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Вклю ченість мо лоді в освітні та
соціаль но-політичні про це си як чин ник
інно ваційно го роз вит ку біло русь ко го суспільства

Анотація

У статті роз гля ну то роль вклю че ності су час ної біло русь кої мо лоді в освітні та
соціаль но-політичні про це си як чин ни ка інно ваційно го роз вит ку біло русь ко го
суспільства. Ви яв ле но, що успішне ре фор му ван ня дер жа ви й пе рехід на інно -
ваційний шлях роз вит ку мож ливі тільки за ак тив ної участі в цьо му про цесі мо -
лоді. На підставі уза галь нен ня ма теріалів соціологічних досліджень і да них
офіційної ста тис ти ки ви яв ле но особ ли вості вклю че ності біло русь кої мо лоді у
сфе ру освіти, а та кож про бле ми (дис ба ланс між освітою та рин ком праці) й
мож ливі шля хи оптимізації цієї сфе ри. Сха рак те ри зо ва но особ ли вості сис те ми 
підго тов ки на уковців ви щої кваліфікації, ви яв ле но про бле ми, з яки ми сти ка -
ють ся мо лоді ви со кок валіфіко вані дослідни ки та спеціалісти, які ма ють на вич -
ки на уко во-дослідниць кої діяль ності, в про цесі своєї про фесійної адап тації.
Виз на че но за хо ди, що по зи тив но впли ва ють на цей про цес і сти му лю ють на -
уко во-дослідниць ку діяльність мо ло дих дослідників. Крім того, про а налізо ва но
став лен ня мо лоді до різних струк тур гро ма дя нсько го суспільства, до форм гро -
ма дської та політич ної участі, до політич них подій, до спо собів об сто ю ван ня
своїх інте ресів, до дже рел от ри ман ня інфор мації та ко мунікації, зок ре ма до ме -
режі Інтер нет.

Клю чові сло ва: мо лодь, освіта, соціаль но-політичні про це си, інно ваційний роз -
ви ток, інно вація
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На зламі XX–XXI століть біло русь ке суспільство всту пи ло в якісно но -
вий істо рич ний період — пе ре хо ду до постіндустріаль но го, кре а тив но го
суспільства знань. За та ких умов біло русь ку мо дель соціаль но-еко номічно -
го роз вит ку тре ба до пов ни ти но вим змістом, спря мо ва ним на сис тем ну мо -
дернізацію суспільства. З огля ду на це останніми ро ка ми ухва ле но кон -
кретні прак тичні рішен ня з фор му ван ня й реалізації стра тегії інно ваційно го
роз вит ку. У 2006 році впер ше було ухва ле но Кон цепцію національ ної інно -
ваційної сис те ми, у 2007-му — Дер жав ну про гра му інно ваційно го роз вит ку
Рес публіки Біло русь на 2007–2010 роки, спря мо ва ну на фор му ван ня і роз -
ви ток національ ної інно ваційної сис те ми. З ме тою под аль шо го за без пе чен -
ня умов для підви щен ня інно ваційної ак тив ності організацій у 2010 році
було ухва ле но Кон цепцію Дер жав ної про гра ми інно ваційно го роз вит ку
Рес публіки Біло русь на період 2011–2015 років, а та кож Стра тегію тех но -
логічно го роз вит ку Рес публіки Біло русь до 2015-го року і Дер жав ну про -
гра му освоєння у ви роб ництві но вих і ви со ких тех но логій. Національ на
інно ваційна сис те ма (НІС) базується на взаємодії її струк тур них ком по -
нентів, які справ ля ють вплив на ство рен ня, освоєння й реалізацію інно вацій 
у Біло русі. Якщо звер ну ти ува гу на еко номіки роз ви не них країн, мож на
помітити, що там пре ва лю ють на но тех но логії, біот ех но логії та інші пер -
спек тивні ви со ко тех но логічні та при бут кові на пря ми, тоді як Біло русь
знач но відстає від цих країн за низ кою по каз ників ре зуль та тив ності інно -
ваційно го роз вит ку. Якщо та кий стан справ збе ре жеть ся, то роз рив в еко -
номічно му роз вит ку не ми ну че зрос та ти ме, що зу мов лює не обхідність інно -
вацій, важ ли вих для дов гос тро ко во го еко номічно го зрос тан ня й підви щен -
ня кон ку рен тос про мож ності на шої краї ни.

Слід на го ло си ти, що успішне ре фор му ван ня дер жа ви і пе рехід на інно -
ваційний шлях роз вит ку мож ливі тільки за ак тив ної участі в цьо му про цесі
мо лоді. Від того, наскільки швид ко і якісно дер жа ва спри я ти ме роз в’я зан ню
про блем мо лоді в різних сфе рах, ство рю ва ти ме умо ви для її са мо ре алізації й 
удос ко на лен ня ду хов них, мо раль них і фізич них якос тей, за ле жить на й -
ближ че май бутнє. Що ж являє со бою мо лодь? Це по нят тя до волі час то і ши -
ро ко за сто со ву ють у по всяк ден но му вжит ку. Про те з на уко вої точ ки зору
мо лодь мож на виз на чи ти як важ ли ву соціаль но-де мог рафічну гру пу, що
відрізняється від інших пев ни ми віко ви ми ха рак те рис ти ка ми й пе ре бу ває в
про цесі ста нов лен ня пси хофізіологічної, соціокуль тур ної та гро ма дя нської
зрілості, при сто су ван ня до ви ко нан ня соціаль них ста тусів і ро лей, влас ти -
вих до рос лим лю дям. Згідно із За ко ном Рес публіки Біло русь від 7 груд ня
2009 року “Про осно ви дер жав ної мо лодіжної політики” до цієї гру пи мож на 
віднес ти лю дей віком від 14 до 31 року. Та ким чи ном, мо лодь ста но вить май -
же чверть на се лен ня Рес публіки Біло русь (або 2,345 млн жи телів).

Від того, як про й де соціалізація, вступ у до рос ле жит тя мо ло дих лю дей,
за ле жить шлях под аль шо го роз вит ку краї ни. Саме тому одним із на й важ -
ливіших на прямів інно ваційно го роз вит ку біло русь ко го суспільства є ціле -
с пря мо ва на діяльність з фор му ван ня ефек тив ної мо лодіжної політики і
 залучення мо ло дих лю дей до сфе ри дер жав но-суспільно го управління. Це
зу мов лює не обхідність періодич но го досліджен ня мо лоді, зби ран ня й
аналізу дос товірних відо мос тей про її жит тя, її по тре би та інте ре си. Лише на
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підставі та ких да них про ста но ви ще мо лоді та те о ре тич но го уза галь нен ня їх
мож на роз ро би ти й здійсни ти ре аль ну мо лодіжну політику.

Актуалізація в суспільстві інте ре су до про бле ми інно вацій та інно -
ваційно го роз вит ку ак тивізу ва ла по шук форм і ме тодів її роз в’я зан ня, в
тому числі в мо лодіжній сфері — пе ре дусім сто сов но підтрим ки та ла но ви тої 
мо лоді, за лу чен ня мо ло дих кадрів до на уко во-дослідниць кої діяль ності.
Атрибутами на шо го часу ста ють організація і про ве ден ня чис лен них мо -
лодіжних інно ваційних фо румів, кон курсів, вис та вок, кон фе ренцій, біз -
нес-інку ба торів. Звер та ю чи пріори тет ну ува гу на та ла но ви ту і пер спек тив -
ну мо лодь, суспільство піклується про своє інте лек ту аль не ба га тство, що
його сьо годні мож на роз гля да ти як єди ний не ви чер пний ре сурс, який мож -
на відтво рю ва ти, збільшу ва ти і на гро мад жу ва ти.

Останнім ча сом було ухва ле но ба га то за конів і указів Пре зи ден та, по -
ста нов Уря ду Рес публіки Біло русь у сфері на уко вої, на уко во-технічної й
інно ваційної діяль ності; знач на час ти на з них без по се ред ньо спря мо вані на
ство рен ня і за без пе чен ня спри ят ли вих умов для на вчан ня і сти му лю ван ня
твор чої діяль ності мо лоді. Зок ре ма, це має на меті Указ Пре зи ден та Рес -
публіки Біло русь від 26 квітня 2010 року № 199 “Про деякі пи тан ня фор му -
ван ня, ве ден ня і ви ко рис тан ня банків да них об да ро ва ної і та ла но ви тої мо -
лоді”. У та кий спосіб біло русь ка дер жа ва на ма гається за без пе чи ти бе зу пин -
ний інно ваційний роз ви ток суспільства, зок ре ма зро бив ши ак цент на ство -
ренні нор ма тив но-пра во вої бази роз вит ку інно ваційно го по тенціалу мо -
лоді. При цьо му про це су роз вит ку інно ваційно го по тенціалу мо лоді, оче -
вид но, слід над а ти не спон тан но го, а цілес пря мо ва но го ха рак те ру згідно із
пріори тет ни ми на пря ма ми на уко вих досліджень й інно ваційної діяль ності
в Рес публіці Біло русь.

Щоби склас ти кон кретніше уяв лен ня про вклю ченість мо лоді в по -
літичні й соціокуль турні про це си як чин ник інно ваційно го роз вит ку біло -
русь ко го суспільства, доцільно звер ну ти ся до ре зуль татів кон крет них со -
ціологічних досліджень. Так, у 2012 році Інсти ту том соціології НАН Біло -
русі було про ве де но рес публіка нський щорічний моніто ринг гро ма дської
дум ки, одним із за вдань яко го було з’я су ван ня ціннісних орієнтацій, зок ре -
ма мо лоді. Було опи та но 2107 осіб, у тому числі 541 віком до 29 років, що ста -
но вить 25,7% від за галь ної кількості опи та них, із них 276 юнаків і 264 дівчи -
ни, котрі меш ка ють у сто лиці й об лас них цен трах, ма лих містах і сільській
місце вості, що відповідає ста тис тич ним да ним ге не раль ної су куп ності. Це
дає підста ви го во ри ти про деякі тен денції, що уви раз ни ли ся в усіх мо -
лодіжних гру пах рес пон дентів, як про ха рак терні для біло русь кої мо лоді
 загалом.

“Еко номіка знань”, “інно ваційна еко номіка”, “еко номіка, ґрун то ва на на
знан нях” — по нят тя, які незрідка мож на зустріти як у вис ту пах політич них
діячів, працівників ви щої шко ли, так і в за со бах ма со вої інфор мації. У зв’яз -
ку з цим цікаво звер ну ти ся до пи тан ня про рівень освіти мо лоді та її про -
фесійної кваліфікації, що є клю чо вим чин ни ком в “еко номіці знань”. Згідно
із да ни ми моніто рин гу, чи ма ла час тка мо лоді — 37,6% — має се ред ню спе -
ціаль ну освіту, 29,7% — се ред ню за галь ну освіту, 14,4% — се ред ню не пов ну
освіту.
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За раз у ви щих на вчаль них за кла дах Біло русі здо бу ва ють освіту 442,9
тис. сту дентів, або 470 сту дентів на 10 тис. на се лен ня, що відповідає по каз -
ни кам роз ви не них євро пе йських дер жав. За два останні де ся тиліття чи -
сельність сту дентів збільши ла ся більш як удвічі — від 188,6 тис. у 1990 році
до 445,6 тис. у 2011-му.

У 2011 році до за кладів ви щої освіти при й ня то 88,1 тис. осіб, се ред них
35,9% — для здо бут тя освіти за бюд жетні кош ти. Спеціаліста ми із ви щою
освітою ста ли 84,6 тис. ви пус кників, що на 57,8% більше, ніж у 2005 році.
При цьо му за бюд жетні кош ти здо бу ли вищу освіту в денній формі 22,3 тис.
осіб, із них от ри ма ли на прав лен ня на ро бо ту 21 тис. осіб. Мо ло ди ми спе -
ціаліста ми ста ли 19,9 тис. осіб (або 94,7% від тих, хто от ри мав на прав лен ня
на ро бо ту); із них 98,4% пра цю ють за здо бу тим фа хом.

Аналіз на ве де них ста тис тич них да них свідчить, що кількість тих, хто
бажає здо бу ти вищу про фесійну освіту, постійно зрос тає. На сьо годні кіль -
кість сту дентів, які на вча ють ся в біло русь ких ви щих на вчаль них за кла дах,
більш як удвічі пе ре ви щує по каз ник, зафіксо ва ний у 1990-ті роки. Згідно з
да ни ми Національ но го ста тис тич но го комітету Біло русь за кількісю сту -
дентів у роз ра хун ку на 10 тис. на се лен ня (467 осіб) се ред країн СНД по сту -
пається лише Росії (523) та Україні (488), але ви пе ред жає Австрію (314),
Італію (343), Японію (315) і Німеч чи ну (277).

Однією з основ них особ ли вос тей сис те ми ви щої освіти в Рес публіці
Біло русь є те, що вона де далі більше стає плат ною. Це зу мов ле но тим, що в
су час но му світі знан ня на бу ва ють ста ту су важ ли во го то ва ру, тож і освіта у
світо вих мас шта бах пе ре тво рюється на рин ко ву по слу гу, що купується та
про дається. У Рес публіці Біло русь з-поміж 445,6 тис. сту дентів ви щої шко -
ли близь ко 60% на вча ють ся влас ним кош том.

Про те ко мерціалізація ви щої про фесійної освіти і збільшен ня при й о му
до ви щих на вчаль них за кладів абітурієнтів на плат них за са дах при зво дять
до ви ник нен ня про бле ми пра цев лаш ту ван ня час ти ни ви пус кників. За да ни -
ми Національ но го ста тис тич но го комітету Рес публіки Біло русь у 2011 році
на обліку в орга нах з праці, за й ня тості та соціаль но го за хис ту пе ре бу ва ли
33105 без робітних, при цьо му 3664 із них (11%) мали вищу і після дип лом ну
освіту.

Це ба га то в чому зу мов ле не невідповідністю об ся гу, про фесійно-ква -
ліфікаційної струк ту ри та якості підго тов ки ви пус кників ви щих на вчаль -
них за кладів; у пев них сфе рах спос терігається над ви роб ниц тво кадрів, а в
інших — не до ви роб ниц тво. Над ли шок спеціалістів особ ли во знач ний за та -
ки ми про фесіями, як бух гал тер, еко номіст, юрист, пе да гог, то ва роз на вець.
На жаль, за раз у Біло русі прак тич но не про во дять досліджень з вив чен ня
рин ко во го по пи ту та про по зиції сто сов но по слуг у сфері освіти. Скла -
дається си ту ація, коли за пи ту вані ро бо то дав ця ми спеціаль ності не за вжди
по пу лярні у молоді.

Для усу нен ня дис ба лан су між освітою та рин ком праці ба жа но опти -
мізу ва ти струк ту ру підго тов ки кадрів у ви щих на вчаль них за кла дах. У кож -
но му із реґіонів не обхідно виз на чи ти, яких саме спеціалістів і в яких мас -
шта бах потрібно го ту ва ти. Тре ба скла да ти на уко во обґрун то вані про гно зи
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щодо по тре би в спеціалістах пев но го рівня і якості підго тов ки, орієнту ю -
чись на пер спек тив ну кон ’юн кту ру про фесій і спеціаль нос тей.

Деякі за хо ди з оптимізації струк ту ри підго тов ки кадрів уже роз по ча то,
зок ре ма в останні роки кількість бюд жет них місць на спеціаль ності, ви пуск
фахівців за якими над лиш ко вий, реґуляр но ско ро чується. У 2011 році до -
дат ко во ско ро ти ли при й ом на юри дичні спеціаль ності на 12% (245 бюд жет -
них місць), на еко номічні спеціаль ності на 7% (142 бюд жетні місця), на пе -
да гогічні спеціаль ності на 5% (204 бюд жетні місця), на гу манітарні спе -
ціаль ності на 5% (54 бюд жетні місця).

За раз на рин ку зрос тає по пит на спеціалістів із ви щою освітою за про -
філем “техніка і тех но логії”. На тлі за галь но го ско ро чен ня кількості  бю -
джет них місць набір на спеціаль ності та ких профілів, як “техніка і тех но -
логії” і “при род ничі на уки”, зберігається на тому са мо му рівні, а на окремі
спе ціалізації збільшується. За останні кілька років у ви щих на вчаль них за -
кла дах при й ом на ви со ко тех но логічні спеціаль ності, що за без пе чу ють кад -
рові по тре би інно ваційно го ви роб ниц тва, було істот но збільше но. Зок ре ма,
за профілем “техніка і тех но логії” набір був збільше ний на 3,4 тис. осіб (або
на 20%), на “при род ничі на уки” — май же на 900 осіб (36%), “архітек ту ра і
будівниц тво” — на 1,2 ти сячі (36%).

Однією з основ них при чин ко мерціалізації ви щої про фесійної освіти,
по я ви ве ли кої кількості при ват них ви щих на вчаль них за кладів є праг нен ня
знай ти нові дже ре ла фіна нсу ван ня. Інвес тиції в на уку й освіту при но сять
ви го ду і окре мим індивідам, і суспільству за га лом. Люди, які ма ють ви щий
рівень освіти, ма ють більше шансів на пра цев лаш ту ван ня. Саме тому фіна -
нсу ван ня є однією з на й важ ливіших ха рак те рис тик освітньо го про це су,
адже рівень вит рат на ньо го ба га то в чому виз на чає кількісні та якісні ха рак -
те рис ти ки освітньої сис те ми. Без відповідних вит рат на на уку й освіту не -
мож ли во за без пе чи ти його на леж ну якість.

Ви со кий рівень освіти на се лен ня є одним із го лов них до сяг нень Рес -
публіки Біло русь у міжна род них порівнян нях. Так, за індек сом рівня освіти
Біло русь поділяє 23–25 місця у світі з Росією та Угор щи ною. Зав дя ки цьо му 
індек су Біло русь у 2013 році ввійшла до гру пи країн із ви со ким рівнем роз -
вит ку лю дсько го по тенціалу в рей тин гу ек спертів ООН, посівши 64 місце
се ред 177 країн і те ри торій.

Постійно зрос тає по тре ба у після дип ломній про фесійній освіті, що зу -
мов ле но зрос тан ням склад ності й “інте лек ту алізацією” всіх сфер су час но го
біло русь ко го суспільства. Збільшу вані мас шта би ви ко рис тан ня інно ва цій -
них тех но логій суттєво впли ва ють на зміну струк ту ри рин ку праці, а та кож
ви су ва ють нові ви мо ги до осо бис тості су час но го працівни ка, що ство рює
пе ре ду мо ви для транс фор мації й мо дернізації сис те ми освіти. У наш час де -
далі не лбхіднішим є працівник зі знач ни ми про фесійни ми знан ня ми, на -
вич ка ми на уко во-дослідниць кої й аналітич ної ро бо ти, здат ний до кре а тив -
но го опа ну ван ня но вих ком пе тенцій і сфер діяль ності. Одним із важ ли вих
чин ників зрос тан ня по пу ляр ності різно манітних аспірантських про грам у
роз ви не них краї нах є збільшен ня чи сель ності ви со кок валіфіко ва них пра -
цівників, так зва них knowledge workers, які бе руть участь у на уко вих  до -
сліджен нях і роз роб ках. Час тка дослідників у струк турі тру до вих ре -
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сурсів США, Японії та євро пе йських країн упро довж 90-х років XX століття 
збільшу ва ла ся швид ше за пи то му вагу інших ка те горій працівників і до по -
чат ку XXI століття до сяг ла та ких зна чень: 91 осо ба на 10000 працівників у
Японії, 80 — у США, від 55 до 65 — у провідних краї нах ЄС, а у Фінляндії —
138 на 10000.

У Рес публіці Біло русь ство ре но сис те му підго тов ки на уковців ви щої
кваліфікації, за вдан ням якої є підго тов ка кадрів прак тич но для всіх сфер на -
род но го гос по да рства, на уки та куль ту ри. У 2012 році підго тов ку аспірантів
здійсню ва ли 120 організацій рес публіки, із них 75 на уко вих організацій і 43
за кла ди ви щої освіти. Усьо го на 1 січня 2012 року в за кла дах, що за без пе чу -
ють здо бут тя після дип лом ної освіти в Біло русі, на вча ло ся 4968 аспірантів,
із них за кош ти рес публіка нсько го бюд же ту — 4528. За га лом у рес публіці на
по ча ток 2012 року за спеціаль нос тя ми, що за без пе чу ють роз ви ток ви со ко -
тех но логічних ви роб ництв, про хо ди ли підго тов ку 496 аспірантів, що ста но -
ви ло 11,4% від їх за га лу. Слід за зна чи ти, що останніми ро ка ми в рес пуб -
ліці вжи то за ходів щодо по до лан ня сфор мо ва них дис про порцій у га лу зевій
спеціалізації аспірантів відповідно до пріори тет них на прямів на уки і тех но -
логії. У наш час три ває про цес ство рен ня ефек тив ної сис те ми зво рот но го
зв’яз ку між спо жи ва ча ми кадрів ви щої на уко вої кваліфікації та сис те мою їх
підготовки.

Однією з го лов них умов функціону ван ня національ ної на уки є на яв -
ність ви со кок валіфіко ва них дослідників і спеціалістів, які ма ють на вич ки
на уко во-дослідниць кої діяль ності. За період від 2008-го до 2011 року відбу -
ло ся збільшен ня пи то мої ваги ка те горії дослідників віком до 29 років у за -
гальній чи сель ності їх з 24,5% до 24,7%. У 2011-му кількість працівників, що
за й ма ють ся на уко во-дослідниць кою діяльністю, віком до 29 років ста но ви -
ла 4,9 тис.

Для виз на чен ня орієнтації мо ло дих дослідників на про фесійну діяль -
ність у на уковій сфері істот не зна чен ня має з’я су ван ня пи тан ня про те, чи
пла ну ють вони і далі за й ма ти ся на уко во-дослідниць кою діяльністю після
закінчен ня аспіран ту ри. Про ве де не співробітни ка ми Інсти ту ту соціології
НАН Біло русі соціологічне досліджен ня засвідчи ло, що май же по ло ви на
опи та них у 2012 році мо ло дих уче них віком до 35 років (39,0%) пла ну ють і
далі за й ма ти ся на уко вою діяльністю у своїй на уковій організації. Приб лиз -
но тре ти на опи та них мо ло дих дослідників (33,1%) не виз на чи ли ся, чи вва -
жа ють вони на уку своїм оста точ ним про фесійним ви бо ром. Пла ну ють піти
в іншу сфе ру діяль ності, не по в’я за ну із на уко во-дослідниць кою пра цею,
18,4% рес пон дентів. Крім того, 5,9% мо ло дих уче них пла ну ють і далі за й ма -
ти ся на уко вою діяльністю, але змінити місце ро бо ти. Нас то ро жує той факт,
що не вва жає на уку своїм оста точ ним ви бо ром у виз на ченні життєвого шля -
ху ко жен п’я тий з опи та них дослідників віком до 35 років.

Однією із на й гостріших на да ний час за ли шається про бле ма ма теріаль -
но го за без пе чен ня мо ло дих уче них. За робітна пла та мо лод шо го на уко во го
співробітни ка не тільки ни жче, ніж сти пендія аспіран та, а й ни жча за МПБ
для пра цез дат но го на се лен ня (у 2012 році — 1745 тис. руб.). Розмір сти -
пендій аспірантів та кож віднос но не ве ли кий. Не обхідно знач но по кра щу ва -
ти ма теріаль ну за без пе ченість аспірантів, що ста не істот ним чин ни ком ак -
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тивнішого і мас штабнішого вклю чен ня мо лоді до на уко во-дослідниць кої
діяль ності.

Ще однією гос трою про бле мою, що її до ве деть ся більш цілес пря мо ва но
роз в’я зу ва ти для підви щен ня ефек тив ності діяль ності аспіран ту ри, є за без -
пе чен ня жит лом. Знач на час ти на мо ло дих уче них ствер джу ють, що основ -
ною соціаль но-по бу то вою про бле мою, з якою вони постійно сти ка ють ся, є
не дос тат ня за без пе ченість жит лом і по в’я зані з цим труд нощі. Крім чер ги на
от ри ман ня місця чи окре мої кімна ти в гур то жит ку, мо лоді вчені скар жать ся
на відсутність не обхідних меблів у кімна тах гур то житків.

Ці та інші чин ни ки справ ля ють суттєвий неґатив ний вплив на за лу чен -
ня мо лоді до освітньо-дослідниць кої діяль ності. На поліпшен ня си ту ації
по зи тив но впли ва ють за хо ди, що сти му лю ють на уко во-дослідниць ку діяль -
ність мо ло дих лю дей, здійсню вані за рішен ням рес публіка нських управ -
лінських струк тур. Се ред цих за ходів слід на зва ти відповідно до їхньої мо -
ти ваційної та сти му лю валь ної зна чи мості премії і сти пендії Пре зи ден та
Рес публіки Біло русь для мо ло дих уче них, сту дентів і аспірантів; сти пендії
Уря ду Рес публіки Біло русь для сту дентів і аспірантів; кон кур си мо ло дих
уче них і аспірантів у рам ках функціону ван ня Біло русь ко го рес публіка -
нсько го фон ду фун да мен таль них досліджень.

Вирішаль не зна чен ня в плані за лу чен ня мо лоді в політичні та со ціо -
куль турні про це си має за до во леність різно манітни ми ас пек та ми жит тя.
Згідно із да ни ми щорічно го моніто рин гу ІС НАН Біло русі, 40,3% опи та них
мо ло дих лю дей за до во лені й рад ше за до во лені своєю ро бо тою. Про те сто -
сов но за робітної пла ти/до хо ду кар ти на є зовсім іншою — лише 18,2% за до -
во лені своєю за рпла тою. Рівень за до во ле ності ро бо тою за ле жить від  бага -
тьох чин ників, як внутрішніх, так і зовнішніх сто сов но лю ди ни. Однак за не -
а би я ко го роз маїт тя чин ників і різної спря мо ва ності їхньо го впли ву на лю -
ди ну мож на ви ок ре ми ти кілька основ них ха рак те рис тик ро бо ти, від яких
 доволі ста ло за ле жить міра за до во ле ності ро бо тою. Що сто сується інших
ас пектів, по в’я за них з ро бо тою мо ло дих біло русів, то своєю по са дою  задо -
волені 34% із них, ре жи мом ро бо ти — 41,2%, своєю про фесійною підго тов -
кою — 44,2%.

Слід за зна чи ти як по зи тив ний той факт, що мо лоді люди пе ре важ но за -
до во лені рівнем своєї підго тов ки — вони ро зуміють, що тільки на явність
якісної освіти дає мож ливість у под аль шо му от ри ма ти цікаву і пер спек тив -
ну ро бо ту. Звісно, освіта і на вчан ня не ґаран ту ють на бут тя вигіднішого ста -
но ви ща у про фесійно му плані, про те та мо ло да лю ди на, кот ра вза галі не має
жод но го дип ло ма, не має прак тич но ніяких шансів у кон ку рентній бо ротьбі
за пер спек тив не ро бо че місце. Інши ми сло ва ми, чим сильнішим є роз рив
між про по зицією та по пи том на кваліфіко ва ну ро бо чу силу, тим більше мо -
ло да лю ди на має вкла да ти у влас ну освіту. Цим зу мов ле ний той факт, що за -
раз мо лодь на лаш то ва на раціональніше ста ви ти ся до пла ну ван ня своєї май -
бут ньої кар’єри.

Вклю ченість мо ло дих лю дей у політичні про це си ба га то в чому за ле -
жить від особ ли вос тей став лен ня їх до політики, від рівня їхніх знань про
політику, їхньої поінфор мо ва ності про політичні про це си та події — інши ми 
сло ва ми, від коґнітив них політич них орієнтацій. Такі орієнтації фор му ють -
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ся як па сив но (в про цесі політич ної соціалізації), так і ак тив но (коли мо ло да 
лю ди на свідомо і цілес пря мо ва но ціка вить ся політи кою).

Якщо з та ких по зицій про а налізу ва ти став лен ня мо лоді Біло русі до
політики, мож на по ба чи ти таку кар ти ну. Більшість опи та них мо ло дих лю -
дей — 53,8% — тією чи тією мірою цікав лять ся політич ни ми подіями, що
відбу ва ють ся в Біло русі. Вод но час зовсім не цікав лять ся політи кою і по -
літич ни ми подіями 12,7% мо ло дих біло русів.

Отри мані у грудні 2012 року в пе ребігу за галь но рес публіка нсько го мо -
ніто рин гу дані свідчать, що в об сто ю ванні своїх життєвих інте ресів мо лоді
люди частіше орієнту ють ся на індивіду альні, а не суспільні чин ни ки і гро -
ма дську дум ку. По над чверть опи та них (28,9%) воліють ви ко рис то ву ва ти
для роз в’я зан ня своїх життєвих про блем і реалізації інте ресів осо бисті зв’яз -
ки і зна йо мства.

Для з’я су ван ня політич них орієнтацій мо ло дих лю дей ве ли ке зна чен ня
має вив чен ня їхньо го став лен ня до політич них партій краї ни. Як пра ви ло,
будь-яка політич на партія зацікав ле на в тому, щоби гро ма дя ни ба чи ли в ній
ком пе тен тну політич ну силу, здат ну об сто ю ва ти їхні інте ре си і роз в’я зу ва ти 
на й гостріші соціаль но-еко номічні пи тан ня. Щоб виг ра ти й до сяг ти пе ре ва -
ги в кон ку рентній політичній бо ротьбі, партія по тре бує підтрим ки ви бор -
ців, але для цьо го гро ма дя ни ма ють ба чи ти в ній за хис ни ка своїх інте ресів і
довіряти їй. На жаль, ав то ри тет біло русь ких політич них партій у мо ло -
діжно му се ре до вищі не ви со кий че рез їхню чис ленність, нечіткість про грам,
слабкість їхньої соціаль ної бази, відсутність організо ва ної суспільної під -
трим ки. У зв’яз ку з цим політичні партії по збав лені довіри з боку мо лоді й
не вик ли ка ють у мо ло дих лю дей ба жан ня приєдна ти ся до їхньої діяль ності.
Так, на за пи тан ня “Якби в біло русь кий пар ла мент ви бо ри про во ди ли за
партійни ми спис ка ми, то за яку політич ну партію Ви би про го ло су ва ли?”
по над дві тре ти ни опи та них мо ло дих лю дей (65,4%) ва га ли ся відповісти, а
ще 21,8% відповіли, що про го ло су ва ли би про ти всіх. Слід за зна чи ти, що
прак тич но кож на політич на партія в той чи той мо мент при хо дить до ро -
зуміння зна чу щості мо лодіжної політики — по-пер ше, мо лодь має знач ний
елек то раль ний по тенціал, по-дру ге, мо лодь є найбільш пер спек тив ним ре -
сур сом інно ваційно го роз вит ку суспільства, і саме від її на строїв за ле жа ти -
ме цей роз ви ток. Мож ли во, збільшен ню по пу ляр ності політич них партій
спри я ти ме ство рен ня мо лодіжних організацій, які з ними взаємодіяти муть і
більш ак тив но кон так ту ва ти муть з мо ло ди ми людь ми. Досвід де мок ра тич -
них країн до во дить, що за пев них умов такі організації здатні ство рю ва ти ре -
зерв для май бут ньої політичної діяльності.

Знач ну роль у фор му ванні освітньо-дослідниць ких і соціокуль тур них
орієнтацій мо лоді відігра ють ЗМІ. За умов інно ваційно го роз вит ку біло -
русь ко го суспільства роз ви ток медіасис те ми відбу вається стрімки ми тем -
па ми. Ба га то маніття типів ЗМІ, по я ва і по ши рен ня но вих тех но логій у ца -
рині ма со вих ко мунікацій — усе це по си лює й роз ши рює сфе ру їхньо го
впли ву.

Най по ши ренішим дже ре лом от ри ман ня мо лод дю не обхідної й ак ту аль -
ної інфор мації про жит тя в Біло русі і за кор до ном є Інтер нет. До цьо го за со -
бу інфор мації звер тається пе ре важ на більшість рес пон дентів — 79,2%.
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З огля ду на рівень важ ли вості дже рел інфор мації для мо лоді далі йде те ле -
ба чен ня — 66,1% опи та них мо ло дих лю дей чер па ють інфор мацію із цьо го
дже ре ла. Одер жу ють інфор мацію че рез радіо та дру ко ва ну періоди ку по
22,5% рес пон дентів. Крім того, близь ко чверті опи та них мо ло дих лю дей
довіря ють інфор мації, от ри маній від ро дичів, друзів і колеґ, — 27,9%, а 7,8%
відда ють пе ре ва гу офіційно му інфор му ван ню за місцем ро бо ти або  на -
вчання.

Ґло баль на ме ре жа ста ла невіддільною час ти ною жит тя су час но го су -
спільства, і коло ко рис ту вачів цієї інфор маційної ме режі постійно роз ши -
рюється, зок ре ма й у Біло русі. Зав дя ки ви ко рис тан ню ме режі Інтер нет мо -
ло да лю ди на має змо гу до лу чи ти ся до но вих по токів інфор мації, у тому
числі тих, що сто су ють ся різно манітних освітніх, на уко во-дослідниць ких і
соціокуль тур них пи тань. Для більшості мо ло дих лю дей основ ним дже ре -
лом от ри ман ня інфор мації, що за слу го вує на довіру, є ме ре жа Інтер нет. Це
підтвер джується та кож да ни ми вказаних далі соціологічних і мар ке тин го -
вих до сліджень, згідно з ре зуль та та ми яких основ ну масу біло русь ких Ін -
тер нет- ко рис ту вачів ста нов лять люди віком 25–34 роки (30,27%) і мо лодь
віком 19–24 роки (20,67%). Про ве де ний моніто ринг свідчить, що ко рис ту -
ють ся Інтер не том прак тич но щод ня 76,5% мо ло дих рес пон дентів, роб лять
це не рідше за 1–2 дні на тиж день 12,8% опи та них мо ло дих лю дей, не рідше,
ніж  1– 2 рази на місяць — 3,7%, рідше за 1 раз на місяць — 2,4%.

За да ни ми досліджен ня євро пе йсько го дослідниць ко го аґентства “Ge -
miusAudience”, про ве де но го в червні 2012 року, саме мо лоді люди ста нов -
лять май же 38% всієї ау ди торії ме режі Інтер нет у Біло русі, і саме вони
здійсню ють 41% пе ре глядів Bynet. При цьо му на за своєння но вин них ре -
сурсів при па дає при близ но 12% пе ре глядів. У пе ребігу досліджен ня було
про а налізо ва но соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки біло русь ких ко -
рис ту вачів 76 сайтів. За галь не охоп лен ня досліджен ня ста но ви ло 836 746
осіб, які зро би ли 74,5 млн пе ре глядів сторінок і про ве ли на сай тах-учас ни -
ках май же 1,5 млн го дин. У відсот ко во му плані це еквіва лен тно па ра мет рам
29% усієї ау ди торії ме режі Інтер нет у Біло русі. Згідно з чер вне ви ми да ни ми
досліджен ня “GemiusAudience”, тре ти на відвіду вачів суспільно-політич них 
інфор маційних сайтів — мо лодь віком 15–24 роки.

Для под аль шо го інно ваційно го роз вит ку суспільства і за лу чен ня мо лоді 
в освітні й соціокуль турні про це си не обхідно ство рю ва ти умо ви для за без -
пе чен ня дос ту пу до ре сурсів ме режі Інтер нет у всіх реґіонах Біло русі. Ви ко -
рис тан ня інфор маційних тех но логій є однією з об ов’яз ко вих умов підви -
щен ня інно ваційно го по тенціалу мо лоді.

Підсу мо ву ю чи вик ла де не вище, мож на кон ста ту ва ти, що у своїй біль -
шості мо лодь успішно адап тується до політич них і соціокуль тур них про -
цесів, про що свідчить праг нен ня здо бу ти на леж ну освіту, за до во леність
різно манітни ми ас пек та ми праці, низ ь кий про тес тний по тенціал, інте рес до
політич них подій, ак тив не ви ко рис тан ня су час них інфор маційних тех но -
логій. Слід відзна чи ти той по зи тив ний факт, що дер жа ва на ма гається під -
три му ва ти праг нен ня мо лоді сто сов но інно ваційно го роз вит ку — від по шу -
ку й до бо ру інно ваційних ідей і до про це су про су ван ня та реалізації інно -
вацій на рин ку. Так, одним з останніх ціка вих про ектів у сфері інно ваційно -
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го роз вит ку є рес публіка нський мо лодіжний про ект “100 ідей для Біло русі”,
реалізо ву ва ний за підтрим ки Біло русь кої рес публіка нської спілки мо лоді.
Цей про ект спря мо ва ний на ак тивізацію інно ваційної діяль ності та про -
фесійної мобільності мо лоді, ство рен ня і реалізацію кон крет них до слід -
ниць ких про ектів і пер спек тив них на уко во-технічних роз ро бок, що ста нов -
лять прак тич ний інтерес і можуть принести користь як країні загалом, так і
окремим галузям народного господарства та підприємствам.
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