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Ба зо ва ве рства біло русь ко го суспільства як
мож ли ва аль тер на ти ва се ред ньо му кла су

Анотація

Вик ла де но те о ре тич но роз гор не ну й емпірич но обґрун то ва ну кон цепцію ана -
лізу ба зо вої ве рстви як мож ли вої аль тер на ти ви се ред ньо му кла су в біло русь ко -
му суспільстві. На підставі ма теріалів ста тис ти ки і ре зуль татів соціо ло -
гічно го досліджен ня про а налізо ва но стан і тен денції роз вит ку ба зо вої ве рстви.
Ви яв ле но, що ба зо ва ве рства за сту пає се редній клас за кількісни ми па ра мет ра -
ми. Про те вона не може пре тен ду ва ти на роль се ред ньо го кла су як аґента на -
уко во-технічно го і соціаль но го проґресу. По ка за но, що реалізація за вдан ня пе -
ре хо ду із ба зо во го у верхні ве рстви по в’я за не з гідною опла тою кваліфіко ва ної
праці й удос ко на лен ням кваліфікації кадрів.

Клю чові сло ва: соціаль на стра тифікація, ба зо ва ве рства, се редній клас,
соціаль на мобільність

Актуальність досліджен ня ба зо вої ве рстви

Основні на пря ми стра тифікаційних зсувів у біло русь ко му суспільстві в
період 1990-х років по ля га ли в тому, що соціаль на струк ту ра ста ла рух -
ливішою, до того ж урізно манітни ли ся соціальні ста ту си. Одна че низхідна
еко номічна мобільність ве ли ких соціаль них груп до 2000-х років доміну ва -
ла над висхідною; від 2005 року висхідна мобільність пе ре ва жає, що сприяє
пе реміщен ню се ред ньої ве рстви з діапа зо ну від 1 до 2 БПМ1 у діапа зон від 2
до 4 БПМ і, відповідно, підви щен ню се ред ньої за робітної пла ти. Істот но
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зміни ла ся і зна чимість ком по нентів соціаль но го ста ту су: якщо раніше ста -
но ви ще лю дей виз на ча ло ся рівнем обійма ної по са ди, то те пер їхня соціаль -
на вага де далі більше виз на чається рівнем на яв них ре сурсів. По си ли ла ся
роль про фесійно-кваліфікаційно го і куль тур но го чин ни ка у фор му ванні ви -
со кос та тус них груп і по слаб ша ла — у соціальній ди фе ренціації основ ної
час ти ни на се лен ня. Го лов ним за вдан ням дер жав ної соціаль ної політики
стає еко номічне, пра во ве й інфор маційне спри ян ня роз вит ку різних форм
соціально-інноваційної діяльності різних верств суспільства у сфері тех -
ніко-технологічного і соціального проґресу.

За останнє де ся тиліття в рес публіці вда ло ся до сяг ти по зи тив ної тен -
денції зни жен ня чи сель ності ма ло за без пе че но го на се лен ня: час тка на се лен -
ня із до хо да ми, ни жчи ми за бюд жет про жит ко во го мінімуму, зни зи ла ся із
41,9 % у 2000-му до 5,2 % у 2010 році [Со ци аль ное по ло же ние, 2010: с. 109].
Про те у 2011 році ця час тка зрос ла до 7,3%. Ве рства від 1 до 2 БПМ зрос ла,
відповідно, від 30,2% до 40,2% за ра ху нок змен шен ня час тки за без пе че -
нішого на се лен ня [Со ци аль ное по ло же ние, 2010: с. 112]. У 2011 році в Біло -
русі да ла ся взна ки низ ка кри зо вих явищ: де валь вація і падіння купівель ної
спро мож ності біло русь ко го руб ля, різке зрос тан ня вар тості спо жив чих то -
варів, і особ ли во про дуктів хар чу ван ня. За цих умов підви щу ють ся роль і
зна чен ня се ред ньої ве рстви, яка від 2005 року стає (з огля ду на її масивність
і вираження нею суспільних інтересів) соціальною платформою біло русь -
ко го суспільства.

У пе ребігу мо дернізації техніко-тех но логічної і соціаль ної струк тур
біло русь ко го суспільства відбу вається згор тан ня ба гать ох ви роб ництв і га -
лу зей, а це при зво дить до вивільнен ня тих груп за й ня то го на се лен ня, чий
рівень про фесійно-кваліфікаційної підго тов ки за старів; зу мов лює зрос тан -
ня за галь но го і струк тур но го без робіття, зни жен ня життєвого рівня охоп ле -
них мо дернізацією верств і не обхідність роз роб лен ня адек ват них за ходів
щодо соціаль но го за хис ту їх, які пе ре дба ча ють не лише вип ла ту ма теріаль -
ної до по мо ги, а й до по мо гу в пе ренав чанні, по шу ку ро бо ти і тру довій адап -
тації. Нові ета пи мо дернізації по тре бу ють по я ви но вих соціаль но-про фе -
сійних груп, що бе руть ак тив ну участь в мо дернізації і ма ють зацікав леність
у цьо му про цесі як та ко му дже релі, що підви щує інте лек ту аль ний рівень і
рівень ма теріаль но го доб ро бу ту (підприємців, ме нед жерів, фахівців і ро -
бітників ви со кої кваліфікації). Ідеть ся про ак тив не фор му ван ня се ред ньо го
кла су, скла до ви ми яко го є ви со кок валіфіко вані та ви со ко мо ти во вані про -
фесіона ли і який слу гує ґаран том стабільності суспільства й аґен том на уко -
во-технічно го і соціаль но го проґресу.

Ра зом із тим основ ний ма сив за й ня то го на се лен ня (до 80%) у Біло русі
ста нов лять пред став ни ки ма со вих про фесій, які по в’я зані із тра диційни ми
га лу зя ми еко номіки й утво рю ють ієрархію соціаль но-про фесійних груп, які
подібні за ро дом за нять, май но вим ста но ви щем, об ся гом прав, об ме же ним
рам ка ми тру до вих кон трактів, і поділя ють не рин кові цінності в еко номіці та 
соціальній сфері. Щоби на й мані працівни ки були у змозі відтво рю ва ти нові
соціальні ве рстви, пе ре тво ри ли ся на ефек тив них влас ників своєї ро бо чої
сили, не обхідна транс фор мація зовнішніх умов, що впли ва ють на ста но ви -
ще працівників у суспільстві, та зміна внутрішніх умов — по до лан ня па тер -
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на лістських сте ре о типів, фор му ван ня спря мо ва ності на постійне підви щен -
ня про фесійної освіти, соціаль ної відповідаль ності за свою жит тєдіяль -
ність.

Згідно з ма теріала ми ВЦДГД, основ ну час ти ну російсько го суспільства
ста но вить ве рства, кот ру Т.Зас ла вська на зи ває “ба зо вою”, по за як до неї на -
ле жить 2/3 за й ня тих в еко номіці та по над по ло ви ну на се лен ня Росії. Термін 
“ба зо ва” видається найбільш слуш ним, адже ця ве рства на справді ста но вить 
соціаль ну базу суспільства. Це — зви чайні фахівці ма со вих про фесій (інже -
не ри, вчи телі, лікарі та ін.), служ бовці без спеціаль ності, про мис лові ро -
бітни ки, се ля ни, фер ме ри, пред став ни ки ма со вих про фесій сфе ри об слу го -
ву ван ня. До ба зо вої ве рстви пе рей шла основ на час ти на ко лиш ньо го се ред -
ньо го кла су, і більшість його пред став ників ма ють дос татній про фе сійно-
 кваліфікаційний по тенціал, щоби за спри ят ли вої соціаль но-еко номічної
кон ’юн кту ри по вер ну ти ся до скла ду се ред ньо го кла су (див.: [Зас лав ская,
2002: с. 479–480]).

У про по но ваній розвідці здійсне но спро бу з’я су ва ти, що являє со бою ба -
зо ва ве рства як імовірний за ступ ник се ред ньо го кла су — в те о ре тич но му й
емпірич но му кон тек стах. У по пе редніх стат тях, при свя че них аналізу ста но -
ви ща та мож ли вос тей роз вит ку се ред ньо го кла су в Біло русі, роз гля да ла ся
ба зо ва ве рства як мож ли вий ре зерв для змістов но го на пов нен ня се ред ньо го
кла су [Со ко ло ва, 2010: с. 119]. Про те в пе ребігу под аль ших спос те ре жень
уна оч ни ла ся стійка тен денція до са мостійно го і стабільно го функціону ван -
ня цієї ве рстви як соціаль ної бази суспільства, що ак ту алізує не обхідність
те о ре тич но го й емпірич но го аналізу да но го фе но ме ну як ре аль ної чи мож -
ли вої аль тер на ти ви се ред ньо му класу.

Ме то до логія аналізу ба зо вої соціаль ної ве рстви

Упро довж двох останніх де ся тиліть відбу ва ли ся серй озні транс фор -
мації біло русь ко го суспільства, котрі не мог ли не по зна чи ти ся на соціальній 
струк турі. Так, соціоло ги фіксу ють зміну відно син влас ності та вла ди, зник -
нен ня ста рих і по я ву но вих еліт, збільшен ня ва го мості но вих соціаль них
груп, марґіналізацію низ ки соціаль них груп (порівня но з ра дя нським пе -
ріодом), зміну спо собів по ведінки і соціаль них взаємодій. Ці яви ща поліде -
терміно вані, угледіти єдність і взаємоз в’я зок їх не прос то. Тому цілісно-сис -
тем ний опис змін су час но го біло русь ко го суспільства є ак ту аль ним і фун да -
мен таль ним за вдан ням соціаль них дослідників. За галь на мета досліджен ня
по ля гає у вив ченні соціаль ної струк ту ри біло русь ко го суспільства як сис те -
ми груп, які є або ак тив ни ми суб’єкта ми пе ре тво рень, або адап ту ють ся до
них, або по тер па ють від цих пе ре тво рень; пе ре дба чається та кож вив чен ня
спо собів і міри внес ку соціаль них груп у транс фор маційні про це си.

Се ред ба гать ох підходів до вив чен ня соціаль ної струк ту ри суспільства
мож на умов но ви ок ре ми ти два основні — кла со вий і ста тус ний підхо ди.
Пер ша тра диція здебільшо го євро пе йська і сягає корінням К.Мар кса та
М.Ве бе ра [Ве бер, 1994: с. 147–156], дру га — аме ри ка нська.

Західноєвро пе йська тра диція роз гля дає кла си як підґрун тя всіх стра -
тифікаційних про цесів. Тут зберігається вплив мар кс истської тра диції, кон -
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кре ти зо ва ної у відо мо му виз на ченні класів В.Леніним. Кла са ми, пи сав він,
на зи ва ють ве ликі гру пи лю дей, що різнять ся за їхнім місцем в істо рич но
виз на ченій сис темі суспільно го ви роб ниц тва, за сто сун ком їх (здебільшо го
закріпле ним й офор мле ним у за ко нах) до за собів ви роб ниц тва, за їхньою
рол лю в суспільній організації праці, а отже, за спо со ба ми от ри ман ня та
розмірами тієї час тки суспільно го ба га тства, яку вони ма ють у своєму роз -
по ряд женні. Кла си — це такі гру пи лю дей, із яких одна може собі при влас -
ню ва ти пра цю іншої, за вдя ки відмінності їхньо го місця у пев но му укладі
суспільно го гос по да рства (див.: [Ле нин, 1987: с. 9–12]).

Це виз на чен ня, що відоб ра жає деякі за гальні при нци пи по бу до ви ка -
піталістич но го спо со бу ви роб ниц тва, не вра хо вує усьо го ба га то маніття ре -
аль них тру до вих відно син у су час них суспільствах. Крім того, в ньо му не
вра хо ва но, що на відміну від соціаль ної струк ту ри, яка ви ни кає у зв’яз ку із
суспільним поділом праці, соціаль на стра тифікація (роз ша ру ван ня) ви ни -
кає у зв’яз ку із суспільним роз поділом ре зуль татів праці, тоб то соціаль них
благ, за леж но від соціаль ної політики дер жа ви. Тому на й у жи ванішою для
су час них суспільств є кла со ва схе ма Р.Ерик со на і Дж.Ґолдтор па, де клю чо -
вим при нци пом є по зиція в сис темі тру до вих відно син. Схе ма базується на
кла сах, згру по ва них у три основні клас те ри: сервіс-клас, се редній клас і
робітни чий клас. Р.Ерик сон і Дж.Ґолдторп, здійснив ши порівнян ня рівнів
віднос ної мобільності на різних стадіях еко номічно го роз вит ку два над ця ти
індустріаль них країн, дійшли вис нов ку про подібність і сталість рівнів
віднос ної мобільності в індустріаль них суспільствах, не за леж но від еко -
номічно го роз вит ку і типу еко номічної сис те ми. Це го во рить про те, що
індустріальні суспільства схожі між со бою і що не існує ознак зміни рівнів
мобільності із пли ном часу [Erikson, Goldthorpe, 1992].

Американська тра диція (П.Со рокін, П.Блау, О.Дун кан) поділяє су -
спіль ство на ста тусні гру пи, що різнять ся за трьо ма взаємо за леж ни ми по -
каз ни ка ми — до хо дом, пре сти жем та освітою; при цьо му відмінності між
гру па ми менш гли бокі, ніж у кла совій схемі. Це по в’я за не із тим, що Спо лу -
че ним Шта там Америки як країні імміґрантів не був при та ман ний різкий
роз поділ на кла си. Соціаль на ієрархія ви я ви ла ся більш ди фе ренційо ва ною і
по в’я за ною з індивіду аль ним на гро мад жен ням до хо ду, освіти, пре сти жу
про фесії. Так, О.Дун кан зі співав то ра ми від 1960-х років періодич но пе ре -
гля да ють мінливі співвідно шен ня між до хо дом, освітою, пре сти жем і со -
ціаль ним ста ту сом. Мо дель Блау–Дун кан діста ла не а би я ке виз нан ня й ви -
ко рис то ву ва ла ся із ши ро ки ми варіаціями: в одних досліджен нях соціаль на
ієрархія трак ту ва ла ся як ієрархія про фесійно го пре сти жу, в інших — шир -
ше, включ но з ас пек та ми соціаль но-еко номічно го ста ту су [Blau, 1967].

Еко номічна стра тифікація, відповідно до П.Со рокіна, — це роз ша ру ван -
ня суспільства або спільно ти на підставі та кої озна ки, кот ра виз на чає від -
мінності в роз поділі “життєвих мож ли вос тей” та “еко номічних пе ре ваг”
страт і верств. У про цесі аналізу фе но ме ну еко номічної стра тифікації П.Со -
рокін вирізняє два основні типи її флук ту ації (ко ли вань). До пер шо го типу
віднес ено флук ту ацію еко номічно го ста ту су соціаль ної гру пи (або ве рстви)
як єди но го цілого, по в’я за ну зі збільшен ням чи змен шен ням її еко номічно го
доб ро бу ту. Підно сить ся гру па до ви що го еко номічно го рівня чи опус ка -
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ється — пи тан ня, що його мож на роз в’я за ти на підставі ма теріалів ста тис -
тич них об сте жень до мо гос по дарств і ре зуль татів соціологічно го моніто -
рин гу. До дру го го типу на ле жить флук ту ація, по в’я за на зі збільшен ням чи
змен шен ням еко номічної стра тифікації все ре дині са мої соціаль ної гру пи
(ве рстви) (див.: [Со ро кин, 1992: с. 297–373]). У полі зору ав то рсько го ана -
лізу пе ре бу ва ють об ид ва типи: пер ший — ди фе ренціація верств усе ре дині
суспільства, із ви ок рем лен ням ни жньої, ни жчої за се ред ню, се ред ньої, ви -
щої за се ред ню і ве рхньої верств; дру гий — ди фе ренціація все ре дині кож ної
із цих верств, по в’я за на з ви ок рем лен ням соціаль но-про фесійних груп за
їхнім до хо дом, про фесійним ста ту сом та освітнім рівнем.

Соціаль на стра та (ве рства) наділена, як відомо, пев ною якісною од -
норідністю. Вона являє со бою су купність лю дей, які посіда ють в ієрархії
близькі місця і ма ють схо жий спосіб жит тя. На лежність до стра ти має дві
скла дові — об’єктив ну (на явність об’єктив них по каз ників, ха рак тер них са -
ме для цієї соціаль ної ве рстви) та суб’єктив ну (іден тифікація себе із пев ною
ве рствою). Най прий нятнішим се ред інших, на мій по гляд, є виз на чен ня со -
ціаль них страт, за про по но ва не П.Со рокіним. Він виз на чає соціаль ну стра ту
як “су купність осіб, подібних за про фесією (ти пом за й ня тості. — Г.С.), за май -
но вим ста но ви щем, за об ся гом прав, а отже, та ких,що ма ють то тожні про -
фесійно + май но во + соціаль но-пра вові інте ре си” [Со ро кин, 1993: с. 376].
Органічне роз крит тя над а но го П.Со рокіним виз на чен ня соціаль ної стра ти
в сис темі опе раціональ них по каз ників дає підста ви вва жа ти його найбільш
роз роб ле ним і “найдієвішим” у кон крет но му соціологічно му кон тексті.

У рам ках со рокінської кон цепції ба зо ву соціаль ну ве рству мож на виз на -
чи ти як ієрархію соціаль них груп, подібних за май но вим ста но ви щем (се ред -
ня, із мак си маль ним гро шо вим до хо дом, що дорівнює се редній за робітній
платі), за ро дом за нять (на й ма на пра ця фізич но го і ро зу мо во го ха рак те ру),
за об ся гом прав, об ме же ним рам ка ми тру до вих кон трактів, а та кож та ких,
що поділя ють не рин кові цінності в еко номіці та соціальній сфері.

Ба зо ва ве рства, за умо ви ве ли кої пи то мої ваги, стає чин ни ком соціаль -
ної інтеґрації суспільства внаслідок реалізації низ ки суспільних функцій.
По-пер ше, в рам ках ба зо вої ве рстви (як і се ред ньо го кла су) має ви ко ну ва ти -
ся умо ва ди вер сифікації (роз маїт тя) суспільства за соціаль ни ми гру па ми.
По-дру ге, ба зо ва ве рства має спри я ти підтри ман ню віднос ної суспільної
стабільності за вдя ки ха рак тер но му для неї ви со ко му рівню висхідної еко -
номічної мобільності. При цьо му ве ли ка кількість взаємо обмінів має відбу -
ва ти ся як усе ре дині ба зо вої ве рстви, так і з інши ми час ти на ми соціаль ної
струк ту ри суспільства. По-третє, ба зо ва ве рства (як і се редній клас) має
ви ко ну ва ти функцію аґента тех но логічно го і соціаль но-еко номічно го про -
ґресу, зо се ред жу ю чи у своїх ла вах найбільш кваліфіко вані кад ри суспільст -
ва, що вирізня ють ся ви со ким про фесіоналізмом, не а би я ким діяльнісним
по тенціалом, гро ма дя нською ак тивністю. По-чет вер те, ба зо ва ве рства (як і
се редній клас) має ви ко ну ва ти функцію носія національ ної куль ту ри і су -
спільних інте ресів. Для пред став ників різних соціаль них груп ба зо вої ве -
рстви має бути влас ти вою чітка самоіден тифікація — відповідність між
їхніми соціаль но-про фесійни ми ха рак те рис ти ка ми та ви бо ром стра ти, до
якої вони себе відно сять; так, час тка осіб, котрі іден тифіку ють себе із ви щою
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по зицією (на прик лад, із се реднім кла сом), має зрос та ти мірою підви щен ня
рівня освіти, соціаль но го пре сти жу, розміру до ходів, збільшен ня об ся гу
гро ма дя нських прав. Як ба чи мо, ви ко нан ня функції соціаль но го стабіліза -
то ра суспільства пе ре дба чає не тільки за до во леність пред став ників се ред -
ньо го кла су на яв ним соціаль ним по ряд ком, а та кож його ма сивність і се ре -
дин не ста но ви ще в суспільстві. А щоби ста ти носієм національ ної куль ту ри
і ви раз ни ком суспільних інте ресів, ба зо ва ве рства му сить мати всі на звані
вище ха рак те рис ти ки ([Со ко ло ва, 2002: с. 150–152]).

Емпірич не обґрун ту ван ня ста но ви ща і тен денцій роз вит ку
ба зо вої ве рстви

У по шу ках ба зо вої ве рстви на й раціональнішим видається об ра ти за
кри терій соціаль ної стра тифікації співвідно шен ня се ред ньо ду шо вих гро -
шо вих до ходів на се лен ня із ве ли чи ною бюд же ту про жит ко во го мінімуму
(БПМ). Вис ту па ю чи основ ним соціаль ним нор ма ти вом, бюд жет про жит ко -
во го мінімуму дає змо гу співвідно си ти між со бою по каз ни ки дер жав ної ста -
тис ти ки, ре зуль та ти вибірко вих об сте жень до машніх гос по дарств (опуб -
ліко ву ва них у ста тис тич них бю ле те нях) і ре зуль та ти моніто рин го вих со -
ціологічних досліджень рес публіка нсько го мас шта бу, які щорічно про во -
дить Інсти тут соціології Національ ної ака демії наук Біло русі. Така  багато -
ступенева пе ревірка дає мож ливість мак си маль но ко рек тно кла сифіку ва ти
й досліджу ва ти соціальні стра ти біло русь ко го суспільства за рівнем гро шо -
во го до хо ду соціаль них груп і ко рек тно ви я ви ти ба зо ву верству.

На підставі да них дер жав ної ста тис ти ки мож на ви ок ре ми ти п’ять ос -
нов них верств біло русь ко го суспільства: ни жню ве рству (із се ред ньо ду шо -
вим гро шо вим до хо дом, ни жчим за рівень БПМ), що ста но ви ла у 2010 році
5,2% на се лен ня рес публіки; ни жчу за се ред ню (із гро шо вим до хо дом від 1 до
2 БПМ) — 30,2% на се лен ня; ба зо ву ве рству (із гро шо вим до хо дом від 2 до 4
БПМ) — 51,1% на се лен ня; вищу за се ред ню ве рству (із гро шо вим до хо дом
від 4 до 5 БПМ) — 7,0% на се лен ня; вер хню ве рству (по над 5 БПМ) — 6,5%
на се лен ня рес публіки. Ве ли чи на ба зо вої ве рстви 2010 року за да ни ми  дер -
жавної ста тис ти ки дорівнює 51,1%, а за да ни ми соціологічно го досліджен -
ня — 52,1% від до рос ло го на се лен ня рес публіки (табл. 1).

Ви ко рис тан ня да них соціологічно го досліджен ня, що до волі точ но
збіга ють ся із да ни ми дер жав ної ста тис ти ки, дає мож ливість висвітли ти
внутрішню струк ту ру кож ної з ви ок рем ле них соціаль них верств, под а ну в
таб лиці 2.

Аналіз соціаль ної струк ту ри за рівнем на яв них гро шо вих ре сурсів (у
рам ках рес публіка нсько го соціологічно го моніто рин гу) підво дить до та ких
вис новків. Ниж ня (ма ло за без пе че на) ве рства, на яку (за да ни ми со ціо -
логічно го досліджен ня 2010 року) при па дає 7,2%, скла дається на 1/5 із
робітників низ ь кої кваліфікації, на 3/5 — з пенсіонерів та інвалідів, які ма -
ють на й мен ше за собів до жит тя; по 1/10 при па дає на се лян, до мо гос по да рок
та учнів. Ве рства, ни жча за се ред ню (29,9%), скла дається на 1/5 зі спе ціа -
лістів ма со вих пра це надмірних про фесій (бух гал терів, еко номістів, юрис -
тів, учи телів тощо), а та кож з працівників торгівлі та сфе ри об слу го ву ван ня,
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на 1/5 — із робітників се ред ньої кваліфікації, на 1/10 із се лян, на 4/10 — із
пенсіонерів (час тка інших верств менш знач на). Ба зо ва ве рства (52,1%)
скла дається на 1/4 із кваліфіко ва них служ бовців, на 1/4 — із робітників се -
ред ньої кваліфікації, на 1/4 — із пенсіонерів, при близ но на 1/4 — із під -
приємців, учнів, до мо гос по да рок і се лян, раз ом узя тих. Ве рства, вища за се -
ред ню (8,7%), скла дається на 2/3 із ви со кок валіфіко ва них спеціалістів, при -
близ но на 1/3 — із ви со кок валіфіко ва них робітників, ли шень 1/20 при па дає
на підприємців, інші соціальні гру пи в цій верстві відсутні. Вер хня ве рства
(2,1%) скла дається май же цілком із ви со кок валіфіко ва них і за тре бу ва них
служ бовців і на й кваліфіко ваніших робітників. Ве рстви, вищу за се ред ню і
вищу, утво рю ють ті 10–11% віднос но бла го по луч них біло русів, котрі ви яв -
ля ють ся прак тич но в усіх досліджен нях соціаль ної стра тифікації біло русь -
ко го суспільства (табл. 2).

Таб ли ця 1

Еко номічна стра тифікація біло русь ко го суспільства
за кри терієм бюд же ту про жит ко во го мінімуму (БПМ), % 

Стра та із рівнем
 грошових до ходів 

За да ни ми де ржста тис ти ки,
% від за галь ної кількості на се лен ня 

За да ни ми соціо ло -
гічно го до сліджен -
ня, % від кількості
тих, хто відповів

2000 2005 2010 2011 2010 2011
Ниж чий за БПМ дохід 
(ни жня ве рства) 41,9 12,7  5,2  7,3  7,2  7,8

Від 1 до 2 БПМ 
(ни жча за се ред ню) 47,8 52,1 30,2 40,2 29,9 39,5

Від 2 до 4 БПМ 
(ба зо ва ве рства)  9,3 31,9 51,1 43,0 52,1 46,3

Від 4 до 5 БПМ 
(вища за се ред ню)  0,6  2,0  7,0  5,1  8,7  6,0

По над 5 БПМ
( верхня)  0,4  1,3  6,5  4,4  2,1  0,4

За га лом із ви щим за 
БПМ до хо дом 58,1 87,3 94,8 92,7 92,8 92,2

Усьо го 100 100 100 100 100 100

Дже ре ло: Со ци аль ное по ло же ние и уро вень жиз ни на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
(Стат. сб.), 2012. — Минск: На ци о наль ный ста тис ти чес кий ко ми тет Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2012. — С. 112.

Примітка: Бюд жет про жит ко во го мінімуму (БПМ) ста но вив: у 2000 році — 38,0 тис. руб.; у 
2005 — 158,1 тис. руб.; у 2010 — 296,9 тис. руб.; у 2011 — 706,9 тис. руб. (там само. — С. 110).

Від 2005 року ба зо ва ве рства пе ре тво ри ла ся на соціаль ну плат фор му
суспільства, увібрав ши в себе по над по ло ви ну до рос ло го на се лен ня. Від -
мітна риса ба зо вої ве рстви, що виз на чає її соціальні ха рак те рис ти ки, по ля -
гає в тому, що вона ніби “вби рає” в себе нижні ве рстви і “кон сер вує” їх у
діапа зоні від 2 до 4 БПМ — че рез знач ну еко номічну мобільність з нижніх у
ба зо ву ве рству та прак тич ну відсутність її — із ба зо вої у верхні ве рстви. Тим
са мим ба зо ва ве рства ви ко нує функцію стабілізації суспільства: у плані ма -
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теріаль них ре сурсів — за “рівнем рівності в бідності”, а в ас пекті не ма -
теріаль них ре сурсів — з огля ду на збе ре жен ня не рин ко вих ціннос тей в еко -
номіці та соціальній сфері. За да ни ми соціологічних досліджень ба зо ва ве р -
ства суспільства, що во лодіє се ред ньо ду шо ви ми гро шо ви ми до хо да ми від
2 БПМ (1,5 млн руб.) до 4 БПМ (3 млн руб.), являє со бою його соціаль ну
плат фор му і на по ча ток 2011 року ста но ви ла 52,1%.

Таб ли ця 2

Соціаль но-про фесійна стра тифікація біло русь ко го суспільства за
рівнем се ред ньо ду шо вих гро шо вих до ходів, % від тих, хто відповів,

2010 рік 

Ве ли чи на гро шо во го
до хо ду

ьце во б
жул

С

к
интібо

Р

н
и ня ле

С

ьце
мє

ирпді
П

реноісне
П

)
й

ич
ю

юцарпе н(

)раноіцатс( ьнеч
У

,а кра до псо го
 мо

Д
й

интібо рзеб

о гоьс
У

Дохід, ни жчий 
за БПМ 
(ни жня ве рства)

 0,0  1,6 1,0 0,0  3,2 0,4 1,0  7,2

Від 1 до 2 БПМ
( нижча за се ред ню)  6,0  4,0 1,8 1,4  8,4 4,0 4,3 29,9

Від 2 до 4 БПМ
( базова ве рства) 13,8 13,1 0,7 2,5 14,5 5,0 2,5 52,1

Від 4 до 5 БПМ 
( вища за се ред ню)  5,8  2,5 0,0 0,4  0,0 0,0 0,0  8,7

По над 5 БПМ
( верхня ве рства)  2,0  0,1 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  2,1

За га лом 27,6 21,3 3,5 4,3 26,1 9,4 7,8 100,0

Примітки: (1) У соціологічно му дослідженні, про ве де но му в лис то паді 2010 року, N =
2110, гра нич на по хиб ка вибірки за оцінни ми по каз ни ка ми, ґаран то ва на із 95-ві д -
сотковою імовірністю, ста но ви ла ± 2%. З ура ху ван ням цієї по хиб ки вис нов ки до -
сліджен ня мож на екстра по лю ва ти на ге не раль ну су купність, тоб то на се лен ня рес -
публіки.
(2) Таб ли ця опи сує дво вимірний спільний роз поділ рес пон дентів за соціаль ни ми
гру па ми і рівнем до ходів, тоб то сума віднос них час тот (%) по всій таб лиці дорівнює
100%. Це вмож лив лює порівнян ня будь-яких віднос них час тот усе ре дині таб лиці, а
та кож порівнян ня відповідних час тот у різних таб ли цях (див. табл. 2–7).

У су час но му суспільстві ста тус у про фесійній струк турі (на явність ро -
бо чо го місця, по зиції) є однією з ха рак те рис тик, котрі виз на ча ють життєві
шан си лю ди ни і, відтак, її на лежність до тієї чи іншої соціаль ної ве рстви — за 
умо ви, що впро довж жит тя лю ди ни не відбу вається зна чи мих соціаль них
по трясінь, а ка на ли соціаль ної мобільності відкриті. Ви ок рем лен ня ба зо вої
ве рстви за кри терієм про фесійно го ста ту су (постійно го ро бо чо го місця і
функціональ них об ов’язків), тоб то об ме жен ня об ся гу ба зо вої ве рстви ак -
тив ни ми про фесійни ми гру па ми (служ бовці, робітни ки, се ля ни, під при -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2013, 2 27

Ба зо ва ве рства біло русь ко го суспільства як мож ли ва аль тер на ти ва се ред ньо му кла су



ємці) по ка за ло, що їхня пи то ма вага дорівнює 30,1% і ста но вить 2/3 всієї
 базової ве рстви (табл. 2).

Аналіз соціаль ної струк ту ри за рівнем освіти (табл. 3) по ка зав, що в Рес -
публіці Біло русь ба зо ва освіта пред став ле на в основ но му не пра цю ю чи ми
пенсіоне ра ми; се ред ня за галь на — служ бов ця ми, робітни ка ми, до мо гос по -
дар ка ми. Про фесійно-технічна освіта пред став ле на служ бов ця ми без фа хо -
вої освіти, робітни ка ми се ред ньої кваліфікації, пенсіоне ра ми (по 1/3); се -
ред ня спеціаль на — служ бов ця ми-спеціаліста ми (1/3), ви со кок валіфіко ва -
ни ми робітни ка ми (1/3) і пенсіоне ра ми (1/6); вища (не пов на вища) —
служ бов ця ми ви со кої кваліфікації (2/3), пенсіоне ра ми (1/5), підприємця -
ми (1/10); інші час тки менш ва гомі.

Таб ли ця 3

Соціаль на стра тифікація біло русь ко го суспільства за рівнем освіти, %
від тих, хто відповів, 2010 рік 

Рівень освіти 

 ьце во б
жул

С

 к
интібо

Р

 н
и ня ле

С

 ьце
мє

ирпді
П

реноісне
П

 )
й
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юцарпе н(

 )раноіцатс( ьнеч
У

,а кра до псо го
 мо

Д
 

й
интібо рзеб

мо за
Р

Ба зо ва (9 класів)  0,7  2,5 1,1 0,0 14,6 4,1 0,1 23,1
Се ред ня за галь на
(11–12 класів)  4,4  6,2 1,1 0,9  2,8 2,7 5,2 23,2

Про фесійно-технічна  3,3  3,8 0,6 0,0  3,3 0,0 0,0 11,0
Се ред ня спеціаль на
освіта  8,3  8,3 0,7 1,9  2,2 2,5 2,0 25,9

Вища (не пов на вища) 
освіта 10,9  0,5 0,0 1,5  3,3 0,1 0,5 16,8

Усьо го 27,6 21,3 3,5 4,3 26,1 9,4 7,8 100

Оче вид но, що ядро ба зо вої ве рстви (36,9%, або 2/3) ста нов лять осо би із
се ред ньою про фесійною освітою (включ но з про фесійно-технічною); тією
чи іншою мірою сюди вклю ча ють ся осо би із се ред ньою за галь ною і з ви щою
освітою. Ба зо ва ве рства піджив люється і “зни зу”, і “зго ри”, кон сер ву ю чи в
собі по над по ло ви ну на се лен ня із рівнем се ред ньо ду шо вих гро шо вих до -
ходів від 2 до 4 БПМ. Ра зом із тим, реаґуючи на кри зові про це си, ба зо ва ве р -
ства змен ши ла ся від 52,2% у 2010-му до 46,3% у 2011 році й час тко во “пе ре -
плив ла” у ни жню (від 1 до 2 БПМ), яка, своєю чер гою, збільши ла ся від
29,9% до 39,5%. Вона поки за ли шається ба зо вою за час ткою від усьо го на се -
лен ня (46,3%), але вже зістав на із ни жньою ве рствою (від 1 до 2 БПМ).  За -
значу, що дані дер жав ної ста тис ти ки сто сов но змен шен ня ба зо вої ве рстви
від 51,1% у 2010-му до 46,3% у 2011 році (на 8,1%) і, відповідно, збільшен ня
ни жньої ве рстви від 30,2% у 2010-му до 40,2% у 2011 році (на 10,0%), дуже
близькі до да них соціологічно го досліджен ня (табл. 1). При наймні вони
чітко відоб ра жа ють за галь ну тен денцію кри зо вої си ту ації.
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Спро буй мо відповісти на пи тан ня, якою мірою ба зо ва ве рства біло русь -
ко го суспільства може за сту пи ти “се редній клас” за свої ми ха рак те рис ти ка -
ми і ви ко ну ва ни ми функціями?

Се ре дин не ста но ви ще між “вер ха ми” і “низ а ми” ба зо ва ве рства посідає
хіба що за рівнем до ходів, де за й має нішу від 2 до 4 БПМ; у нижніх ве рствах
зо се ред же но 37,1%, у верхніх — 10,8% на се лен ня. У кри зо вих си ту аціях ба -
зо ва ве рства може пе ретікати в нижні ве рстви, із вип рав лен ням си ту ації
зно ву роз ши рю ва ти ся в да но му діапа зоні.

Ма сивність, кон цен трація пе ре важ ної час ти ни суспільства влас тиві ба -
зовій верстві, що охоп лює як мінімум по ло ви ну всьо го на се лен ня; реш та зо -
се ред же на у ве рствах, ни жчих і ви щих за ба зо ву ве рстви.

Вод но час рівень освіти і кваліфікації влас тиві ба зовій верстві, що скла -
дається, у своїй ак тивній час тині, зі служ бовців-спеціалістів і кваліфіко ва -
них робітників, лише се ред ньою мірою. Що сто сується соціаль но го пре сти -
жу, то рівень опла ти праці та пе ре ко си в за робітній платі знач но зни жу ють
його при ваб ливість.

Оче вид но, що ба зо ва ве рства біло русь ко го суспільства за сту пає місце
“се ред ньо го кла су” за та ки ми ха рак те рис ти ка ми, як: се ре дин не ста но ви ще
між “вер ха ми” і “низ а ми” із влас ти вою їй ри сою піджив лю ва ти ся і “зго ри”, і
“зни зу”; ма сивність (ста но вить по над 1/2 усьо го на се лен ня); за галь на за до -
во леність жит тям. Одна че ба зо ва ве рства при нци по во не може за сту пи ти
місця “се ред ньо го кла су” за інте лек ту аль ним по тенціалом, щоби ви ко ну ва -
ти місію “аґента на уко во-технічно го і соціаль но го проґресу”.

Не за бу вай мо, що се редній клас вирізняється не тільки за свої ми ха рак -
те рис ти ка ми, а й, го лов ним чи ном, за тими функціями, що їх він має ви ко ну -
ва ти. Основ ни ми функціями се ред ньо го кла су в його західно му варіанті є:
ди вер сифікація суспільства за соціаль ни ми гру па ми за ра ху нок на пов нен ня
се ред ньо го кла су но ви ми пре тен ден та ми, ма теріаль не ста но ви ще яких до -
ся гає не обхідних стан дартів; стабілізація суспільства внаслідок ви со ко го
рівня висхідної еко номічної мобільності, що веде до роз ши рен ня спільно ти
лю дей, котрі поділя ють цінності тру до вої та рин ко вої іде о логії; роз ши ре не
відтво рен ня на уко во го й освітньо го по тенціалу за вдя ки на гро мад жен ню та
ефек тив но му ви ко рис тан ню лю дсько го капіталу у сфе рах на уки й освіти.
Ви ко нан ня на зва них функцій пе ре тво рює се редній клас на носія національ -
ної куль ту ри і ви раз ни ка суспільних інте ресів.

Роз глянь мо, які функції може ви ко ну ва ти ба зо ва ве рства як мож ли ва
аль тер на ти ва се ред ньо му кла су.

У плані ви ко нан ня функції ди вер сифікації ба зо ва ве рства (як і се редній
клас) містить прак тич но всі соціальні гру пи (див. табл. 2) — служ бовців,
робітників, се лян, підприємців, пенсіонерів, до мо гос по да рок і без робітних,
учнів — і в цьо му сенсі є вель ми різно манітною.

Що сто сується здійснен ня функції стабілізації суспільства на основі
висхідної еко номічної мобільності, то пев на мобільність спос терігається,
хоча в об ме же но му діапа зоні. Мож на ба чи ти, що з найбільшою ак тивністю
пе реміщен ня відбу ва ють ся між ба зо вою і нижніми ве рства ми, з мен шою —
між ба зо вою і верхніми ве рства ми, прак тич но за кри ти ми для висхідної еко -
номічної мобільності. Ви хо дить, що ба зо ва ве рства нібито “вби рає” у себе

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2013, 2 29

Ба зо ва ве рства біло русь ко го суспільства як мож ли ва аль тер на ти ва се ред ньо му кла су



нижні ве рстви і “кон сер вує” в діапа зоні від 2 до 4 БПМ по над по ло ви ну на се -
лен ня рес публіки, своєрідно ви ко ну ю чи функцію стабілізації біло русь ко го
суспільства.

Із ким себе іден тифіку ють пред став ни ки ба зо вої ве рстви? В ас пекті
самоіден тифікації у 2010 році “бідни ми” вва жа ли себе 21,2% біло русів;
людь ми “се ред ньо го стат ку” — по над 54,4% рес пон дентів, тоб то прак тич но
всі, хто ста но вить ба зо ву ве рству суспільства (табл. 4). Про те цих лю дей
об’єдну ють вель ми скромні ма теріальні мож ли вості та відповідні їм по тре -
би. Так, людь ми “із се реднім стат ком” на зи ва ють себе ті, хто має у своєму
роз по ряд женні за со би на хар чу ван ня, одяг і по точні вит ра ти, але не має
мож ли вості при дба ти ве ли ку по бу то ву техніку (те левізор, хо ло диль ник,
праль ну ма ши ну тощо). У пер спек тиві кож на з ак тив них соціаль них груп
ба зо вої ве рстви може пе рей ти в по тенційний се редній клас, ясна річ, у разі
ство рен ня спри ят ли вих об ста вин, адже праг нен ня лю дей по вер ну ти ся до
скла ду се ред ньо го кла су із ба зо вої ве рстви по в’я за не на сам пе ред із на -
явністю за тре бу ва ної ви щої освіти та про фесійно го ста ту су (табл. 4).

Таб ли ця 4

Самоіден тифікація пред став ників різних соціаль них груп із ве рства ми
суспільства за рівнем ре аль них на яв них ре сурсів, %, 2010 рік 

Роз поділ відповідей на 
за пи тан ня: “До яких

лю дей, за рівнем ма те -
ріаль но го стат ку, Ви

себе відно си те?”
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Бідні  4,8  5,6 1,0 0,3  6,6 0,8 2,1 21,2
Се ред ньо го стат ку 17,1 12,8 1,8 2,3 11,6 5,6 3,2 54,4
Зі стат ком, ви щим за
се редній  1,0  0,5 0,1 1,5  1,4 0,3 0,4  5,2

Ба гаті  0,0  0,1 0,1 0,1  0,1 0,0 0,3  0,7
Ва га ли ся з відповіддю  4,7  2,3 0,5 0,1  6,4 2,7 1,8 18,5

Усьо го 27,6 21,3 3,5 4,3 26,1 9,4 7,8 100

Те, що ма ють на увазі під по нят тям “се редній ста ток” за ма теріаль ним
ста но ви щем, роз кри вається в таб лиці 5. Се реднім стат ком озна че на та си ту -
ація, коли “гро шей вис та чає тільки на не обхідні про дук ти хар чу ван ня й
одяг, на більш до рогі речі до во дить ся відкла да ти” (так відповіли 52,8% рес -
пон дентів). Як з’я со вується в про цесі глиб шо го аналізу, це прак тич но та
час тка рес пон дентів, яка має у своєму роз по ряд женні ре альні гро шові ре -
сур си від 2 до 4 БПМ (52,1%) і яка виз на чи ла свій ста ток як “се редній”
(52,8%).

Для адек ват но го виз на чен ня ста но ви ща ба зо вої ве рстви й оціню ван ня
тен денцій її роз вит ку як “жи во го організму суспільства” роз глянь мо, в яко -
му суспільно му се ре до вищі вона функціонує, які суспільні цінності й ідеї
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вона відтво рює і яки ми, відтак, є мож ли вості її якісно го та кількісно го на -
пов нен ня з інших верств суспільства. Для цьо го не обхідно з’я су ва ти, що
являє со бою ба зо ва ве рства як соціаль на плат фор ма суспільства і чому її не
мож на віднес ти до се ред ньо го кла су як аґента на уко во-технічно го і соціаль -
но го проґресу.

Таб ли ця 5

Самоіден тифікація пред став ників різних соціаль них груп із ве рства ми
суспільства за ма теріаль ною за без пе ченістю сімей, %, 2010 рік 

Роз поділ відповідей на за -
пи тан ня: “Що із пе реліче -
но го далі на й точніше ха -
рак те ри зує ма теріаль не
ста но ви ще Вашої сім’ї?”
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Сім’ї час то до во дить ся
відмов ля ти ся від не об хід -
них про дуктів хар чу ван ня
та одя гу; із до маш ньо го
май на є тільки не обхідний 
мінімум 

 2,6  2,2 1,0 0,2 12,6 1,0 3,5 23,1

Гро шей вис та чає лише на
не обхідні про дук ти хар чу -
ван ня та одяг, на до рожчі
речі до во дить ся відкла да -
ти (за ощад жу ва ти) 

18,7 12,6 2,0 1,1 10,2 4,5 3,7 52,8

Гро шей у при нципі вис та -
чає на нор маль не жит тя  6,0  6,4 0,5 2,9  3,2 3,9 0,6 23,5

Сім’я може доз во ли ти собі 
до рогі по куп ки (не ру хо -
мість, ав то мобілі тощо),
пре стиж ний відпо чи нок,
освіту 

 0,3  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,0  0,6

Ра зом 27,6 21,3 3,5 4,3 26,1 9,4 7,8 100

Ха рак тер но, що ба зо ва ве рства ви ко нує, як уже зга ду ва ло ся, функцію
стабілізації, однак вона об’єднує різні соціальні гру пи за інши ми озна ка ми,
ніж се редній клас. А саме: у плані ма теріаль них ре сурсів — за рівнем “рівні
рівності в бідності”, в ас пекті не ма теріаль них ре сурсів — з огля ду на збе ре -
жен ня не рин ко вих ціннос тей в еко номіці та соціальній сфері.

Як по во дять ся пред став ни ки ба зо вої ве рстви? При оціню ванні влас них
підходів до роз в’я зан ня ма теріаль них про блем 52,1% рес пон дентів “на ма га -
ють ся жити відповідно до своїх коштів”, 18,7% — “підви щу ють свій дохід
усіма мож ли ви ми спо со ба ми”, 20,8% — “зни жу ють рівень своїх за питів”,
4,4% — “нічого не роб лять” (табл. 6). Глиб ший аналіз по ка зує, що ці 52,1%
саме і ста нов лять ба зо ву ве рству із ха рак тер ним для неї все о сяж ним па сив -
ним ти пом еко номічної по ведінки.
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Таб ли ця 6

Оціню ван ня пред став ни ка ми різних соціаль них груп
підходів до роз в’я зан ня ма теріаль них про блем, %, 2010 рік 

Роз поділ відповідей
на за пи тан ня: “Яко го

підхо ду Ви дот ри -
муєтеся у роз в’я занні

ма теріаль них
проблем?”
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Підви щую свій дохід
усіма мож ли ви ми
спо со ба ми 

4,3 4,6 0,4 1,1 0,8 2,6 1,6 15,4

На ма га ю ся жити
відповідно до коштів 12,1 12,5 2,6 0,9 15,5 4,5 4,0 52,1

Зни жую рівень своїх
за питів і по треб (у
хар чу ванні, в одязі, у
відпо чин ку, у ліку -
ванні) 

7,5 4,0 0,5 2,3 5,9 1,7 1,7 23,6

Нічого не роб лю (на -
ма га ю ся за бу ти ся,
відволікти ся від про -
блем) 

3,7 0,2 0,0 0,0 3,9 0,6 0,5 8,9

Усьо го 27,6 21,3 3,5 4,3 26,1 9,4 7,8 100

Яки ми є життєві пре фе ренції пред став ників ба зо вої ве рстви? Оціню ю -
чи свої життєві пре фе ренції, 54,5% рес пон дентів, що ста нов лять ба зо ву
 верст ву, вис ло ви ли ба жан ня “жити не хай бідніше, на томість із ґаран то ва -
ним рівнем, без ри зи ку”. Ба жан ня “жити ба гат ше, але ри зи ку ю чи, діяти з
ініціати вою” вис ло ви ли 25,6% рес пон дентів, що во лодіють про фесійним
ста ту сом і ак тив но діють, а та кож 9,4% рес пон дентів, які внаслідок об ста вин
уже (або ще) не мо жуть впли ва ти на суспільні про це си (табл. 7).

Основні вис нов ки досліджен ня ба зо вої ве рстви

Та ким чи ном, ба зо ва ве рства суспільства, що ста но вить його соціаль ну
плат фор му, має се ред ньо ду шо вий гро шо вий дохід у розмірі се ред ньої за -
робітної пла ти, во лодіє дос татнім для неї (але не для се ред ньо го кла су)
освітнім по тенціалом і пе ре бу ває в про цесі про сто го відтво рен ня своєї ро бо -
чої сили. Мо раль не за старіван ня цінності здо бу тої освіти по род жує еко -
номічну та гро ма дя нську іне ртність і усклад нює про су ван ня її во ло дарів
у се редній клас біло русь ко го суспільства — найбільш сприй нят ли вий до
інно ваційних змін в еко номічній і соціальній сфе рах. Тому у своїй основній
масі ба зо ва ве рства не здат на по вноцінно ви ко ну ва ти функцію аґента на -
уко во-технічно го і соціаль но го проґресу в суспільстві і не може пре тен ду ва ти
на ста тус се ред ньо го кла су в його західно му варіанті.
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Таб ли ця 7

Оцінки пред став ни ка ми різних соціаль них груп
своїх життєвих пре фе ренцій, %, 2010 рік 

Роз поділ відповідей
на за пи тан ня: “Чому б
Ви відда ли пе ре ва гу?”

 ьце во б
жул

С

 к
интібо

Р

 н
и ня ле

С

 ьце
мє

ирпді
П

реноісне
П

 )
й

ич
ю

юцарпе н(

 )раноіцатс( ьнеч
У

,а кра до псо го
 мо

Д
 

й
интібо рзеб

о гоьс
У

Жити ба гат ше, але
при цьому ри зи ку ва -
ти, діяти з ініціати -
вою 

10,8 10,5 0,8 3,5 1,3 6,3 1,8 35,0

Жити не хай бідніше,
на томість із ґаран то -
ва ним рівнем, без
 ризику 

14,1 10,3 2,7 0,8 20,6 3,1 2,9 54,5

Ва га ли ся з
відповіддю 2,7 0,5 0,0 0,0 4,2 0,0 3,1 10,5

Ра зом 27,6 21,3 3,5 4,3 26,1 9,4 7,8 100

На підставі да них дер жав ної ста тис ти ки в статті по ка за но, що ба зо ва
 вер ства за сту пає в біло русь ко му суспільстві місце се ред ньо го кла су за кіль -
кісни ми ха рак те рис ти ка ми (се ре дин не ста но ви ще в суспільстві, ма сив -
ність), але не може замінити його за та ки ми якісни ми ха рак те рис ти ка ми, як
рівень освіти (ядро ве рстви — соціальні гру пи із се ред ньою спеціаль ною
освітою, включ но із про фесійно-технічною), що зу мов лює самоіден ти фіка -
цію пред став ників ба зо вої ве рстви із людь ми се ред ньо го стат ку.

На ма теріалах рес публіка нсько го соціологічно го моніто рин гу обґрун -
то ва но, що ба зо ва ве рства заміщає в біло русь ко му суспільстві се редній клас 
за ви ко нан ням та ких функцій, як ди вер сифікація та стабілізація с у спіль -
ства (кількісні па ра мет ри). При цьо му вона не може за сту пи ти се редній
клас за та ки ми функціями, як аґент на уко во-технічно го проґресу, носій
національ ної куль ту ри і ви раз ник суспільних інте ресів, від по чат ку влас ти -
ви ми се ред ньо му кла су (якісні па ра мет ри).

Соціальні наслідки пе ре ва жан ня ба зо вої ве рстви як аль тер на ти ви се -
ред ньо му кла су ви яв ля ють ся в тому, що суспільство втра чає схильність до
но вих рішень і здатність ство рю ва ти нові, а не ви ко рис то ву ва ти тра диційні
мож ли вості. Так, аналіз рівня “національ но го драй ву” пред став ників різних
соціаль них верств свідчить, що ни жня ве рства — із до хо дом, ни жчим за
БПМ (5,2%), має низ ь кий діяльнісний по тенціал і не здат на адап ту ва ти ся до 
жо рстких соціаль но-еко номічних умов пе рехідно го періоду. Ве рства, ни ж -
ча за се ред ню — із до хо дом від 1 до 2 БПМ (30,2%) — об’єднує соціаль но-про -
фесійні гру пи, що мо жуть адап ту ва ти ся до но вої си ту ації ціною зни жен ня
соціаль но го і про фесійно го ста ту су. Сюди вхо дять працівни ки ма со вих про -
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фесій, сфе ри по слуг, робітни ки низ ь кої кваліфікації, се ля ни тощо. Ба зо ва
вер ства — із до хо дом від 2 до 4 БПМ (51,1%) — утво ри ла ся із груп ма со вої
інтеліґенції (інже не ри, вчи телі, лікарі та ін.), служ бовців-спеціалістів, ква -
ліфіко ва них робітників, при ват них підприємців, се ред ньої лан ки бю ро к ра -
тії. Пред став ни ки цієї ве рстви ма ють тра диційні про фесійно- ква лi фіка -
ційні на вич ки і спря мо ву ють основні зу сил ля не на пе ре тво рен ня со ціаль -
ної ре аль ності, а на адап тацію до неї і незрідка на по шук шляхів ви жи ван ня.
Фор ми і спо со би адап таційної по ведінки цих соціаль них верств справ ля ють 
опо се ред ко ва ний вплив на пе ребіг про цесів мо дернізації. Хоча соціаль ний
ста тус, мен талітет, інте ре си і по ведінка цих груп різні, їхня роль в мо -
дернізаційних про це сах до волі подібна. Це пе ре дусім при сто су ван ня до
мінли вих умов, щоби ви жи ти, збе рег ти до сяг ну тий ста тус і сімей ний дохід,
на що зорієнто вані 86,5% на се лен ня Біло русі.

Си ту ація мог ла би при нци по во зміни ти ся із пе ре хо дом працівників із
ба зо вої ве рстви у верхні ве рстви, за умо ви по си лен ня їхньої мо ти вації (у
тому числі ма теріаль ни ми за со ба ми) на за взя ту ефек тив ну пра цю, спря мо -
ва ності на постійне підви щен ня освітньо го рівня й інно ваційної сприй нят -
ли вості. У рам ках та кої стра тифікації, ве рхньою ве рствою — ви щою за 4
БПМ — на зва но віднос но вузь ку ве рству (13,5% у 2010 році), що во лодіє
 най вищим еко номічним, ста тус ним і влад ним по тенціалом (вер хня лан ка
бю рок ратії, на й мані працівни ки, за й няті в но вих ви роб ниц твах, ве ликі та
се редні підприємці, ди рек то ри підприємств тощо). Гру пи, що фор му ють цю
ве рству, нерідко ма ють різні інте ре си й відмінні цілі. Але їх об’єднує мож -
ливість здійсню ва ти пря мий вплив на про це си мо дернізації суспільства.
Соціаль но-про фесійна й освітня струк ту ри цієї ве рстви відповіда ють між -
на род ним стан дар там і, зда ва ло ся б, да ють їй змо гу гідно ви ко ну ва ти функ -
цію аґента на уко во-технічно го та соціаль но го проґресу. Одна че не дос тат ня
пи то ма вага та слаб кий інте лек ту аль ний вплив у суспільстві об ме жу ють
ділову і твор чу ак тивність більшості пред став ників цієї ве рстви й усклад -
ню ють їхній пря мий вплив на мо дернізаційні про це си.

Реалізація за вдан ня пе ре хо ду на й ак тивніших пред став ників ба зо вої ве -
рстви у верхні ве рстви за якісни ми озна ка ми має ком плек сний і дов гот ри ва -
лий ха рак тер. Це має бути по в’я за не з ро зум ною еко номічною політи кою,
що за без пе чує мож ливість гідної опла ти кваліфіко ва ної на й ма ної праці, а
та кож постійно го вдос ко на лен ня кваліфікації кадрів. При цьо му пе ре дба -
чається успішне про ве ден ня рин ко вих ре форм, дер жав на підтрим ка се ред -
ньо го і ма ло го бізне су, дер жав ний за хист при ват ної влас ності, ви ва же на і
дов гос тро ко ва под ат ко ва та кре дит на політика. Усе це ба га то в чому за ле -
жить від яс но го й чітко го за ко но да вства та на яв ності ме ханізмів реалізації
ухва ле них за конів. Про те клю чо вим на пря мом у пе ре ході з ба зо вої у верхні
ве рстви (про об раз се ред ньо го кла су) є, на дум ку еко номістів, підви щен ня
ре аль ної за робітної пла ти як пе ре ду мо ви успішної висхідної мобільності.
Ста нов лен ня се ред ньо го кла су в Рес публіці Біло русь не мож ли ве без по си -
лен ня ролі дер жа ви в політиці інвес ту ван ня в ма теріальні й не ма теріальні
ре сур си суспільства; саме тут пе ре бу ває цен траль на лан ка, взяв шись за яку,
мож на ви тяг ти весь лан цю жок про блем, по в’я за них із роз вит ком верхніх
верств як се ред ньо го кла су в суспільстві.
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