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Тема: Отечественная научная школа по национальной экономике. 

Вклад Беларуси в макроэкономическую теорию. 

 

Вопрос: Отечественная научная школа по национальной экономике. 

Первая макроэкономическая модель экономики Беларуси (1785 год): 

экономическая таблица Стройновского. Модель Данцигера-Голосова-

Лукаса. 
 

За увесь час існавання беларускай эканамічнай навукі можна вылучыць чатыры 

навуковыя школы, якія былі больш менш цесна інтэграваныя ў сусветную эканамічную 

навуку. 

1. Беларуская школа фізіякратаў (1780-1810 гг.) 

2. Класічная школа палітэканоміі ў Беларусі (1810-1864 гг.) 

3. Беларуская арганізацыйна-вытворчая школа (1920-30-е гг.) 

4. Беларуская школа прадстаўнікоў новай неакласічнай тэорыі (2000-2010-е гг.) 

 

Беларуская школа фізіякратаў і школа палітычнай эканоміі. 

Ёсць падставы казаць пра існаванне беларускай школы фізіякратаў, бо існавалі цэнтры 

і прызнаныя ў свеце папулярызатары гэтай сістэмы. Такія ж школы існавалі ў Нямеччыне, 

Швецыі, Расіі, Аўстрыі, і былі яны вынікам распаўсюду па Еўропе поглядаў французскай 

школы фізіякратаў. 

У Рэчы Паспалітай такімі цэнтрамі былі Таварыства сяброў навукі, заснаванае Яўхімам 

Храптовічам у 1800 г. у Варшаве, дзе актыўны ўдзел прымаў Геранім Страйноўскі, а таксама 

Віленскі гурток фізіякратаў, які быў створаны на ўзор парыжскага і дзейнічаў пры Галоўнай 

школе ВКЛ, асабліва дзякуючы высілкам Ігната Якуба Масальскага. У гэтым гуртку прымалі 

ўдзел французскі фізіякрат Мікаля Бадо, браты Геранім і Валеры Страйноўскія, Сымон 

Малеўскі, і іншыя вучоныя-эканамісты. Усталяванню адносін з французскімі фізіякратамі 

спрыялі таксама наступныя падзеі: ліквідаванне у Рэчы Паспалітай Ордэна езуітаў і 

стварэнне Адукацыйнай камісіі, першага ў Цэнтральнай Еўропе міністэрства адукацыі, на 

рахунак якога былі перададзен маѐмасць і сродкі ордэна (1773). 

Фізіякраты лічылі сябе вынаходнікамі новай навукі, яны называлі сябе эканамістамі, і 

былі першымі, хто ўвѐў у шырокі ўжытак назву новай прафэсіі. Потым гэта назва 

распаўсюдзілася на ўсю школу.  

Я. Храптовіч у 1769-72 гг. наведаў Нямеччыну, 

Францыю, Ангельшчыну, Нідэрланды, Аўстрыю, дзе 

знаѐміўся з ідэямі асветніцтва, фізіякратыі, а таксама з 

прагрэсіўнымі метадамі вядзення сельскай гаспадаркі 

(Энцыклапедыя, Спірыдонаў, с. 81). Кіраўнік парыжскага 

гуртка фізіякратаў, французскі эканаміст Віктар Мірабо 

(1715-1789) казаў пра Я. Храптовіча: «Я не ведаю лепшага 

эканаміста-практыка, як па моцы розуму, так і па дабрыні 

сардэчнай» (Бусько, 2003b, с. 84). 
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Яўхім Храптовіч (1729-1812) зрабіў пераклад кнігі А.Ж. Цюрго (1727-1781) «Роздум аб 

стварэнні і размеркаванні багацця». У дадатак да зробленага перакладу Я. Храптовіч напісаў 

сваю прадмову, якую выдаў асобнай кнігай пад назвай «Аб штогадовым дзяржаўным 

узнаўленні». Галоўная ж праца Я. Храптовіча «Аб натуральным праве» была выдадзена  

пасля яго смерці ў 1814 годзе.  

Яшчэ адзін французскі фізыякрат Дзюпон де Нямур быў абраны ганаровым замежным 

сябрам навуковай рады Віленскага ўніверсітэту. 

У 1785 годзе быў надрукаваны першы беларускі падручнік па эканамічнай тэорыі. Гэта 

падручнік Г. Страйноўскага пад назвай «Навука прыроднага і палітычнага права, палітычнай 

эканоміі і права народаў», і ѐн пачаў чытаць гэты курс у Віленскім універсітэце. Кніга Г. 

Страйноўскага фактычна была адгалоскам тэорыі фізіякратаў. Пры яе напісанні Г. 

Страйноўскі карыстаўся наступнымі крыніцамі – працамі фізіякратаў і французскіх 

эканамістаў (Bielinski, 1900, Т.3, с. 49). 

У 1787 годзе Г. Страйноўскі выязджаў на два гады ў 

Італію (Фларэнцыя, Рым, Нэапаль).  Па рэкамендацыі Бекарыя, 

якога потым Й. Шумпэтэр назаве італьянскім Адамам Смітам 

(Шумпэтэр, 2004, с. 229), Г. Страйноўскі стаў замежным сябрам 

Акадэміі навук Фларэнцыі.  

Прадметам палітычнай эканомікі па Г. Страйноўскаму 

з’яўляецца «развіццѐ ў краіне сельскай гаспадаркі і 

прамысловасці, унутранага і замежнага гандлю, 

народанасельніцтва, грашовага абарачэння, пытанні 

павелічэння даходаў і ўплыву падаткаў на стан народнай 

гаспадаркі, а таксама крыніцы багацця народа». Мэтай 

палітычнай эканомікі Г. Страйноўскі лічыў «высвятленне таго, 

якім чынам усталяваўся і існуе натуральны парадак, які забяспечвае ўзнаўленне, 

вытворчасць і размеркаванне ўсіх рэчаў, патрэбных народу для спажывання (адным словам 

вывучэнне гэтага натуральнага парадку)». 

ПЕРШАЯ СПРОБА МАКРАЭКАНАМІЧНАГА МАДЭЛЯВАННЯ 

Навуковец даводзіў, што аснову гаспадарчага жыцця складае зварот штогадовага 

грамадскага прадукта і даходаў. Прадукт зварочваецца паміж трыма класамі грамадства 

такімі шляхамі, што кожная з іх заўжды мае ўсѐ неабходнае для сваѐй дзейнасці. Табліца Г. 

Страйноўскага, якая з’яўляецца інтэрпрэтацыяй эканамічнай табліцы Ф. Кэнэ, была першай 

спробай мадэлявання эканамічных працэсаў (прыведзена на мал).  
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ЭКАНАМІЧНАЯ ТАБЛІЦА Г. СТРАЙНОФСКАГА. 

Няхай у якой-небудзь дзяржаве штогадовы ўраджай складае 3000 талераў (мал. 3 і мал. 

4). Гэты ўраджай падзяляецца на выручку земляробаў – 1500 талераў і чысты даход 

землеўладальнікаў – 1500 талераў. Пры такіх умовах абарачэнне грошаў пачынаецца 

наступным чынам: земляробы за 500 талераў набываюць вырабы ў прамыслоўцаў, а 1500 

талераў плацяць землеўладальнікам за карыстанне зямлѐй і на першапачатковыя ўкладанні 

(750+750). Землеўладальнікі атрымаўшы грошы ад земляробаў, размяркоўваюць свой чысты 

даход так: 750 талераў вяртаюць земляробам за пастаўленыя імі прадукты харчавання, а за 

астатнія 750 талераў набываюць вырабы і паслугі ў прамыслоўцаў. Такім чынам, 

прамыслоўцы атрымалі ад земляробаў трэцюю частку іх выручкі – 500 талераў і ад 

землеўладальнікаў палову іх чыстага даходу – 750 талераў, г.зн. агулам выручка 

прамыслоўцаў склала 1250 талераў. Прамыслоўцы частку грошаў выдаткоўваюць на 

харчаванне, набываючы прадукты ў земляробаў – 625 талераў, а астатнія сродкі 

накіроўваюць на набыццѐ сыравіны і матэрыялаў для вытворчасці вырабаў, таксама ў 

земляробаў – 625 талераў. З гэтага відаць, што ў нашым прыкладзе абарачэнне грошаў 

складае 2000 талераў, якія земляробы выдаткоўваюць наступным чынам: 500 талераў 

прамыслоўцам за вырабы і 1500 талераў землеўладальнікам за арэнду і першапачатковыя 

ўкладанні, калісці зробленыя апошнімі. Выдадзеныя земляробамі 2000 талераў вяртаюцца да 

іх такімі шляхамі: ад землеўладальнікаў за прадукты харчавання – 750 талераў і ад 

прамыслоўцаў за прадукы харчавання і сыравіну – 1250 талераў. На харчаванне 
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выдаткоўваецца: земляробамі – 1000 талераў, землеўладальнікамі – 750 талераў, 

прамыслоўцамі – 625 талераў. Агулам – 2375 талераў. Астатнія 625 талераў ідуць на выраб 

прамысловых рэчаў (на сродкі для вытворчасці і на перапрацоўку сыравіны і на 

перапрацоўчую прамысловасць).  
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Гледзячы на макраэканмічную табліцу Гераніма Страйноўскага (мал. 3) і на мадэлі 

кругавых патокаў (мал. 2, мал. 4), якія яе ілюстрыруюць, і параўноўваючы іх з сучаснай 

чатырохсектарнай макраэканамічнай мадэлью нацыянальнай эканомікі (мал. 5), становіцца 

зразумелым, што спробы мадэляваць функцыянаванне эканомікі краіны прадпрымаліся 

вучонымі ўжо 230 гадоў таму. У Францыі сярод першых гэта рабіў вядомы Франсуа Кенэ, а ў 

Беларусі – Геранім Страйноўскі.  

 
Мал. 5. Модель круговых потоков. Четырѐхсекторная модель национальной экономики 

 

У 1808 годзе ў Віленскім універсітэце было вырашана адкрыць кафедру палітычнай 

эканоміі. З мэтай вывучэння асаблівасцей палітэканоміі таго часу і  атрымання досведу ў 

справе адкрыцця такіх кафедр у еўрапейскіх універсітэтах за мяжу быў накіраваны Ян 

Зноска (1772-1833), выхаванец галоўнай школы ВКЛ, які быў родам з Гарадзеншчыны. У 

1810 годзе кафедра была адчынена. Кансультацыі па яе стварэнню даваў французскі 

эканаміст Сымонд дэ Сісмандзі, які быў абраны замежным сябрам рады Віленскага 

ўніверсітэту.  

Для параўнання: У Оксфардскім унівэрсітэце кафедра палітычнай эканоміі была 

адкрыта ў 1825 г. (Шумпэтэр, 2004, с. 203). Увогуле Шумпэтэр адзначае, што ў XVIII ст. у 

Ангельшчыне і Шатландыі спецыяльныя эканамічныя кафедры не з’явіліся, а пэршыя з іх 

былі створаны ва ўніверсітэтах Галле (1727), Упсалы (1740) і Неапаля (1754, называлася 

кафедра эканоміі і камэрцыі) (Шумпэтэр, 2004, с. 203).  

Пасля вяртання з Парыжу Я. Зноска выдаў падручнік па палітэканоміі з назвай «Навука 

палітычнай эканоміі паводле ўкладу А. Сміта» (Вільня, 1811), які заставаўся базавым на 

працягу больш чым дзесяці гадоў. У прадмове ѐн зацвердзіў сваѐ прыхільнае стаўленне да 

раней закладзенай універсітэтскай традыцыі ў выкладанні палітэканоміі: «даўно ўжо маем 

выклад навукі так званых эканамістаў, у працы «Навука прыроднага і палітычнага права, 

палітычнай эканомікі і права народаў» Гераніма Страйноўскага, з уласцівым аўтару ясным і 

дакладным стылем напісання» (Znoska, 1811, p.3). У прадмове да свайго падручніка Я. 

Зноска таксама зазначаў, што мэтай яго працы было зрабіць сціслы выклад тэорыі А. Сміта. 

Ён адзначае, што А. Сміт шмат паездзіў па Ангельшчыне, Еўропе, сустракаўся з Ф. Кэнэ і А. 
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Цюрго, і яго праца «Багацце народаў», выдадзеная  ў 1776 годзе, «надала, можна мовіць, 

цалкам новы выгляд навуке палітычнай эканоміі». 

Зноска чытаў палітэканомію на працягу 12 гадоў. У 1825 годзе яго месца заняў Ян 

Вашкевіч, які быў апошнім прафесарам палітычнай эканоміі ў Віленскім універсітэце. Як 

эканаміст Я. Вашкевіч зацвердзіў сябе арыгінальнымі і змястоўнымі працамі. Праца 

Вашкевіча «Кароткі збор палітычнай эканоміі, укладзены паводле знакамітых аўтараў у 

гэтай навуцы» была надрукавана ў часопісе «Віленскі дзѐннік» (1823, Т2 і Т3, у 5 частках, 

115 с.). Іншыя яго працы: Навука аб гандлі (1830), Гісторыя банкаў і іншых крэдытных 

устаноў (1838). Ён таксама падрыхтаваў да друку і сцісла ўлажыў падручнік «Навука 

эканоміі» для жанчын. 

З усяго гэтага відаць, што ў той час Віленскі універсітэт ішоў «нагу у нагу» з часам, а 

момантамі нават апярэджваў тагачасныя знакамітыя універсітэты. Віленскі ўніверсітэт быў 

вядомы ў Еўропе і меў пэўны аўтарытэт. Нездарма, рускі паэт А. Паляжаеў (1804-1838), які 

сам быў студэнтам Маскоўскага ўніверсітэту, ставіў Віленскі ўніверсітэт побач з 

Оксфардскім універсітэтам; у прыватнасці ѐн пісаў, – «О радзіма сапраўдных студэнтаў – 

Гѐтынген, Вільня, Оксфард!». 

У сярэдзіне ХІХ ст., пасля закрыцця царскімі ўладамі Полацкай акадэміі (1820) і 

Віленскага ўніверсітэту (1832), у Беларусі заставаўся адзіны фундаментальны цэнтр развіцця 

эканамічнай навукі – Горыгорацкі земляробчы інстытут (сѐння Беларуская горацкая 

сельскагаспадарчая акадэмія). У Горы-Горках студэнтам давалі адносна добрую адукацыю, у 

тым ліку і эканамічную. Інстытут фактычна меў статус універсітэта. Палітычная эканомія 

выкладалася ў Горы-Горках ў перыяд 1842-1864 гг. За ўвесь час гэту навуку выкладалі тры 

выкладчыкі – Іван Азарэвіч, Аляксандр Гінцэль і Юлій Янсан, усе выпускнікі Кіеўскага 

ўніверсітэту.  

І. Азарэвіч выкладаў па падручніку рускага эканаміста А. 

Бутоўскага «Опыт о народном богатстве, или О началах 

политической экономии» (3 т., СПб., 1847),  які з’яўляўся 

першым падручнікам па палітэканоміі на рускай мове. А. Гінцэль 

выкладаў па уласнаму канспекту лекцый. Ю. Янсан таксама 

выкладаў па уласнаму канспекту лекцый, які потым адзін з яго 

вучняў надрукаваў у Пецярбургу (Курс палітычнай эканоміі, 

1865). Ю. Янсан знаходзіўся пераважна пад уплывам Д. Рыкарда, 

Ф. Басціа, Дж.Ст. Міля; А. Людагоўскі – Дж.Ст. Міля, В. Рошэра, 

І. Цюнена.  

Неўзабаве ў 1864 г. расійскія улады зачынілі і Горыгорацкі 

земляробчы інстытут. На пэўны час Беларусь засталася без вышэйшай эканамічнай адукацыі. 

Новы беларускі падручнік па палітычнай эканоміі быў выдадзены толькі ў 1926 годзе 

(―Асновы грамадскай гаспадаркі‖). Яго аўтарам быў Адам Більдзюкевіч. 
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Канцэпцыя «Беларусь-Данія»
1
. У першай трэці XX стагоддзя беларускімі вучонымі-

эканамістамі была распрацавана канцэпцыя развіцця краіны, якой гісторыкі  праз некаторы 

час далі назву «Канцэпцыя Беларусь-Данія». 

Распрацоўка гэтай канцэпцыі стала вынікам уздзеяння на развіццѐ эканамічнай думкі 

Беларусі вопыту гаспадарання развітых замежных краін. Яшчэ ў пачатку XX ст. у Расійскай 

імперыі склаліся такія ўмовы для развіцця навукова-практычнай думкі, калі нарэшце быў 

зроблены прарыў і стала папулярным вывучаць замежны вопыт, пісаць кнігі наконт таго, ці 

магчыма адтуль што-небудзь пераняць ці запазычыць. Такая тэндэнцыя была заўважана яшчэ 

ў пачатку XIX  ст., але калі  тады ў Еўропу ездзілі асобныя даследчыкі, то ў пачатку XX ст. 

ездзілі ўжо цэлыя групы, і такія паездкі былі добра арганізаваны (у Расіі добрым прыкладам 

з’яўлялася Пятроўская сельскагаспадарчая акадэмія, у Беларусі сельскагаспадарчыя 

таварыствы і земствы, якія дзейнічалі ў Вільні, Мінску, Магілѐве, Віцебску). Усѐ гэта  да 

пачатку 1920-х гадоў  дало канкрэтны вынік – у шырокіх колах навуковай грамадскасці 

склалася дакладнае ўяўленне пра тое, што неабходна рабіць, каб ліквідаваць эканамічную 

адсталасць Беларусі ад развітых краін. 

 Цікава адзначыць, што беларускія эканамісты з мэтай вывучэння замежнага вопыту 

выбіралі для сваіх паездак пераважна краіны Паўночна-Заходняй Еўропы – Германію, 

Швецыю, Фінляндыю, Нідэрланды, Бельгію, Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію, але часцей за 

ўсѐ, як гэта ні дзіўна, – Данію. Прынамсі два пакаленні беларускіх эканамістаў, якія 

аддзелены падзеямі кастрычніцкай рэвалюцыі, незалежна адзін ад аднаго на працягу 

трыццаці  гадоў выбіралі ў якасці ідэалу для развіцця Беларусі менавіта Данію, і ў гэтым 

заключаецца адзін з самых цікавых і загадкавых феноменаў  у  гісторыі развіцця эканамічнай 

думкі Беларусі. Менавіта тая сістэма поглядаў на рэарганізацыю эканомікі Беларусі, якая 

склалася пад уздзеяннем тых паездак, пасля гісторыкамі эканамічнай думкі (П. Пінчук, Ю. 

Васілеўскі, В. Бусько) стала называцца «Канцэпцыяй Беларусь-Данія». 

 Новы жанр літаратуры, які нарадзіўся ў беларускай эканамічнай навуцы, прысвечанай 

вывучэнню эканомік замежных краін, у інфарматыўным плане аказаў моцнае ўздзеянне на 

вызначэнне накірункаў для далейшых тэарэтычных і фундаментальных эканамічных 

даследванняў; работы гэтага жанру былі каштоўныя сваімі назіраннямі, аналогіямі, 

разважаннямі, і ўрэшце, ідэямі, у выніку чаго менавіта ў іх найбольш ясна праглядваецца 

змест і сэнс самой канцэпцыі «Беларусь-Данія». Хаця ў сапраўднасці тэарэтычнае 

абгрунтаванне дадзенай канцэпцыі трэба шукаць у другіх працах, а менавіта – у 

фундаментальных навуковых працах прадстаўнікоў беларускай арганізацыйна-вытворчай 

школы (А. Смоліч, Г. Гарэцкі, С. Ждановіч, Я. Ярошчук, Б. Бойка, М. Макараў і інш.) і 

праграмных дакументах эканамічнага развіцця рэспублікі (Дз. Прышчэпаў, Я. Кіслякоў, Р. 

Бонч-Асмалоўскі, Я. Пятровіч і інш.). Інстытуцыянальнымі цэнтрамі дадзенай школы ў 

Беларусі былі сельскагаспадарчая секцыя Інстытута Беларускай Культуры (1922-1927), на 

базе якой потым быў створаны Беларускі Навукова-даследчы інстытут сельскай і лясной 

гаспадаркі (1927-1930), Таварыства вывучэння Беларусі пры Беларускай сельскагаспадарчай 

акадэміі ў Горках, якое існавала як праект Інбелкульта, Наркамат земляробства Беларусі 

                                                           
1
 Надрукавана ўпершыню: Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў (2-я палова XIX – 1-

я трэць XX ст.). / Аўтар-укладальнік У.А. Акуліч. Пад навук. рэд. П.Г. Нікіценкі. – Мн.: Беларуская навука, 2008. С. 
399-402. Пераклад з рускай мовы – Ганны Цярэшчанка. 
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(НКЗБ), Дзяржплан БССР. Менавіта ў гэтых установах і атрымала сваѐ навукова-практычнае 

афармленне канцэпцыя «Беларусь-Данія». 

 У 1920-я гады НКЗБ і БелНДІ селькай і лясной гаспадаркі мелі цесныя навукова-

практычныя кантакты з дацкімі даследчымі ўстановамі. Многія беларускія эканамісты (Г. 

Гарэцкі, Дз. Прышчэпаў, С. Журык, М. Лейвікаў) ездзілі вывучаць гаспадарчы вопыт у 

Данію, а потым  зробленыя назіранні і высновы клаліся ў аснову правядзення аграрнай 

палітыкі ў Беларусі. Мерапрыемствы, якія праводзіліся ў 1920-я гады па прыкладу Даніі, 

заключаліся – у правільнай з пункту гледжання вядзення культурнай і прыбытковай 

сялянскай гаспадаркі  арганізацыі зямельнай тэрыторыі; у стаўцы на аднаасобныя 

індывідуальныя сялянскія гаспадаркі, якія павінны былі быць акружаны густою сеткаю 

кааператыўных таварыстваў; у пераводзе сельскай гаспадаркі з зернавога на  жывѐлагадоўчы 

ўхіл і павышэнні за кошт гэтага інтэнсіўнасці гаспадарання; у выхадзе са сваѐй ужо 

перапрацаванай прадукцыяй на рынкі развітых краін, такіх як Англія, Бельгія, Нямеччына, 

якія ўсѐ меней цікавіліся вытворчасцю сельгаспрадуктаў і замянялі яе паступова 

вытворчасцю прамысловых тавараў. 

 У 1930-я гады аграрнікі-марксісты ў сваіх абвінаваўчых артыкулах сцвярджалі, што 

праграмнымі дакументамі, дзе была выкладзена канцэпцыя «Беларусь-Данія», з’яўляліся 

«Пяцігадовы перспектыўны план развіцця народнай гаспадаркі Беларусі на 1927/8-1931-32 

гг.» і «Перспектыўны план развіцця сельскай і лясной гаспадаркі БССР на 1925/26-1929/30 

гг.». І хоць там не было прамых узгадванняў і аналогій з Даніяй, але тым не менш, трэба 

пагадзіцца з меркаваннем эканамістаў-абвінаваўцаў, што ідэйна ў  тых пяцігадовых планах 

сапраўды быў закладзены дацкі шлях развіцця для народнай гаспадаркі Беларусі. Ён 

заключаўся – у стаўцы на індывідуальных фермераў і кааперацыю ў сельскай гаспадарцы, на 

развіццѐ тых галін прамысловасці, якія былі звязаны з галоўнай у той час галіною – сельскай 

гаспадаркай і развіццѐ якіх павінна было абапірацца на мясцовыя  прыродныя і сыравінныя 

рэсурсы, і, нарэшце, на развіццѐ рынкавых адносін унутры рэспублікі і выхаду на сусветны 

рынак па прынцыпу заваявання асобных нішаў. 

 Такім чынам, калі падсумоўваць вышэй сказанае, то можна  зрабіць выснову, што з 

навуковага пункту гледжання «Канцэпцыя «Беларусь-Данія» – гэта ідэя ці ідэал, на які 

арыентаваліся два пакаленні беларускіх вучоных-эканамістаў у першай трэці XX ст. у 

асноўным у сельскай гаспадарцы (да пачатку суцэльнай прымусовай калектывізацыі). У гэты 

час  у якасці ідэалу вылучаліся амаль выключна заходнееўрапейскія краіны, а сярод іх часцей 

за астатнія – Данія. Гэтая канцэпцыя не існавала ў якасці якога-небудзь праграмнага 

дакумента якой-небудзь партыі ці ўлады, не існавала ў выглядзе якіх-небудзь навуковых 

прац; яна была выкладзена ў некалькіх навукова-папулярных брашурах і артыкулах. Праўда 

абвінаваўцы лічылі, што такой праграмай з’яўляўся «Перспектыўны план развіцця народнай 

гаспадаркі БССР на 1927/28-1932/33гг.», але на самой справе ў ім не сустракаецца якіх-

небудзь спасылак на тое, што Данія з’яўляецца якім-небудзь прыкладам для Беларусі. Але 

так здарылася, што ў канцы 1920-х гг. у абвінаваўчых артыкулах гэтая назва – «Канцэпцыя 

пераўтварэння Беларусі ў Данію» выкарыстоўвалася ў якасці гучнага «брэнда», каб 

узмацніць моц абвінавачванняў, якія прымяняліся да беларускіх вучоных-эканамістаў і 

практыкаў, якія ў асноўным належалі да так званай  арганізацыйна-вытворчай школы. У 

1990-х гг. гісторык  эканамічнай думкі Віталь Мікалаевіч Бусько (1954-2006) зрабіў 
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своеасаблівую інверсію гэтага паняцця (паняцце, якое раней выкарыстоўвалася і 

выстаўлялася ў негатыўным сэнсе, але было добра вядомым, ѐн перавярнуў і пачаў 

выкарыстоўваць яго зноў, але ўжо ў станоўчым сэнсе) і адзін з першых пачаў яго 

выкарыстоўваць для шырокай папулярызацыі навуковых распрацовак і поглядаў 

прадстаўнікоў беларускай арганізацыйна-вытворчай школы сярод сучасных эканамістаў. 

Акрамя гэтага, В. Бусько пад тэрмінам канцэпцыя «Беларусь–Данія», прасачыўшы яго 

эвалюцыю і адшукаўшы яго папярэднюю гісторыю, прыйшоў да высновы, што асобныя 

элементы гэтай канцэпцыі пачалі складвацца яшчэ ў другой палове XIX ст., і што Данія як 

эталон для беларускіх эканамістаў у  развіццѐ народнай гападаркі пачала прыводзіцца яшчэ 

да рэвалюцыі, а менавіта ў 1900-я гады. Он таксама адзначыў, што ў гэты час у беларускай 

эканамічнай навуцы стаў складвацца самастойны накірунак ці жанр навукова-папулярнай  

эканамічнай літаратуры – вывучэнне замежнага гаспадарчага вопыту. Выкарыстоўваючы 

тэрмін канцэпцыя «Беларусь-Данія», В. Бусько лічыў таксама, што і сѐння Данія з’яўляецца 

цікавым прыкладам для развіцця нацыянальнай эканомікі Беларусі, з чым цяжка не 

пагадзіцца. 

 Пра канцэпцыю «Беларусь-Данія» напісана асобная кніга, якая вышла пад назвай 

«Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў (2-я палова XIX – 1-я 

трэць XX ст.). / Аўтар-укладальнік У.А. Акуліч. Пад навук. рэд. П.Г. Нікіценкі. – Мн.: 

Беларуская навука, 2008. – 413с.». Першапачатковая кніга называлася «Канцэпцыя Беларусь-

Данія ў працах беларускіх эканамістаў 2-й паловы ХІХ – 1-й трэці ХХ ст., аб чым можна 

бачыць па ніжэйпрыведзенаму макету вокладкі. Але выхад кнігі пад такой назвай не атрымаў 

дазволу. Тым не менш, кніга цалкам прысвечана гісторыі ўзнікнення і зместу канцэпцыі 

«Беларусь-Данія». 

 

 

Беларуская арганізацыяна-вытворчая школа (1920-я гг.). Аўтары канцэпцыі 

«Беларусь-Данія» адносіліся да прадстаўнікоў беларускай арганізацыйна-вытворчай школы. 

Заснавальнікам гэтай тэорыі лічыцца Аляксандр Чаянаў (1888-1937), які ў 1911 г. 

прапанаваў стварыць навуку аб арганізацыі сялянскай гаспадаркі. Амерыканская асацыяцыя 

эканамістаў ў сярэдзіне 1970-х гг. выдала анталогію яго твораў пад агульнай назвай «Тэорыя 

сялянскай гаспадаркі» (A.V. Chayanov Theory of Peasant Economy / edited by Daniel Thorner, 

Basile Kerblay. – The American Economic Association, 1966. – 316 p.). У расійскай эканамічнай 

навуке гэта плыня мае назву «арганізацыйна-вытворчай школы». Тэорыю сялянскай 

гаспадаркі па сучасным крытэрам класіфікацыі плыняў можна аднесці хутчэй да 
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інстытуцыяналізму (сутнасць яе заключалася ў вывучэнні арганізацыі сялянскай гаспадаркі 

на падставе гістарычных, геаграфічных і структурна-эканамічных чыннікаў), хоць аналіз 

дзейнасці сялянскай сям’і праводзіўся на падмурку метадалагічных прынцыпаў неакласічнай 

тэорыі (маржыналізму). 

Амаль усе працы, якія можна аднесці да фундаментальнай эканамічнай навукі, 

выдадзеныя на Беларусі ў 1920-30-х гадох, адносяцца менавіта да метадалагічнай традыцыі 

арганізацыйна-вытворчай школы. Тлумачыцца гэта тым, што у папярэднія гады эканамісты, 

якія потым сталі знакавымі постацямі ў беларускай эканамічнай навуцы, навучаліся і рабілі 

свае першыя эканамічныя доследы пад кіраўніцтвам непасрэдных распрацоўшчыкаў тэорыі 

сялянскай гаспадаркі ў Расіі (Аркадзь Смоліч пад кіраўніцтвам А. Чалінцава, Гаўрыла 

Гарэцкі – А. Рыбнікава, і інш.). Ідэю аб распрацоўцы «тэорыі беларускай сялянскай 

гаспадаркі» упершыню выказаў Ян Кіслякоў (1895-1955). Аграрная палітыка за часамі 

наркамзема Зміцера Прышчэпава ў 1924-29 гг. праводзілася ўжо на падмурку гэтай новай 

эканамічнай тэорыі. Каб наладзіць культурную гаспадарку, здольную даваць 

канкурэнтаздольны прадукт на ўнутраных і вонкавых рынках, трэба было аптымальна па-

новаму размясціць хутарскія гаспадаркі з максімальным эфектам атрымання прыбытку, 

правесці новае эканамічнае раянаванне, з улікам наступных абставінаў: гістарычных – 

асаблівасцей эвалюцыі сялянскай гаспадаркі, гушчыні насельніцтва; эканамічных – 

становішча адносна рынку сбыта, транспартных шляхоў, коштаў; прыродна-геаграфічных – 

ландшафтных, глебавых, кліматычных, і інш.  

Гаўрыла Гарэцкі (1900-1988) разлічыў памер народнага прыбытку, каб высветліць 

ўзровень інтэнсіўнасці сялянскай гаспадаркі ў Беларусі (на той час у свеце ўласны народны 

прыбытак падлічвалі не болей 15-ці краін), даследаваў уплыў на яе гушчыні насельніцтва. 

Яго працы сталі вядомыя за мяжой і ѐн быў запрошаны чытаць лекцыі ў Кембрыджскі 

ўніверсітэт. Аркадзь Смоліч (1891-1938) выдаў шэраг прац, прысвечаных арганізацыі 

сялянскай гаспадаркі, з улікам дэмаграфічных, ландшафтных, тэрытарыяльных, і інш. 

чыннікаў, стварыў тэарэтычны падмурак для перашага на Беларусі эканамічнага раянавання. 

Ён лічыцца адным са стваральнікаў навукі «эканамічная геаграфія», а ягоныя працы 

ўзнагароджаны залатым медалѐм рускага геаграфічнага таварыства, са слоў знакамітага 

географа П. Сямѐнава-Цяньшанскага, «за выкарыстанне ў эканамічных доследах 

геаграфічных прыкмет». Ян Кіслякоў даследаваў разнастайнасць пабудовы сялянскіх 

гаспадарак і вылучыў найбольш характэрны тып беларускай сялянскай гаспадаркі. Шырокі 

рэзанас у расійскай навуковай літаратуры атрымала ягоная праца «Пасѐлкі (оптымум 

тэрыторыі і эфэкт землеўпарадкаваньня)», дзе быў разлічаны аптымальны памер зямельных 

надзелаў для арганізацыі культурных прыбытковых сялянскіх гаспадарак на Беларусі, з 

улікам прыродных, эканамічных, прававых і іншых умоваў. 

Адным з лідэраў беларускай арганізацыйна-вытворчай школы 

з’яўляўся Аркадзь Смоліч, адной з самых уплывовых школ, якую 

спрадукавала беларуская эканамічная навука за ўвесь час свайго 

існавання. Па меркаванні аднаго з адмыслоўцаў у галіне гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі Віталя Бусько (1954-2006), «А. Смоліч 

зрабіў значны ўнѐсак у станаўленне і развіццѐ многіх накірункаў 

фундаментальнай эканамічнай навукі Беларусі, асабліва ў галіне 

эканамічнай геаграфіі, размеркавання вытворчых сіл, арганізацыі 

сялянскіх гаспадарак, эканамічнага райанавання, гісторыі народнай 

гаспадаркі» (Бусько, 2001b, с. 68). 
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Стан сучаснай беларускай эканамічнай навукі 

Сістэма вышэйшай эканамічнай адукацыі і навукі на працягу перыяду існавання СССР 

знаходзілася ў ізаляцыі ад сусветнай эканамічнай навукі. За гэты час у свеце склалася 

адносна стройная і празрыстая сістэма падрыхтоўкі і адбора кадраў для акадэмічнай навукі, 

сістэма фінансавання навукі, сістэма арганізацыі навуковых даследванняў. 

Пачынаючы з 1970-х гадоў існуе навукаметрычная база навуковых часопісаў Web of 

Knowledge, у якую у тым ліку ўваходзяць 235 эканамічных часопісаў. Гэта база вядзецца на 

падставе індэкса цытавання SSCI (Social Sciences Citation Index), прапанаванага 

амерыканскім навукоўцам Юджынам Гарфілдам (Eugene Garfield). Адносна нядаўна (10 год 

таму)  з’явілася яшчэ адна навукаметрычная базы навуковых часопісаў – Scopus, у якую 

уваходзяць 638 эканамічных часопісаў і якая складаецца на падставе індэкса цытавання 

Хірша (H-індэкс). У гэтага індэкса цытавання іншая методыка падліку, але сутнасць яго тая 

ж. 

Па гэтым індэксам цытавання складаюцца рэйтынгі – вучоных-эканамістаў, часопісаў, 

універсітэтаў і асобных факультэтаў, краін.   

Са з’яўленнем гэтых баз і пачаткам складання рэйтынгаў для ацэнкі прафесійнай 

дзейнасці вучоных, функцыянавання часопісаў, універсітэтаў, факультэтаў, усѐ пачало 

зводзіцца да таго, што галоўным вынікам дзейнасці навукоўца з’яўляюцца яго навуковыя 

артыкулы. Не манаграфіі, не дысертацыі, не падручнікі, не выступы на канферэнцыях, а 

менавіта артыкулы ў міжнародных рэферыруемых навуковых часопісах. З гэтага моманту, 

узровень канкрэтнага навукоўца, яго ўнѐсак у навуку, сталі вымярацца двумя рэчамі:  1) 

наяўнасцю надрукаваных артыкулаў у высока рэйтынгавых часопісах; 2) індэкс цытавання 

гэтых артыкулаў. Ад гэтых паказчыкаў залежыць: ці будзе працягнуты з ім кантракт, ці 

атрымае ѐн павышэнне ў пасадзе, у якім універсітэце ѐн будзе працаваць, і які заробак у 

выніку ѐн будзе атрымліваць.  

Адразу трэба сказаць, што ніводны рускамоўны эканамічны часопіс не уваходзіць у 

вышэй згаданыя навукаметрычныя базы. Гэта тлумачыцца тым, што пераважная большасць 

часопісаў, якія ўваходзяць у гэтыя базы – гэта англамоўныя часопісы. У сусветнай навуцы, у 

тым ліку гэта справядліва і ў дачыненні да эканоміцы, у ХХ стагоддзі так сталася, што 

ангельская мова стала для вучоных міжнароднай мовай. Нешта падобнае мела месца ў 

сярэдневечча, калі прыкладна такую ж ролю выконвала лацінская мова. Бессэнсоўна 

абмяркоўваць прычыны таго, чаму так сталася. Лепш прыняць гэта як даннасць і падладзіцца 

пад існуючыя стандарты. Насамрэч, гэта вельмі зручна і практычна. Напрыклад, у ХІХ 

стагоддзі, калі ні адна з моў не мела такога дамінуючага становішча, навукоўцам, напрыклад 

Йозэфу Шумпэтэру ці Карлу Марксу, прыходзілася ведаць 5-6 замежных моў, каб мець 

магчымасць знаѐміцца з першакрыніцамі. У выніку шмат часу гублялася на вывучэнне 

замежных моў замест таго, каб прысвяціць гэты час вывучэнню свайго непасрэднага 

прадмету. Сѐння дастаткова ведаць адну замежную мову і навукоўцу будзе даступна 

большасць найбольш цытаваных публікацый, напрыклад, надрукаваных, пачынаючы з 1970-

га года. Таму шта пераважная большасць гэтых артыкулаў, кніг, і інш., надрукавана па 

ангельску. Сур’ѐзныя навукоўцы, у тым ліку навукоўцы-эканамісты, у якой бы краіне яны не 

працавалі, імкнуцца выдаваць свае працы на ангельскай мове.   
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Эканамічная ж навука ў Беларусі, як і за савецкімі часамі, працягвае існаваць у 

рускамоўным полі. Гэта адна з прычын, па якой публікацыі беларускіх эканамістаў, не 

бачыць астатні свет. Ніхто (за рэдкім выпадкам, але гэта хутчэй выключэнне) за мяжой сѐння 

не стане спецыяльна вывучаць русскую мову, каб азнаѐміцца з гэтымі працамі.  

Аднак адносна слабое валоданне ангельскай мовай, гэта не адзіная прычына 

неверагодна малога прадстаўніцтва вучоных-эканамістаў з краін СНД у міжнародных 

рэферыруемых часопісах. Калі б артыкулы, якія пішуць вучоныя-эканамісты з Беларусі, ці 

напрыклад, з Расіі, былі сапраўды высокага ўзроўню, то за мяжой знайшлі б магчымасць іх 

перакласці
2
. Альбо, іх перакладалі б у самой Беларусі ці Расіі. Так уласна кажучы часам і 

адбываецца. Напрыклад, нашыя краіны-суседзі, Расія (1), Украіна (2), Латвія (1), Літва (3) і 

Польшча (2) маюць па 1-3 англамоўных часопіса (колькасць пазначана ў дужках), якія 

ўваходзяць у базу Scopus
3
. Тым не менш, Н-індэкс цытавання па гэтым часопісам складае 

ўсяго 1-3 (у той час, як паказчык цытавання меней за 10, лічыцца сметнікавым
4
). 

Выключэнне складае Літва, дзе маюцца тры эканамічных часопіса з Н-індэксамі цытавання, 

роўнымі – 23, 15 и 11 (185-е, 238-е и 302-е месца ў рэйтынгу адпаведна). Гэта адносна 

нядрэнны вынік, але, тым не менш, і гэта не самыя высокія індэксы цытавання. Часопісы 

першай дзесяткі маюць значэнні Н-індэксаў вышэй за 100. 

У Беларусі няма ніводнага англамоўнага навуковага эканамічнага часопіса. Таму 

адпаведна Беларусь не прадстаўлена ні ў базе Scopus, ні ў базе Web of Knowledge. З 

постсавецкіх краін не прадстаўлены ў гэтых базах таксама Эстонія, Казахстан, Грузія, 

Азербайджан, Арменія.  

Нізкія рэйтынгі навуковых часопісаў у суседніх краінах сведчаць аб тым, наколькі 

складана стварыць якасны навуковы эканамічны часопіс з добра вядомым у свеце брэндам. 

Таму можна прадказаць, што нават калі ў Беларусі ў бліжэйшы час з’явіцца міжнародны 

англамоўны рэферыруемы эканамічны часопіс, які ўвойдзе, напрыклад, у базу Scopus, то ѐн 

будзе мець даволі нізкі Н-індэкс. Публікацыі ў такім часопісе не прынясуць дывідэндаў 

беларускім вучоным-эканамістам. У такіх умовах мэтазгодна засяродзіцца на публікацыі 

артыкулаў ва ўжо існуючых у свеце высока цытаваных навуковых часопісах. Толькі пасля 

таго, як у Беларусі з’явіцца крытычная колькасць вядомых і аўтарытэтных у свеце вучоных-

эканамістаў, з’явіцца магчымасць стварыць уласны уплывовы навуковы англамоўны часопіс.  

                                                           
2
 Тут можна прыгадаць пра знакаміты артыкул эканаміста Яўгена Слуцкага (1880-1948), які спачатку ў 1927 г. 

быў надрукаваны ў расійскім часопісе «Вопросы конъюнктуры», а затым у 1937 г. яго перадрукаваў часопіс 

«Econometrica». Гл. Слуцкий Е. Е. Сложение случайных причин как источник циклических процессов // Вопр. 

конъюнктуры. 1927. Т. 3, вып. 1. С. 34-64. - Англ. пер.: Slutskii E. The summation of random causes as the source of 

cyclic processes // Econometrica. 1927 [1937]. Vol. 5. P. 105-106. 
3
 У базу Scopus уваходзяць: 1) адзін расійскі часопіс: «Studies on Russian Economic Development» (Problemy 

prognozirovaniya), які выдае Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences (РАН), H-індэкс 

= 3 (529-е месца з 638-мі часопісаў). 2)  два украінскіх часопіса: «Actual Problems of Economics» (H-індэкс = 2) і 

«Investment Management and Financial Innovations» (H-індэкс = 2). 3) тры літоўскіх часопіса: «Technological and 

Economic Development of Economy» (H-індэкс = 23), «Engineering Economics» (H-індэкс = 13), «Transformations 

in Business and Economics» (H-індэкс = 11). 4) адзін латвійскі часопіс: Baltic Journal of Economics (H- індэкс = 2). 

5) два польскіх часопіса: «Argumenta Oeconomica» (H-індэкс = 1), «Contemporary Economics» (H-індэкс = 1). Гл. 

http://www.scimagojr.com   
4
 Сметнікавым у тым сэнсе, што калі артыкул быў надрукаваны досыць даўно і мае Н-індэкс менш за 10, то, як 

правіла, ѐн не варты таго, каб яго чытаць і тым больш на яго спасылацца. Пра яго ўсѐ роўна амаль ніхто ў свеце 

не ведае і яго адразу можна накіраваць у сметнік. 

http://www.scimagojr.com/
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Таксама аб стане развіцця эканамічнай навукі ў Беларусі можна меркаваць па колькасці 

артыкулаў беларускіх вучоных-эканамістаў, якія надрукаваны ў часопісах, зарэгістраваных у 

базах Web of Knowledge и Scopus. За перыяд 1996-2012 гг. беларускімі эканамістамі было 

надрукавана у часопісах базы Scopus – 14 артыкулаў. Сярэдні Н-індэкс цытавання гэтых 

артыкулаў роўны 5. Для параўнання, за гэты ж перыяд расійскімі эканамістамі было 

надрукавана – 875 артыкулаў з сярэднім Н-індэксам, роўным 28
5
.  

Нават калі зрабіць папраўку на розніцу ў колькасці вучоных, то бачна, што ў расійскіх 

эканамістаў колькасць артыкулаў у міжнародных рэферыруемых часопісах у 10 разоў больш, 

а іх цытаванне прыкладна ў 6 разоў вышэй, чым у беларускіх эканамістаў. У рэйтынге краін 

па колькасці артыкулаў у міжнародных рэферыруемых эканамічных часопісах Беларусь 

займае 119-е месца, уступаючы такім краінам, як Паўночная Карэя, Мальта, Куба, Ірак, 

Палястына, і дзеліць 119 радок з афрыканскім востравам Мадагаскар.  Гэта пры тым, што 

калі параўноўваць краіны па колькасці артыкулаў па ўсім навукам, то Беларусь займае 

досыць высокае 58-е месца ў свеце
6
. Гэтыя паказчыкі сведчаць аб тым, што, па-першае, 

узровень развіцця ў Беларусі грамадскіх навук, у тым ліку эканамічнай навукі, значна 

саступае ўзроўню развіцця натуральных навук.  

З іншага боку, нават значэнне Н-індэкса, роўнае 28 у эканамістаў, якія працуюць у 

Расіі, сведчыць аб тым, што ўзровень даследванняў у гэтай краіне параўнальна не высокі, і 

што Расія не адносіцца ў свеце да групы краін-лідэраў у развіцці эканамічнай навукі. 

Грунтоўныя артыкулы маюць звычайна Н-індэкс вышэй за 40, самыя грунтоўныя артыкулы – 

вышэй за 100, а тое, што адносяць да класікі – вышэй за 500. 

Міжнародныя рэферыруемыя эканамічныя часопісы не лічуцца навуковымі ў Беларусі. 

Напрыклад, надрукаваны ў такім часопісе артыкул не будзе залічаны суіскальніку навуковай 

ступені кандыдата навук ў якасці аднаго з трох абавязковых артыкулаў. Усе тры артыкулы 

павінны быць надрукаваны ў часопісах, якія ўваходзяць у спіс, зацверджаны Вышэйшай 

атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь. А ў гэтым спісе прадстаўлены толькі беларускія 

навуковыя эканамічныя часопісы. У сваю чаргу ніводны з гэтых часопісаў не адпавядае 

міжнародным крытэрам і не ўваходзіць у міжнародныя навукаметрычныя базы. Па сутнасці 

гэтыя часопісы не лічуцца навуковымі ў свеце.  

Такое становішча вядзе да ізаляцыі беларускай навуковай супольнасці ад сусветнай 

навуковай супольнасці. У Беларусі захавалася сістэма прысуджэння навуковых ступеняў і 

званняў, якая сфарміравалася за савецкімі часамі, і якая істотна адрозніваецца ад той 

сістэмы, якая існуе на Захадзе.  

Тым не менш, у Беларусі сустракаюцца асобныя ініцыятыўныя навукоўцы, якія 

самастойна спрабуюць адпавядаць міжнародным стандартам і друкуюцца ў міжнародных 

рэферыруемых часопісах. Артыкулы ў часопісах, зарэгістраваных у базе Scopus, маюць 

наступныя нешматлікія эканамісты, якія працуюць ў Беларусі – Эрнэст Аксень (БДЭУ), Ігар 

Пеліпась, Ірына Тачыцкая, Аляксандр Чубрык (усе – Даследчы цэнтр ІПМ), Зміцер Крук 

(BEROC), Уладзімір Малюгін, Міхаіл Чэпікаў, Вячаслаў Ярашэвіч (усе – БДУ), Ірына 

Калеснікава (Інстытут эканомікі НАН Беларусі), і інш.  

                                                           
5
 1) Гл. http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=2000&category=0&region=all&year=all&order=it&min=0&min_type=it 

2) Статыстыку па 14 артыкулам у перыяд 1996-2012 гл.  http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?area=2000&country=BY&w=  
6
 См. http://www.scimagojr.com/countryrank.php 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=2000&category=0&region=all&year=all&order=it&min=0&min_type=it
http://www.scimagojr.com/countrysearch.php?area=2000&country=BY&w
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Акрамя ангельскай мовы, другая прычына нялепшага стану рэчаў заключаецца ў 

арганізацыі сістэмы навукі і вышэйшай эканамічнай адукацыі ў Беларусі. У арганізацыйным 

плане гэта сістэма практычна не зведала змен з савецкіх часоў і істотна адрозніваецца ад той 

сістэмы, якая склалася ў развітых краінах.  

Па меншай меры, можна сцвярджаць, што справа менавіта ва ўмовах працы ў Беларусі, 

а не ў слабых здольнасцях беларусаў. Гэта яскрава бачна з дасягненняў вучоных-эканамістаў, 

выхадцаў з Беларусі, якія зараз працуюць за мяжой. На гэты момант 6 беларусаў (Майкл 

Голасаў, Алег Цывінскі, Іван Шалястовіч, Юры Церлюкевіч, Максім Трошкін) маюць 

артыкулы ў ТОП-5 часопісах па эканоміцы. Прычым, двое з іх – Майкл Голасаў і Алег 

Цывінскі – маюць надрукаваныя артыкулы ва ўсіх 5-ці ТОП-5 часопісах па эканоміцы. Самы 

цытаваны артыкул, напісаны ўраджэнцамі Беларусі новага пакалення, – гэта артыкул Майкла 

Голасава, напісаны ім у сааўтарстве з нобелеўскім лаўрэатам Робертам Лукасам, – «Menu 

Costs and Phillips Curves» (Journal of Political Economy, 115(2), (2007): 171-199), які мае згодна 

статыстыцы Google Scholar на дадзены момант 545 цытаванняў. Яшчэ адзін артыкул, 

напісаны Майклам Голасавым у сааўтарстве з Алегам Цывінскім, – «Optimal Indirect and 

Capital Taxation» (Review of Economic Studies, 70(3), (2003): 569-588), мае 330 цытаванняў. 

Артыкул Ігара Ліўшыца «Consumer Bankruptcy: A Fresh Start» (American Economic Review, 

2007, 97:1, 402-418) мае 260 цытаванняў. На шасцярых згаданыя эканамісты надрукавалі 26 

артыкулаў ў ТОП-30 часопісах, зарэгістраваных у базах Web of Knowledge і Scopus (гэта 

значыць у 2 разы больш, чым усе эканамісты, працуючыя ў Беларусі) з сярэднім індэксам 

цытавання, роўным 91 (у 18 раз больш).  

Па звестках сѐняшняга прарэктара Вышэйшай школы эканомікі Канстанціна Соніна, у 

перыяд 1990-2010 гг., у ТОП-5 часопісах па эканоміцы выхадцы з Расіі надрукавалі 7 

артыкулаў. Па нашым падлікам, выхадцы з Беларусі за гэты ж перыяд надрукавалі 12 

артыкулаў. Гэта прытым, што колькасць навукоўцаў-эканамістаў выхадцаў з Беларусі ў разы 

меней, чым выхадцаў з Расіі. 

Менавіта паказчыкі ўраджэнцаў Беларусі, працуючых у ЗША, Канадзе, Еўропе, 

сведчаць аб сапраўдным патэнцыяле беларусаў. Але каб мець магчымасць рэалізаваць гэты 

патэнцыял, сістэма арганізацыі вышэйшай адукацыі і навукі ў Беларусі павінны быць 

рэфармавана і прыведзена ў адпаведнасць да міжнародных стандартаў.  

Беларуская эканамічная навука не толькі знаходзіцца ў рускамоўным полі, але яна яшчэ 

знаходзіцца і на перыферыі (пад істотным уплывам) расійскай эканамічнай навукі. Падобны 

стан рэчаў меў месца ў другой палове ХІХ ст. за часамі Расійскай імперыі і ў ХХ стагоддзі за 

савецкімі часамі. Не змяніўся ѐн і ў перыяд незалежнасці. Пераважная большасць артыкулаў 

у беларускіх навуковых эканамічных часопісах напісана са спасылкамі на расійскія крыніцы. 

Пераважная большасць аўтараў пры правядзенні даследванняў не робіць пошуку па 

ключавым словам, якія характэрызуюць аб’ект даследвання, і не адбірае па індэксу 

цытавання патрэбныя артыкулы для вызначэння лепшых методык, пабудовы мадэляў, 

напісання агляду літаратуры. Гэта бачна па бібліяграфіі крыніц у большасці артыкулаў, якія 

друкуюцца ў беларускіх навуковых эканамічных часопісах.  

Гэта тлумачыцца не толькі адносна дрэнным веданнем ангельскай мовы, але і кепскім 

веданнем сучаснай метадалогіі правядзення эканамічных даследванняў. Асобнага такога 

прадмета ў ВНУ, як правіла, няма, а сістэма выкладання, якая захавалася з савецкіх часоў, не 
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прадугледжвае трансляванне ведаў праз разгляд зместу навуковых артыкулаў, як гэта даўно 

робіцца ў вядучых універсітэтах свету. Як вынік, у Беларусі сярод эканамістаў параўнальна 

мала вучоных, якія маюць дакладнае ўяўленне аб тым, як пабудавана сістэма вышэйшай 

эканамічнай адукацыі і навукі ў развітых краінах, як арганізавана праца рэдакцый 

міжнародных рэферыруемых часопісаў, якія патрабаванні выстаўляюцца да метадалогіі 

правядзення даследванняў ў свеце. Акрамя двух прыватных даследчых цэнтра – Даследчага 

цэнтра Інстытута прыватызацыі і менеджмента (ІПМ) і BEROC у Беларусі, гэтаму практычна 

нідзе не навучаюць, а самастойна толькі нешматлікія людзі даходзяць да гэтага. У асноўным 

гэта тыя, хто мае асабісты вопыт публікацыі артыкулаў у міжнародных рэферыруемых 

часопісах. Сярод вучоных-эканамістаў, якія працуюць у Беларусі, гэта прыкладна – 10-15 

чалавек. У Расіі сітуацыя ў гэтым плане не на шмат лепшая. Менавіта таму, у асобных 

расійскіх універсітэтах, напрыклад, у Вышэйшай эканамічнай школе, Расійскай эканамічнай 

школе, Маскоўскім дзяржаўным універсітэте, ладзяцца адкрытыя лекцыі з удзелам расійскіх 

і замежных вучоных-эканамістаў, якія маюць вопыт публікацыі артыкулаў у такіх часопісах. 

Гэта лекцыі на тэмы: «як напісаць добры артыкул», «як арганізавана эканамічная навука ў 

развітых краінах», «як арганізавана праца рэдакцый міжнародных рэферыруемых часопісаў», 

і г.д. Відэа гэтых лекцый, як правіла, выкладваюцца на сайце YouTube, каб давесці их змест 

да як мага больш шырокай аудыторыі. Падобную практыку мэтазгодна шырока 

выкарстоўваць і ў беларускіх ВНУ. 

Яшчэ адным прыкладам слабага ведання сучаснай метадалогіі правядзення 

эканамічных даследванняў і агульнапрынятых у свеце норм да структуры артыкулаў 

(напрыклад, структуры IMRAD), з’яўляецца падзел эканамістаў на эканамістаў-тэрэтыкаў і 

матэматызаваных эканамістаў. Гэты падзел адбыўся яшчэ ў савецкія часы і захоўваецца 

дагэтуль.  Прычым, як і за савецкімі часамі, эканамістаў, якія адносяцца да першай групы – 

абсалютная большасць. У выніку, эканамістаў, якія выкарыстоўваюць колькасныя метады 

аналізу і прагназавання, будуюць эканаметрычныя, аптымізацыйныя і іншыя мадэлі, альбо 

прадстаўляюць функцыянаванне сістэм і разгортаванне працэсаў у матэматызаванай форме, 

часта называюць матэматыкамі, а не эканамістамі. Усѐ гэта адбываецца ў той час, калі ў 

свеце яшчэ 30-40 гадоў таму завяршылася эканаметрычная рэвалюцыя, вынікам якой стала 

ўсеагульнае выкарстанне гэтых метадаў. Ніводны навуковы часопіс, які ўваходзіць у 

сусветны ТОП-100 не прыме да разгляду артыкул, які не змяшчае матэматызаванай мадэлі, 

эмпірычнага аналізу дадзеных і выкарыстанне колькасных метадаў (за рэдкім выключэннем, 

якое датычыцца асобных накірункаў даследванняў). 

Высновы. У постсавецкі перыяд, які працягваецца да сѐняшняга часу, менавіта 

грамадскія навукі, у тым ліку – беларуская эканамічная навука, з’яўляюцца найбольш 

ізаліраванымі ад сусветнай навукі.  

Беларуская эканамічная навука ў асноўным існуе ў межах рускамоўнай навукі. У сваю 

чаргу эканамічная навука Расіі таксама развіваецца ў ізаляцыі ад сусветнай эканамічнай 

навукі. Толькі адзін рускамоўны навуковы эканамічны часопіс індэксіруецца ў адной з дзвюх 

сусветных навукаметрычных базах – Web of Knouledge, заснаванай на SSCI, альбо Scopus, 

заснаванай на H-index. 
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Беларуская школа прадстаўнікоў новай неакласічнай тэорыі (2000-2010-е гг.) 

Гэта школа складаецца ў асноўным з ураджэнцаў Беларусі, якія выкладаюць ва 

ўніверсітэтах заходніх краін, а таксама з эканамістаў, якія працуюць у незалежных навукова-

даследніцкіх цэнтрах (Даследчы цэнтр ІПМ, BEROC, CASE Belarus). Кантактуюць яны праз 

удзел у праектах беларускага даследча-адукацыйнага цэнтру BEROC. 

Лідэрамі гэтай школы можна лічыць Майкла Голасава, Алега Цывінскага, Ігара 

Ліўшыца.  

 Існаванне гэтай школы дае надзею на правядзенне ў Беларусі навуковых эканамічных 

даследванняў і развіццѐ ў Беларусі эканамічнай навукі, якія будуць адпавядаць міжнародным 

стандартам. 

Міхаіл Голасаў (Mikhail Golosov) (нар. 1976), прафесар (tenured 

professor) Прынстанскага універсітэту (TOP-1-4 у ЗША). 

Выкладаў у Масачусетскім тэхналагічным інстытуце (2004-2009, 

TOP-1-4 у ЗША), Гарвардскім універсітэце (2008, TOP-1-4 у 

ЗША), Чыкагскім універсітэце (2007, TOP-1-4 у ЗША), Йельскім 

універсітэце (2009-2011, TOP-6-7 у ЗША). Скончыў факультэт 

фінансаў і банкаўскай справы БДЭУ (1998, дыплом з адзнакай)  

 

 

 

 

 

 Алег Цывінскі  (Aleh Tsyvinski) (нар. 1976), прафесар (tenured 

professor) эканомікі Йельскага універсітэту (TOP-6-7 у ЗША). У 

2004-2008 гг. выкладаў у Гарвардскім універсітэце (TOP-1-4 у 

ЗША). Скончыў факультэт фінансаў і банкаўскай справы БДЭУ 

(1998, дыплом з адзнакай)  

Амерыканскі эканаміст. Нарадзіўся ў Віцебску. З’яўляецца 

грамадзянінам як ЗША, так і Рэспублікі Беларусь. 

У 1998 годзе з адзнакай скончыў факультэт фінансаў і 

банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 

ўніверсітэта.  

Атрымаў ступень доктара навук ва Універсітэце Мінесоты 

(2003 г.). 

Займаў пасаду прафесара ва Універсітэце Каліфорніі ў Лос-

Анджэлесе (2003-2004 гг.) і ў Гарвардскім універсітэце (2004-

2008 гг.). У 2013 навучальным годзе выкладаў у Расійскай эканамічнай школе (РЭШ). 

У цяперашні час – штатны прафесар Йельскага ўніверсіэта (ЗША). Спецыялізуецца ў 

галіне макраэканамікі.  

Навуковыя інтарэсы: аптымальная падаткава-бюджэтная палітыка (optimal fiscal policy), 

вынікі падаткаабкладання, роля дзяржавы, макраэканамічная палітыка. 

Выкладаемыя дысцыпіны: макраэканоміка, дзяржаўная эканоміка (Public economies). 



  Автор: В.А. Акулич 
 

Дисциплина: «Национальная экономика Беларуси» 
 

17 
 

Працуючы ў ЗША, працягвае сачыць за развіццѐм падзей на родным кантыненце, у тым 

ліку і ў эканоміцы Беларусі. Даваў інтэрв’ю некаторым перыядычным выданням у Беларусі, 

у прыватнасці штотыднѐвіку «Беларусы і рынак», газеце «Новы час», парталу Naviny.by і 

інш. 

Узначальвае Праграму макраэканамічных даследаванняў у Інстытуце Коўлза ў Йеле, 

адным са старэйшых і буйнейшых эканамічных даследчых інстытутаў ЗША.  

З’яўляецца таксама навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага бюро эканамічных 

даследванняў (ЗША). 

Кансультуе і займаецца даследваннямі па макраэканамічнай палітыцы ў Федэральным 

рэзервовым банке Мінеапаліса (стратэгічны даследчы цэнтр Федэральнай рэзервовай 

сістэмы ЗША) і ў інстытуце Einaudi (даследчы цэнтр Цэнтральнага банка Італіі). 

Член рэдакцыйнага савету часопіса «Дзяржауныя фінансы» (ЗША). 

Даследванні А. Цывінскага адзначаны многімі прэміямі, у тым ліку прэміяй CAREER 

Нацыянальнага навуковага таварыства ЗША (самая прэстыжная прэмія для маладых 

вычоных у ЗША). 

У лютым 2009 г. на Сусветным эканамічным форуме ў Давасе быў ушанаваны прэміяй 

«Малады глабальны лідар». 

 

 Ігар Ліўшыц (Igor Livshits), прафесар універсітэту Заходняга 

Антарыа. Скончыў БНТУ (1995).  
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The Selection Effect: The Danziger-Golosov-Lucas Model 

A key fact about price adjustment, which we will discuss in more detail in the next section, is 

that it varies enormously across firms and products. For example, even in environments of 

moderately high inflation, a substantial fraction of price changes are price cuts. 

This heterogeneity introduces a second channel through which statedependent pricing dampens the 

effects of nominal disturbances. With statedependent pricing, the composition of the firms that 

adjust their prices responds to shocks. When there is a positive monetary shock, for example, the 

firms that adjust are disproportionately ones that raise their prices. As a result, it is not just the 

number of firms changing their prices that responds to the shock; the average change of those that 

adjust responds as well. 

Here we illustrate these ideas using a simple example based on Danziger (1999). However, 

the model is similar in spirit to the richer model of Golosov and Lucas (2007). 
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Тлумачэнне да графікаў гл. у падручніку: Дэвіда Ромера ―Макраэканоміка‖. С. 333-337 

 

Romer, David. 

Advanced macroeconomics / David Romer. — 4th ed. University of California, Berkeley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для асабістага карыстання падручнік можна ўзяць у лектара.
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Карціна не будзе поўнай, калі не ўзгадаць унѐска ў макраэканамічную тэорыю ураджэнцаў 

Беларусі – Саймана Кузняца і Генры Шульца. 

 

Генры Шульц (1893-1938) – ураджэнец Беларусі, прафесар 

Чыкагскага ўніверсітэта, адзін з заснавальнікаў эканаметрычнага 

таварыства ў ЗША. 

Амерыканскі эканаміст. Нарадзіўся 4 верасня 1893 г. у 

мястэчку Шаркаўшчына ў Беларусі. 

Яго сям’я ў 1907 годзе эмігрыравала ў Нью-Ёрк , дзе Генры 

закончыў пачатковую адукацыю, а затым скончыў каледж у Нью-

Ёрку, атрымаўшы ступень бакалаўра ў 1916 годзе. За добрую 

дыпломную працу Генры Шульц атрымаў накіраванне і паступіў у 

Калумбійскі ўніверсітэт, але быў вымушаны перарваць навучанне ў 

1917 годзе з-за I сусветнай вайны. 

У час I сусветнай вайны ўдзельнічаў у баявых дзеяннях і быў 

паранены. 

Пасля вайны атрымаў стыпендыю, што дазволіла яму 

правесці 1919 год у Лонданскай школе эканомікі і лабараторыі 

Гальтана з Універсітэцкага каледжа Лондана, дзе ѐн меў магчымасць наведваць лекцыі па 

статыстыцы Карла Пірсана. 

Пасля вяртання ў ЗША, у 1920 годзе Шульц ажаніўся з Бертай Грынштэйн. Пазней у 

іх нарадзіліся дзве дачкі Рут і Жан.  

Шульц працягваў вучыцца на доктарскую ступень у Калумбійскім універсітэце, і ў 

той жа час займаўся правядзеннем даследаванняў па статыстыцы для Бюро перапісу 

Злучаных Штатаў і Дэпартамента працы Злучаных Штатаў. 

Ён быў удастоены PhD  па эканоміцы ў Калумбіі ў 1925 годзе, абараніў дысертацыю 

па ацэнцы крывых попыту, якая была напісана пад кіраўніцтвам Генры Л. Мура. 

У 1926 годзе Шульц накіраваўся ў Чыкагскі ўніверсітэт, дзе ѐн правѐў астатак сваѐй 

кар’еры, займаючыся выкладаннем і правядзеннем даследаванняў. У 1930 годзе ѐн быў 

адным з шаснаццаці членаў, якія заснавалі эканаметрычнае таварыства. 

Генры Шульц загінуў 26 лістапада 1938 года каля Сан-Дыега ў Каліфорніі ў час 

трагічнай аўтамабільнай аварыі, калі ехаў выкладаць падчас суботняга адпачынку ў Чыкагскі 

універсіт. У гэтай аварыі загінулі таксама яго жонка і абедзве дачкі. 

Генры Шульц быў адным з заснавальнікаў матэматычнай і статыстычнай эканомікі. 

Быў упэўнены ў тым, што эканамічныя запатрабаванні павінны быць падвергнуты строгай 

колькаснай ацэнцы і толькі такія даследаванні можна лічыць навукай. Яго даследаванні былі 

сканцэнтраваны вакол вялікай праграмы, якая была прысвечана тэорыі і ацэнцы прыватнага 

попыту на тавары. Гэты праект быў пачаты ім у сярэдзіне 1920-х гадоў у Чыкагскім 

універсітэце, і яго асноўныя вынікі былі апублікаваны ў яго вельмі ўплывовай кнізе «Тэорыя 

вымярэння попыту» (The Theory of Measurement of Demand) (1938) незадоўга да яго смерці. 

 

Асноўныя працы: 

Rational Economics (Рацыянальная эканамічная навука), 1928. 

The Meaning of Statistical Demand Curves (Значэнне статыстычных крывых попыту), 1930. 

The Theory of Measurement of Demand (Тэорыя вымярэння попыту), 1938. 

 



  Автор: В.А. Акулич 
 

Дисциплина: «Национальная экономика Беларуси» 
 

21 
 

Сайман Кузнец (1901-1985) - адзіны нобелеўскі лаўрэат па 

эканоміцы, ураджэнец Беларусі. Аўтар тэорыі сучаснага эканамічнага 

роста, якая сведчыць пра тое, як неразвітым краінам перайсці на 

стадыю сучаснага эканамічнага росту і дасягнуць узроўня і стандартаў 

жыцця развітых краін; адзін з аўтараў сістэмы нацыянальных рахункаў. 

У эканамічнай тэорыі ѐсць «закон Кузняца» і крывая Кузняца, якія 

дазваляюць высветліць механізм станаўлення ў краіне сярэдняга класа. 

Менавіта Сайман Кузнец упершыню (у 1935 г.) у сваім артыкуле 

прапанаваў выкарыстоўваць паказчык – Валавы унутраны прадукт, і 

з’яўляецца аўтарам вядомай формулы: GDP = C + I + G + NX. 

 


