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Abstract

The article explores basic values of the youth from Belarus, especially the dynamics of
thein change, their hierarchy and structure. The author takes note of the permanent
basic values, such as family, friends, employment, leisure, which under conditions of
social instability assume much greater importance.

На всіх істо рич них ета пах існу ван ня лю дства важ ли ву, а ча сом і ви -
рішаль ну роль у його роз вит ку відігра ва ла мо лодь. На очах су час ної мо ло дої 
ґене рації відбу ва ють ся ко ло сальні зміни, що сто су ють ся всіх сфер жит -
тєдіяль ності суспільства і впли ва ють на весь уклад жит тя су час ної лю ди ни.
З огля ду на це не обхідно виз на чи ти, як по зна чи ли ся зміни на аксіологічних
пре фе ренціях мо лоді, якій у не да ле ко му май бут ньо му до ве деть ся роз в’я зу -
ва ти клю чові про бле ми еко номічно го, політич но го і куль тур но го роз вит ку
дер жа ви. Ме тою цієї статті є соціологічне вив чен ня ди наміки ба зо вих цін -
нос тей мо лоді Рес публіки Біло русь віком 18–30 років.

Під ба зо ви ми ціннос тя ми ро зуміють ся основні життєві смис ли, що ни -
ми індивіди, за лу чені до різних форм соціаль ної ак тив ності, ке ру ють ся у
своєму по всяк ден но му житті, смис ли, які істот ною мірою виз на ча ють став -
лен ня індивідів до дійсності, що їх ото чує, і де терміну ють основні мо делі
соціаль ної по ведінки [1, с. 12]. У за галь но му виг ляді по нят тя “цінність”
було об’єктом інте ре су філо софів, соціологів, пси хо логів, куль ту ро логів, що 
дi ста ло відоб ра жен ня у різних кон цепціях і теоріях ціннос тей. Не а би я кий
вне сок у вив чен ня ціннос тей зро би ли Дж.Дьюї, Р.Лот це, В.Віндель банд,
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Ґ.Рікерт, М.Ве бер, Т.Пар сонс, М.Ше лер, Н.Гар тман, В.А.То мас, Ф.Зна нець -
кий, М.Ро кич, К.Клак гон, Ф.Клак гон, Ф.Строд тбек, Р.Інґлгарт, С.Шварц та 
ін. Се ред ра дя нських і по стра дя нських уче них це про блем не поле вив ча ли
А.Андреєнко ва,Є.Ба бо сов, Л.Бєляєва, Н.Бли нов, О.Вар до маць кий, А.Да -
ни лов, О.Здра во мис лов, М.Лапін, С.Лап те нок, Д.Ле онтьєв, В.Лісо вський,
Л.Новікова, Д.Рот ман, Л.Ти та рен ко, В.Хмель ко, В.Ядов та ін.

Аналіз ди наміки ба зо вих ціннос тей мо лоді Біло русі здійсне но на під -
ставі да них двох за галь но національ них соціологічних опи ту вань1. В ієрархії 
ціннісних пріори тетів у біло русь кої мо лоді тра диційно домінує сім’я. Крім
того, час тка мо ло дих лю дей, які вва жа ють, що сім’я посідає кон че важ ли ве
місце в їхньо му житті, збільши ла ся із 76% (2000) до 84% (2006).

Як по ка за ло соціологічне досліджен ня 2000 року, мо лоді люди вва жа -
ють, що для щас ли во го сімей но го жит тя не обхідні пе ре дусім взаємна по ва га
(82%), по ро зуміння і терпіння (78%), а та кож на явність дітей (75%). При
цьо му більшість рес пон дентів вва жа ють, що і жінці (61% у 2000-му, 78% у
2006-му), і чо ловікові (58% у 2000-му, 73% у 2006-му) не обхідно мати дітей,
щоб ви ко на ти своє при зна чен ня. Нас туп ну за зна чимістю гру пу ціннос тей
(63–67%) утво рю ють такі, як под руж ня вірність, гар монійні сек су альні сто -
сун ки, го товність об го во рю ва ти раз ом про бле ми, що ви ни ка ють. Тре тю гру -
пу ста нов лять цінності, що їх на й важ ливішими на зи ва ють 34–49% мо ло дих
лю дей Біло русі: на явність гар но го жит ла і мож ливість жити окре мо від
батьків, ви со кий дохід, спільне ве ден ня до маш ньо го гос по да рства, на яв -
ність спільних інте ресів і мож ливість про во ди ти ба га то часу раз ом.  Мало -
значимими (менш як 10%) для сімей но го жит тя вва жа ють ся єдність со -
ціаль но го й етнічно го по ход жен ня, а та кож єдність релігійної віри та по -
літич них по глядів.

Зміни, що відбу ва ють ся в суспільстві, чи ма лою мірою по зна ча ють ся і на 
сімей них функціях, ви ко ну ва них чо ловіками й жінка ми. У зв’яз ку з цим
мож на за зна чи ти, що мо ло да ґене рація цінує су час ну мо дель сім’ї, в якій пе -
ре ва жа ють рівноп равні ґен дерні відно си ни. Крім того, час тка осіб, котрі вва -
жа ють, що єди ний вихід для жінки бути не за леж ною — мати ро бо ту, збіль -
ши ла ся при близ но вдвічі (20% у 2000 році про ти 36% у 2006-му).

Однією з го лов них функцій сім’ї є соціалізація її членів, ви хо ван ня їх
відповідно до при й ня тих у суспільстві норм. Як по ка за ло соціологічне
досліджен ня 2000 року, основ ни ми якос тя ми, роз ви ток яких у дітей об ов’яз -
ко во має за охо чу ва ти ся вдо ма, є праць о витість (85%), по чут тя відповідаль -
ності (75%), то ле рантність і по ва га до інших лю дей (68%). Близь ко по ло ви -
ни мо ло дих лю дей Біло русі пе ре дусім ба жа ють ба чи ти своїх дітей доб ре ви -
хо ва ни ми (67%), рішу чи ми й на по лег ли ви ми (54%); тре ти на — не за леж ни -
ми (39%) і при близ но стільки ж — слух ня ни ми (31%), а ще бе реж ли ви ми й
еко ном ни ми (39%). Най менш по пу ляр ни ми якос тя ми ви я ви ли ся без ко рис -
ливість (19%), уява (16%) і релігійність (6%).
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1 Пер ше соціологічне досліджен ня про во ди ло ся в рам ках про ек ту “Євро пейські цін -
ності” у 2000 році за національ ною реп ре зен та тив ною вибіркою, дру ге — у 2006 році за
тією са мою ме то ди кою Цен тром соціологічних і політич них досліджень БДУ за учас тю
ав то ра. (Керівник про ек ту — про фе сор Д.Рот ман.)



Ще однією ба зо вою цінністю є ро бо та. Як по ка за ли дані соціологічних
досліджень, час тка мо ло дих лю дей, які вва жа ють, що ро бо та посідає дуже
важ ли ве місце в їхньо му житті, збільши ла ся від 48% (2000) до 60% (2006).

У життєвому са мо виз на ченні мо лоді важ ли ву роль відіграє її за лу -
ченість у тру до ву діяльність, тому для виз на чен ня особ ли вос тей ціннісних
орієнтацій у тру довій сфері суттєвого зна чен ня на бу ває мо ти вація ви бо ру
місця ро бо ти. У пе ребігу соціологічно го досліджен ня 2000 року рес пон ден -
ти оціню ва ли важ ливість 17 ха рак те рис тик ро бо ти (рис. 1).

Рис. 1. Зна чимість мо тивів праці для мо лоді Біло русі
Примітка. Сума відповідей тут і далі в таб ли цях і графіках мен ша за 100%,

оскільки не вра хо ва но тих, хто утри мав ся від відповіді.

Ран жу ван ня ви ок рем ле них ха рак те рис тик по ка за ло, що пер ше місце не -
за пе реч но посідає “ви со ка за робітна пла та”. Далі за важ ливістю в оцінках
ро бо ти йдуть “доб рий ко лек тив” і “цікава ро бо та”. Приб лиз но на од но му
рівні зна чи мості для мо ло дих лю дей Біло русі пе ре бу ва ють “зруч ний ре жим
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ро бо ти” і “гідні умо ви праці”. Для мо лоді не а би я ке зна чен ня має мож ливість 
не пра цю ва ти у вихідні дні й мати ве ли ку відпус тку. Важ ли во за зна чи ти, що
до основ них ціннос тей праці мо лоді люди та кож відно сять мож ли вості
 самореалізації, кар’єрно го рос ту, ви я ву ініціати ви. Біло русь ка мо лодь за -
цікав ле на у пре стижній ро боті, що відповідає їхнім здібнос тям.

Та ким чи ном, сис те ма ціннісних орієнтацій мо лоді Біло русі у мо ти вації
тру до вої діяль ності поєднує риси, влас тиві національній мен таль ності біло -
русів (ко лек тивізм); ха рак те рис ти ки, зу мов лені су час ною еко номічною си -
ту ацією в країні (коли на пер ший план ви хо дить цінність ви со кої за робітної
пла ти); де мок ра тичні цінності (пріори тет ціка вої, пре стиж ної ро бо ти із
мож ли вос тя ми кар’єрно го рос ту, са мо ре алізація, вияв ініціати ви).

Крім того, час тка мо ло дих лю дей, які вва жа ють, що для по вної реалізації 
своїх здібнос тей не обхідно мати ро бо ту, збільши ла ся при близ но на 15%;
тих, хто вва жає, що ро бо та — об ов’я зок кож но го сто сов но суспільства, —
май же на 16%; а тих, хто пе вен, що ро бо та за вжди має бути на пер шо му місці,
навіть якщо за ли шається мен ше вільно го часу, — та кож май же на 16% (табл.
1). Ці тен денції свідчать про зрос тан ня важ ли вості й цінності праці у мо лоді.

Таб ли ця 1

Ди наміка оцінок мо лод дю суд жень сто сов но ро бо ти, %

Суд жен ня сто сов но ро бо ти
Зго ден Ані те, ані те Не зго ден

2000 2006 2000 2006 2000 2006

Щоб цілком реалізу ва ти свої
здібності, не обхідно мати ро бо ту 66,8 81,1 7,7 3,6 22,6 13,0

Це при низ ли во — от ри му ва ти
гроші, яких не за ро бив 40,5 39,3 17,4 16,9 35,3 33,5

Люди, які не пра цю ють, ста ють
ле да щи ми 54,7 63,0 9,3 7,5 33,6 21,4

Ро бо та — це об ов’я зок кож но го
сто сов но суспільства 43,7 59,4 15,0 15,6 37,3 20,7

Лю дей не тре ба при му шу ва ти
пра цю ва ти, якщо вони не хо чуть 59,9 50,3 10,1 13,0 26,7 29,9

Ро бо та за вжди має бути на пер -
шо му місці, навіть якщо за ли -
шається мен ше вільно го часу 

19,5 34,1 10,5 14,3 64,7 44,8

Пот ре ба у спілку ванні, дружбі — одна із ба зо вих по треб кож ної лю ди ни,
про що свідчить збільшен ня її зна чи мості: час тка мо ло дих лю дей, які вва жа -
ють, що друзі посіда ють кон че важ ли ве місце в їхньо му житті, збільши ла ся
за період спос те ре жень від 40% (2000) до 56% (2006). Зрос тає та кож роль
дозвілля як своєрідної фор ми втілен ня сво бо ди (рис. 2). Це по в’я за не, з од -
но го боку, із мож ливістю звільни ти ся від соціаль ної реґла мен тації, об о в’яз -
ків і відповідаль ності, а з іншо го боку — із праг нен ням знай ти нішу для
вільної са мо ре алізації та самоіден тифікації [2, с. 191].
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Рис. 2. Ди наміка важ ли вості дозвілля для мо лоді Біло русі

Однією із ба зо вих ціннос тей, влас ти вих усім суспільствам, хоча й різ -
ною мірою, є релігія. Поп ри те, що цінність релігії для мо ло дих біло русів не
така ви со ка, як зна чимість сім’ї та ро бо ти, час тка тих, хто вва жає, що релігія
посідає дуже важ ли ве місце в їхньо му житті, збільши ла ся при близ но втричі: 
із 5% у 2000 році до 16% у 2006-му; а тих, хто відво дить їй рад ше важ ли ве
місце — із 27% у 2000-му до 36% 2006 року.

Щоб яко мо га повніше й точніше уя ви ти став лен ня мо лоді Рес публіки
Біло русь до релігії, не обхідно роз гля ну ти три основні еле мен ти релігійності 
на се лен ня (релігійна віра; на лежність до тієї чи тієї кон фесії; пев на куль то ва 
по ведінка). Пер ший кри терій — самоіден тифікація мо ло дих лю дей. Від
2000-го до 2006 року спос терігається зрос тан ня релігійності се ред пред став -
ників біло русь кої мо лоді із 51% до 66% відповідно. Щодо кон фесійної
самоіден тифікації скла ло ся таке співвідно шен ня чи сель ності пред став ни -
ків хрис ти я нських кон фесій се ред віру ю чої біло русь кої мо лоді: до  право -
славних відно си ли себе 80% у 2000-му і 83% у 2006 році; до ка то ликів — 12%
у 2000-му і 15% у 2006-му; а до про тес тантів — 0,8% у 2000-му і 1% у 2006
році. До основ них, найбільш яв них форм куль то вої по ведінки на ле жать
відвіду ван ня бо гос лужінь та участь у справ лянні релігійних об рядів. Так, у
2000 році 9% віру ю чих се ред біло русь кої мо лоді реґуляр но відвіду ва ли бо -
гос лужіння, а 2006-го час тка їх зрос ла до 26%. Іноді (пе ре важ но на релігійні
свя та) відвіду ва ли цер кву 59% у 2000-му і 63% у 2006 році, а 32% у 2000-му і
11% у 2006-му ніколи не бра ли участі й не відвіду ва ли бо гос лужіння. Отже,
по над по ло ви ну мо ло дих лю дей, які іден тифіку ють себе як віруючі, не хо -
дять до цер кви і не справ ля ють об рядів реґуляр но. Про те за ми нулі шість
років знач но (утричі) зрос ла час тка тих, хто реґуляр но хо дить до цер кви, і

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2007, 4 103

Ди наміка ба зо вих ціннос тей мо лоді Рес публіки Біло русь

34,4%

47,4%

13,0%

2,4%

41,9%

59,6%

6,2%

0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Äóæå âàæëèâî Ðàäøå âàæëèâî Ðàäøå íåâàæëèâî Çîâñ³ì íåâàæëèâî

2000

2006



при близ но настільки ж (утричі) змен ши ла ся час тка тих, хто не відвідує її
зовсім.

Слід за зна чи ти, що спос терігається тен денція не лише збільшен ня кіль -
кості віру ю чих се ред пред став ників мо ло дої ґене рації, а й зрос тан ня зна чу -
щості релігії в житті біло русь ко го суспільства. Оціню ю чи роль релігії, біль -
шість (51% — 2000, 75% — 2006) мо ло дих лю дей Біло русі вва жа ють, що
 завдяки релігії лю ди на за до воль няє свої ду ховні по тре би, тре ти на з них
(34% — 2000) пе ре ко на на, що релігія дає сил і спо кою. При цьо му впро довж
6 років побільша ло мо ло дих лю дей, які га да ють, що релігія здат на дати
відповіді на пи тан ня, що сто су ють ся сімей но го жит тя (22% — 2000, 46% —
2006), мо раль них про блем і по треб лю ди ни (38% — 2000, 59% — 2006), а та -
кож соціаль них про блем, ак ту аль них для біло русь ко го суспільства (14% —
2000, 32% — 2006). Та ким чи ном, за су час них умов, коли люди по тре бу ють
взаємо ро зуміння й діало гу, релігія, ви ко ну ю чи світог ляд ну, ре гу ля тив ну,
ком пен са тор ну й інтеґраційну функції, є тією си лою, що до по ма гає мо ло до -
му по колінню до лу чи ти ся до куль тур но-істо рич но го світу своїх предків,
відчу ти влас ну співпри четність до ду хов ної спад щи ни сво го на ро ду. Отже,
релігія для мо лоді є своєрідною національ ною тра дицією.

Взаємини мо ло дої лю ди ни зі світом, її соціаль на по ведінка, її здатність і
го товність при й ма ти відповідальні рішен ня, що виз на ча ють її влас не жит тя
і под аль ший роз ви ток суспільства, знач ною мірою реґулю ють ся че рез при -
четність її до куль ту ри, до всьо го ду хов но го жит тя суспільства з його тра -
диційни ми та зміню ва ни ми з пли ном часу ціннос тя ми [3, с. 96]. Для аналізу
мо раль них ціннос тей мо лоді за ре зуль та та ми соціологічно го досліджен ня
2000 року був зроб ле ний аналіз по каз ників відповідей на за пи тан ня: “Як Ви
вва жаєте, які із на зва них тут дій ніколи не мож на вип рав да ти, а які за вжди
мож на вип рав да ти?”. Відповіді рес пон дентів було роз та шо ва но за шка лою
від 1 — “ніколи не мож на вип рав да ти” до 10 — “за вжди мож на вип рав да ти”.
Якщо оціню ва ти рівень мо раль ної свідо мості за кри терієм мо раль но го  ви -
правдання пев них учинків, то мо лодь Біло русі має схильність до вип рав -
дан ня роз лу чень, ев та назії, абортів (рис. 3). Найбільш не прий нят ним і не ви -
п рав да ним, на дум ку мо лоді, є вжи ван ня на рко тиків, крадіжка ав то мобіля
для роз ва ги, на укові ек спе ри мен ти з лю дськи ми ембріона ми, ке ру ван ня ав -
то мобілем у не тве ре зо му стані, політич не уби вство (рис. 3), що свідчить про
неґатив не став лен ня мо ло дої ґене рації до вчинків і дій, що мо жуть бути по -
в’я зані з неґатив ни ми наслідка ми для інших лю дей, а та кож ста но ви ти за -
гро зу для їхньо го влас но го життя.

Політика як одна із ба зо вих ціннос тей посідає да ле ко не пер ше місце у
сис темі аксіологічних пріори тетів мо ло дих біло русів. Про те зна чимість цієї
цінності зрос тає: у 2000 році при близ но тре ти на (28%) мо ло дих лю дей, які
ма ють пра во участі у ви бо рах, за зна ча ли, що політичні про бле ми посіда ють
важ ли ве місце в їхньо му житті, а 2006-го — вже 47%.

Важ ли во на го ло си ти, що більшість пред став ників мо ло дої ґене рації
Біло русі у своїх пре фе ренціях зорієнто вані на де мок ра тичні цінності, май -
же три чверті (75% у 2000-му) з-поміж них вва жа ють, що суспільство має пе -
ре тво рю ва ти ся, пря му ва ти до де мок ратії шля хом по сту по вих ре форм, уни -
ка ю чи ре во люційних, ра ди каль них но во вве день. При цьо му при близ но тре -
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ти на рес пон дентів вва жа ють, що в де мок ратії, мож ли во, є свої про бле ми, але 
вона кра ща за будь-яку іншу фор му правління; що за де мок ратії “еко номічна 
сис те ма пра цює доб ре”; зреш тою, що де мок ратія як політич на сис те ма в
змозі підтри му ва ти по ря док. Ра зом із цим спос терігається тен денція зрос -
тан ня за до во ле ності тим, як роз ви вається де мок ратія в Рес публіці Біло -
русь: із 17% у 2000-му до 35% 2006-го.

Рис. 3. Ран жу ван ня мо раль них оцінок ак таль них явищ
(% осіб, го то вих вип рав да ти дане яви ще)

Збе ре жен ня і зміцнен ня здо ров ’я є важ ли вою скла до вою (86% у 2006- му)
сис те ми ба зо вих ціннос тей мо лоді. Ма ло рух ли вий спосіб жит тя, ве ли ке
інфор маційне на ван та жен ня, по ши рен ня шкідли вих зви чок, не пра виль не
хар чу ван ня неґатив но по зна ча ють ся на здо ров’ї мо ло до го по ко ління.  Не -
зважаючи на те, що мо лоді люди відзна ча ють здо ров ’я як пріори тет ну цін -
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ність, самі вони не ви яв ля ють на леж ної ак тив ності у цьо му плані, зок ре ма,
зовсім не знач на час тка мо лоді (3% у 2000 році) пе ре бу ва ла у спор тив них то -
ва рис твах; лише тре ти на з них реґуляр но за й ма ли ся фізич ною куль ту рою і
спор том, більшість ро би ли це нереґуляр но, а 14% мо ло дих лю дей вза галі не
за й ма ли ся спор том.

Одним із суттєвих чин ників, що впли ва ють на здо ров ’я на се лен ня, є
стан на вко лиш ньо го се ре до ви ща. Аварія на ядер но му ре ак торі Чор но б иль -
ської АЕС, що тра пи ла ся 20 років тому, бу ду чи найбільшою тех но ген ною
ка тас тро фою, за вда ла серй оз них збитків здо ров ’ю лю дей, про мис ло вості,
сільсько му гос по да рству, соціальній сфері пе ре дусім та ких країн, як Украї -
на, Біло русь та Росія.

Таб ли ця 2

Ди наміка оцінок мо лод дю суд жень
сто сов но на вко лиш ньо го се ре до ви ща, % 

Суд жен ня сто сов но
довкілля

Цілком зго ден Рад ше зго ден Рад ше
не зго ден

Зовсім
не зго ден

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006

Я відда вав би час ти ну 
своїх гро шей, якби
був упев не ний, що
вони вит ра ча ти муть -
ся на за хист довкілля 

21,1 25,0 38,9 26,3 23,1 22,7 14,2 14,0

Я по го див ся б зі
збільшен ням под ат -
ків, якби знав, що
більше гро шей вит ра -
ча ти меть ся на за хист
на вко лиш ньо го се ре -
до ви ща 

14,2 14,9 35,6 23,1 29,6 29,5 17,4 21,1

Уряд має за хи ща ти
на вко лишнє се ре до -
ви ще, не вит ра ча ю чи
при цьо му моїх гро -
шей 

38,5 34,1 24,7 24,4 23,9 22,4 8,9 5,2

Для Біло русі наслідки чор но б ильської ка тас тро фи ви я ви ли ся за галь но -
національ ною про бле мою. При цьо му, як вид но із таб лиці 2, у по гля дах мо -
ло дих лю дей сто сов но виділен ня своїх гро шей на за хист на вко лиш ньо го се -
ре до ви ща немає єди ної дум ки.

Як засвідчи ли дані соціологічних досліджень, при близ но чверть мо ло -
дих лю дей вва жа ють, що, лише зміню ю чи своє жит тя кар ди наль ним чи ном,
мож на ба га то чого до сяг ти, і се ред мож ли вих змін найбільш по зи тив но
оціню ють ся такі: “приділяти де далі більшу ува гу роз вит ку осо бис тості”
(87% — 2000, 90% — 2006), “роз ви ток но вих тех но логій” (83% — 2000, 87% —
2006), “зрос тан ня довіри до вла ди” (64 % — 2000, 71% — 2006), “спосіб жит тя
має ста ва ти де далі про стішим і при роднішим” (67% — 2000, 79% — 2006).
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Отже, аналіз да них соціологічних досліджень до во дить, що ранґова
струк ту ра ба зо вих ціннос тей мо лоді не зміни ла ся, про те зна чимість ба зо вих 
ціннос тей на за гал збільши ла ся. При цьо му ієрархія ба зо вих ціннос тей мо -
лоді Біло русі не по збав ле на су перечлив ості в тому, що сто сується важ ли -
вості ду хов но-мо раль них, сімей них ціннос тей і цінності праці, які свідчать
про соціаль но-куль тур ну на ступність ґене рацій, і вод но час суто праг ма тич -
них, ма теріаль них ціннос тей. Та кий су перечлив ий ха рак тер ба зо вих цін -
нос тей за га лом співвідно сить ся із кур сом, за яким відбу ва ли ся зміни у біло -
русь ко му суспільстві. Мо лоді люди фор му ють свою сис те му й ієрархію
ціннос тей, об и ра ю чи на й суттєвіші й на й е фек тивніші для до сяг нен ня жит -
тєвого успіху, в їхньо му ро зумінні, пріори те ти, поєдну ю чи і син те зу ю чи
тра диційні та мо дерні цінності.
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