыі ў іх вядуць да павышэнн? 
інтэлектуальнага ўзроўню грамадства і паска- 
рэння яго сацыяльна-эканамічнага развіцця.
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МЫТНЫ ТАРЫФ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГАНДЛЁВАЙ ПАЛІТЫКІ 
ЕЎРАПЕЙСКІХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ

Міжнародны гандаль, з улікам яго экана- 
мічных, грамадскіх і палітычных выні- 

каў, з’яўляецца прадметам нацыянальнага і 
міжнароднага рэгулявання. Такім чынам, ён не 
з’яўляецца так званым свабодным гандлем ні з 
пункта гледжання асобных краін, ні з пункта гле- 
джання прадпрыемстваў.

Найбольш істотную ролю ў гэтай сферы іграе 
гандпёвая і мытная палітыка дзяржаў, а таксама 
рэгуляванне, якое з’яўляецца вынікам міжна- 
родных дамоў. Як мытная палітыка, так і мыт- 
ныя тарыфы з’яўляюцца атрыбутамі дзяржаў- 
най улады. Яны носяць аўтаномны або канвен- 
цыянальны характар, з’яўляюцца вынікам неза- 
лежных рашэнняў органаў дзяржаўнай улады 
або выцякаюць з міжнародных абавязацельс- 
тваў і органаў наднацыянальных (у выпадку 
інтэграцыйных груповак, ад зон свабоднага ганд- 
лю да мытнага або валютнага саюза) [1].

У Еўрасаюзе таксама асноўным інструмен- 
там гандлёвай палітыкі ў галіне імпарту з’яўля- 
ецца агульны мытны тарыф. Увядзенне агуль- 
нага знешняга мытнага тарыфу суполь- 
насцей было першым крокам у  кірунку 
еядзення агульнай гандлёеай палітыкі. 
Ключавым з’яўляецца тое, што мытныя стаўкі, 
вызначаныя тарыфам, аднолькавыя для ўсіх 
краін-членаў ЕС і не могуць быць павялічаны 
(вызначаецца міжнароднымі абавязацельства- 
мі ЕС). Для імпарцёраў гэта дае гарантыю 
вядзення калькуляцый, якія дазваляюць прад- 
прымальнікам правільна разлічваць неабход- 
ныя падаткі на тавары, што прывозяць на мыт- 
ную прастору.

Мытны тарыф як акт саюзнага права, скла- 
даецца з дзвюх галоўных частак: таварнай 
наменклатуры, вызначанай у гэтым акце як 
тарыфная наменклатура з усімі яе элементамі 
(слоўным апісаннем, лічбавым кодам, інтэрпрэ-

тацыйнымі правіламі і тлумачальнымі заўва- 
гамі, дадатковымі адзінкамі мер), а таксама таб- 
ліцы мытных ставак (разам з агульнымі праві- 
ламі іх ужывання і спосабамі разліку). Таварная 
наменкпатура ўяўляе сабой адпаведным чынам 
сістэматызаваны спіс тавараў з тлумачэннямі, 
як імі карыстацца. Звязана яна таксама з мыт- 
нымі стаўкамі і прынцыпамі іх разліку, што змя- 
шчаюцца ў мытным тарыфе. Гаворка ідзе аб 
тарыфнай наменклатуры, мэта якой -  класіфі- 
кацыя тавараў і стварэнне празрыстай, адна- 
значнай сістэмы, што дазваляе ідэнтыфікаваць 
дадзены тавар, незалежна ад мовы яго слоў- 
нага апісання, шпяхам замацавання за ім лічба- 
вага кода.

Ужываецца Аб’яднаная Таварная Намен- 
клатура (СотЬіпед Ыотепсіаіі/ге -  СЫ), якая 
з’яўляецца асновай для прыняцця новага, 
створанага па адзіным прынцыпе, інтэграва- 
нага мытнага тарыфу Еўрапейскага саюза, так 
званага ТАРІС (Тагіі Іпіедге дез Сотті/паі/іез 
Еі/горееппез -  Іпіедгаіед Тагііі о і іЬе Еі/пореап 
Сотті/піііез), які ўступіў у дзеянне 1 сту- 
дзеня 1988 г. Інтэграваны тарыф Еўрапей- 
скіх супольнасцей (ТАКІС) быў устаноўлены 
на аснове арт. 2. Распараджэнні Савета (ЕМС) 
№ 2658/87 ад 23 ліпеня 1987 г. па пытаннях 
тарыфнай і статыстычнай наменклатуры, 
а таксама Агульнага Мытнага Тарыфу [2]. 
Ён даступны для паўсюднага выкарыстання 
для прыватных суб’ектаў і адміністрацый трэціх 
краін дзякуючы штогадовай публікацыі ў Адмі- 
ністрацыйным Рэгістры Еўрапейскіх супольнас- 
цей, а таксама штодзённаму абнаўленню на 
сайце ТАРІС у Інтэрнэце (рысунак). Яго струк- 
тура была пашыраная на дзве дадатковыя лічбы 
(да васьмі), што значна павялічыла колькасць 
пазіцый, абхопленых гэтай наменклатурай. СЫ 
стала адпаведнай наменклатуры Н5, аднак
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