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Анотація

Вик ла де но ре зуль та ти соціологічно го досліджен ня, пред ме том яко го були мо -
лоді вчені на уко вих організацій Національ ної ака демії наук Біло русі та біло -
русь ка на ука за умов мо дернізації й удос ко на лен ня ме ханізмів фіна нсу ван ня на -
уко вих досліджень. У статті роз гля ну то основні чин ни ки на уко вої діяль ності
мо ло дих уче них та оцінки ними су час но го ста ну біло русь кої на уки, а та кож
пер спек тив своєї на уко вої діяль ності. Обґрун то ва но цен траль ний вис но вок,
згідно з яким труд нощі, яких за знає біло русь ка на ука в да ний час, по в’я зані го -
лов но з не дос тат ньо ефек тив ною дер жав ною політи кою в сфері на уки.

Клю чові сло ва: на ука як соціаль ний інсти тут, на уко ва діяльність, на уко ва
політика, кад ро ва політика в науці, про фесійна адап тація, струк ту ра тру до -
вої мо ти вації, мо лодь в науці

За умов світо вої еко номічної кри зи пе ред біло русь кою дер жа вою по ста -
ло дуже склад не за вдан ня збе рег ти по зи тив ну ди наміку основ них  макро -
економічних по каз ників еко номічно го зрос тан ня, не втра ти ти інно ваційно -
го змісту роз вит ку еко номіки, її кон ку рен тних пе ре ваг і дже рел зрос тан ня,
до яких пе ре дусім на ле жить інте лек ту аль ний по тенціал нації — на ука,
освіта.

Су час на на ука — це сфе ра еко номіки, що по тре бує знач них суспільних
ре сурсів, до ро го го ек спе ри мен таль но го устат ку ван ня тощо. Да ле ко не кож -
на дер жа ва може доз во ли ти собі утри му ва ти таку на уку. Нинішній стан
біло русь кої на уки — це ре зуль тат як об’єктив них об ста вин (мож ли вості
краї ни в утри манні су час ної на уки, дже ре ла і розмір фіна нсу ван ня на уко вих 
уста нов, за пи ту ваність фун да мен таль них на уко вих досліджень тощо), так і
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суб’єктив них, по в’я за них з діяльністю уче них, по ведінко ви ми стра тегіями
за зміне них умов, став лен ням до си ту ації тощо.

Біло русь має ви со кий інте лек ту аль ний по тенціал роз вит ку. Але по тен -
ціал — це ще не ре сурс. Щоб він став ре сур сом роз вит ку, не обхідні кон кретні
дії дер жа ви і суспільства, спря мо вані на ство рен ня умов фор му ван ня но вої
якості кад ро во го по тенціалу ви щої шко ли і на уки. Ди намізм гли бо ких со -
ціаль но-еко номічних пе ре тво рень усіх сфер біло русь ко го суспільства  ви кли -
кає до жит тя низ ку но вих мо лодіжних про блем, по в’я за них із про фесійним
ста нов лен ням і функціону ван ням мо ло дих спеціалістів у на уко вій сфері.

Мо лоді вчені на уко вих організацій Національ ної ака демії наук Біло русі 
та біло русь ка на ука за га лом ста ли пред ме том спеціаль но го соціологічно го
досліджен ня, про ве де но го Інсти ту том соціології НАН Біло русі у квітні–
травні 2012 року. Усьо го було опи та но 137 мо ло дих на уковців НАН Біло -
русі віком до 30 років. З них 4,4% ма ють на уко вий ступінь кан ди да та наук;
стаж ро бо ти у 28,5% — 1 рік, у 46,7% — 2–3 роки, у 13,9% — 4–5 років.

Аналіз да них опи ту ван ня по ка зує, що мо лоді вчені оціню ють су час ний
стан справ у на уковій сфері рес публіки не одноз нач но. Лише 8,0% із них
оціню ють си ту ацію в біло руській науці як стабільну і з доб ри ми пер спек ти -
ва ми под аль шо го роз вит ку; 58,4% — оціню ють ста но ви ще в науці як хит ли -
ве; 21,2% — як кри зо ве, по збав ле не дос татніх ґарантій і пер спек тив роз вит -
ку; 12,4% ва га ли ся вис ло ви ти свою точ ку зору (табл. 1).

Таб ли ця 1

Роз поділ відповідей рес пон дентів на за пи тан ня “Як Ви оцінюєте
 сучасний стан біло русь кої на уки, її сек торів, ва шої на уко вої організації

і себе в науці?” (% від тих, хто відповів) 

Сфе ри 
оціню ван ня 

Як за га лом
стабільний і з доб -
ри ми пер спек ти ва -

ми роз вит ку 

Як не стабільний,
пер спек ти ви  по -

дальшого роз вит ку 
не одноз начні 

Як кри зо вий, без
дос татніх ґарантій
і пер спек тив роз -

вит ку 

Важ ко
відповісти

На у ка за га лом  8,0 58,4 21,2 12,4
Академічна
на ука  8,0 49,6 29,9 12,4

Свій інсти тут 16,8 52,6 19,7 10,9
Своє ста но ви -
ще в науці 15,3 51,1 8,8 24,8

Оцінка мо ло ди ми вче ни ми су час но го ста ну ака демічної на уки схо жа з
оцінкою, що її дали опи тані на уковці сто сов но біло русь кої на уки за га лом.
Тільки 8,0% опи та них оціню ють си ту ацію в ака демічній науці як стабільну і
з при й нят ни ми пер спек ти ва ми под аль шо го роз вит ку; 49,6% — як хит ли ву і
за зна ча ють, що пер спек ти ви под аль шо го роз вит ку НАН Біло русі  неодно -
значні; 29,9% — як кри зо ву, без дос татніх ґарантій і пер спек тив роз вит ку;
12,4% ва га ли ся з оцінкою.

Ста но ви ще своїх інсти тутів мо лоді вчені оціню ють тро хи вище, але й ця
оцінка до волі низ ь ка. Так, лише 16,8% рес пон дентів оцінили ста но ви ще
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своїх інсти тутів як стабільне; як хит ли ве і не одноз нач не — 52,6%; як кри зо -
ве, без дос татніх ґарантій і пер спек тив роз вит ку — 19,7%.

Не од ноз нач но мо лоді вчені оціню ють пер спек ти ви і своєї на уко вої
діяль ності. Тільки 15,3% опи та них мо ло дих уче них вва жа ють свою осо бис -
ту си ту ацію стабільною і та кою, що обіцяє не по гані пер спек ти ви; 51,1%
оціню ють своє ста но ви ще в ака демічній науці як хит ли ве і не пев не; 8,8% —
як кри зо ве, по збав ле не на леж них ґарантій і пер спек тив. Слід та кож ска за ти
про знач ну час тку рес пон дентів (24,8%), які ва га ли ся з од но знач ною оцін -
кою сво го ста но ви ща в науці.

Отже, чим, на дум ку опи та них мо ло дих на уковців, спри чи не не таке не -
одноз нач не ста но ви ще низ ки ака демічних на уко вих організацій у да ний час?

На пер ше місце тут рес пон ден ти по ста ви ли кад ро ву про бле му, що по -
ста ла в на уко вих організаціях НАН Біло русі. Проб ле ма з кад ра ми зу мов ле -
на, на дум ку рес пон дентів, не дос тат ньою вмо ти во ваністю пер спек тив них
мо ло дих уче них на ефек тив ну діяльність че рез низ ь кий рівень їхньої за -
робітної пла ти. Так вва жа ють 68,6% рес пон дентів (рис. 1).

Рис. 1. Роз поділ відповідей рес пон дентів на за пи тан ня “Які із пе реліче них про блем ви
вва жаєте на й гострішими для ва шої на уко вої організації?” (% від тих, хто відповів)
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Проб ле ма за робітної пла ти в науці за умов інфляції й падіння рівня жит -
тя на уковців при зво дить до не дос тат ньо го при пли ву та ла но ви тої мо лоді в
на уку, пе ре хо ду пер спек тив них на уковців в інші сфе ри діяль ності (це від -
зна чи ли 27,0% опи та них), і як ре зуль тат — до вга сан ня і роз па ду провідних
ака демічних на уко вих шкіл.

У па кет умов, що ство ри ли таку не одноз нач ну си ту ацію в ака демічно му
сек торі на уки, рес пон ден ти та кож вклю чи ли: низ ькі за рпла ти ви со кок ва -
ліфіко ва них на уковців — кан ди датів і док торів наук (47,0%), по га не ма -
теріаль но-технічне за без пе чен ня на уко вих досліджень (38,7%), не за пи ту -
ваність ре зуль татів на уко вих досліджень (31,4%), не дос татній при плив та -
ла но ви тої мо лоді (20,4%).

Стан справ, що склав ся в на уко вих організаціях НАН Біло русі, крім на -
зва них вище чин ників, виз на ча ють, на дум ку опи та них мо ло дих на уковців,
та кож зовнішні для на уко вої діяль ності чин ни ки. Ідеть ся про не дос татнє
фіна нсу ван ня на уки (67,2%) і не а дек ват не ма теріаль но-технічне за без пе чен -
ня досліджень (67,2%), за бю рок ра ти зо ваність на уки на всіх рівнях (56,9%);
не впин не зни жен ня пре сти жу про фесії вче но го в біло русь ко му суспільстві
(36,5%); не е фек тив не управління на укою в Біло русі (31,4%); відсутність
об’єктив них кри теріїв оціню ван ня на уко вої праці (16,8%) (рис. 2) .

Рис. 2. Роз поділ відповідей рес пон дентів на за пи тан ня “Які про бле ми на уко вої діяль -
ності Ви вва жаєте на й гос три ми сьо годні? ” (% від тих, хто відповів)

Аналіз да них опи ту ван ня по ка зує, що тільки 40,9% мо ло дих уче них
певні, що не га раз ди, від яких по тер пає біло русь ка на ука в да ний час, по в’я -
зані із внутрішніми про бле ма ми са мої на уки, її не е фек тивністю. На дум ку
більшості опи та них, си ту ація, у якій нині опи ни ла ся біло русь ка на ука, по -
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в’я за на на сам пе ред із не дос тат ньо ефек тив ною дер жав ною на уко вою по -
літи кою. Ли шень 4,1% рес пон дентів ви со ко оціню ють її ефек тивність. У
зв’яз ку з цим 31,4% опи та них мо ло дих уче них вва жа ють за не обхідне про ве -
ден ня ре фор ми сис те ми управління на укою в Біло русі.

Опи ту ван ня про де мо нстру ва ло та кож, що до на й важ ливіших  дер -
жавних за ходів, спря мо ва них на підви щен ня ефек тив ності на уко вої діяль -
ності, на дум ку більшості опи та них, на ле жать ра ди каль не віднов лен ня ма -
теріаль но-технічної бази досліджень (67,3%) і сис те ми опла ти праці вче них
(67,5%). По над тре ти ну (38,1%) рес пон дентів звер та ють ува гу на не об -
хідність упро вад жен ня но вих при нципів фор му ван ня скла ду на уко вих
кадрів, включ но з підго тов кою і ви ко рис тан ням їх. Стільки ж мо ло дих
 учених (38,1%) до чис ла на й важ ливіших на прямів дер жав ної на уко вої
політики віднес ли вдос ко на лен ня ме ханізмів фіна нсу ван ня на уко вих до -
сліджень.

Крім того, важ ке ста но ви ще ака демічно го сек то ру на уки рес пон ден ти
по в’я зу ють із рівнем роз вит ку національ ної еко номіки, ха рак те ром її тех но -
логічно го укла ду, відсутністю за пи ту на ре зуль та ти вітчиз ня ної фун да мен -
таль ної на уки. Так вва жа ють 66,4% опи та них мо ло дих на уковців НАН
Бі лорусі.

Опи ту ван ня по ка за ло, що соціаль не са мо по чут тя мо ло дих працівників
на уко вих уста нов НАН Біло русі мож на сха рак те ри зу ва ти як три вож не, не -
пев не.

За да ни ми досліджен ня, тру до ва мобільність мо ло дих уче них НАН
Біло русі до волі ви со ка. Пла ни про фесійної діяль ності на на й ближ чий час у
на уковців віком до 30 років такі: за ли ши ти ся пра цю ва ти у своїй на уковій
організації — 38,7%, пе рей ти в іншу сфе ру діяль ності — 18,2%; 33,5% рес пон -
дентів із пла на ми ще не виз на чи ли ся (рис. 3).

Основ ни ми при чи на ми ба жан ня звільни ти ся з ро бо ти мо лоді вчені вва -
жа ють: низ ь кий за робіток (32,6%) і відсутність су час ної ма теріаль но- тех -
нічної бази, що за ва жає по вноцінно за й ма ти ся на уко ви ми досліджен ня ми
(13,3%), низ ь кий на уко вий рівень дослідниць ких робіт (11,9%), а та кож
при чи ни осо бис то го ха рак те ру (9,6%). Такі при чи ни, як низ ь кий рівень
ком пе тен тності керівниц тва, об ме жені мож ли вості для роз вит ку на уко -
во-інно ваційної діяль ності, відсутність пер спек тив кар’єрно го, про фесійно -
го зрос тан ня не ввійшли до пе реліку основ них при чин намірів мо ло дих уче -
них звільни ти ся з ро бо ти (рис. 4).

Що сто сується оцінки сво го ма теріаль но го ста но ви ща, то більшість
опи та них (75,2%) виз на ча ють його як “ни жче за се реднє” і “низ ь ке”. При чо -
му жо ден із них не вва жає своє ма теріаль не ста но ви ще ви со ким або ви щим
за се реднє. Оскільки мож ли вості для підви щен ня рівня за рпла ти на основ -
но му місці ро бо ти до сить об ме жені, чи ма ло рес пон дентів ма ють намір по -
ліпши ти своє ма теріаль не ста но ви ще за ра ху нок до дат ко вої за й ня тості.

Як по ка зу ють дані соціологічно го досліджен ня, си ту ація із до дат ко вою
за й нятістю (на основ но му місці ро бо ти та в інших сфе рах діяль ності) влас -
ти ва для знач ної час ти ни мо ло дих уче них НАН Біло русі. Так, 31,4% опи та -
них за зна чи ли, що ма ють до дат кові дже ре ла до ходів, при цьо му без по се ред -
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ньо на основ но му місці ро бо ти до дат ко ву за й нятість (ви ко нан ня ґрантів і
ро бо та за сумісниц твом у своїй на уковій організації) ма ють 13,8% опи та них.

Рис. 3. Роз поділ відповідей рес пон дентів на за пи тан ня “Яки ми є Ваші пла ни
 професійної діяль ності на на й ближ чу пер спек ти ву?” (% від тих, хто відповів)

Як по ка за ло досліджен ня, основ ни ми ви да ми до дат ко вої за й ня тості є:
ро бо та за сумісниц твом на основ но му місці ро бо ти (5,8%), а та кож в інших
організаціях (5,8%); участь у ви ко нанні вітчиз ня них і за кор дон них ґрантів
(8,0%); над ан ня по слуг у на пи санні на уко вих ста тей, дис ер тацій за фа хом
(5,8%). Час ти на опи та них (15,3%) відзна чи ли та кож на явність у них та ко го
виду до дат ко вої за й ня тості, як “ви пад кові при робітки” (рис. 5).

Доміна нтним мо ти вом до дат ко вої за й ня тості для більшості мо ло дих
уче них є низ ь кий рівень за рпла ти на місці основ ної ро бо ти. 67,2% опи та них
за зна чи ли, що не за до во лені розміром своєї за робітної пла ти. При цьо му
68,6% рес пон дентів вва жа ють низ ь кий рівень за робітної пла ти мо ло дих уче -
них “на й гострішою” про бле мою і своїх на уко вих організацій, і біло русь кої
на уки за га лом.
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Рис. 4. Роз поділ відповідей рес пон дентів на за пи тан ня “Якщо Ви пла нуєте і далі
 займатися на уко вою діяльністю, але змінити місце ро бо ти, то яки ми є основні

 причини цьо го рішен ня?” (% від тих, хто відповів)

Одним із на й важ ливіших по каз ників соціаль но го са мо по чут тя мо ло дих 
уче них є рівень їхньої впев не ності в май бут ньо му. За да ни ми досліджен ня,
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59,9% рес пон дентів не впев нені у за втраш ньо му дні, і тільки 28,4% тією чи
тією мірою впев нені.

Рис. 5. До дат кові дже ре ла до ходів мо ло дих уче них НАН Біло русі
(% від тих, хто відповів)
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Ще одним по каз ни ком рівня соціаль но го са мо по чут тя мо ло дих уче них
є рівень за до во ле ності жит тям за га лом. За да ни ми досліджен ня, більшість із 
них (51,8%) не за до во лені своїм жит тям у цілому. Час тка тих, хто тією чи
тією мірою за до во ле ний своїм жит тям, ста но вить лише 41,6%.

Вод но час тільки 8,5% рес пон дентів пла ну ють для роз в’я зан ня на гро -
мад же них про блем на й ближ чим ча сом виї ха ти за кор дон на постійне місце
про жи ван ня. Пла ни сто сов но виї зду за кор дон у мо ло дих вче них здебільшо -
го по в’я зані із тим ча со вою на уко вою діяльністю. Так, 11,5% рес пон дентів
пла ну ють виї ха ти за кор дон для тим ча со вої на уко вої праці, а 5,3% твер до
вирішили виї ха ти за кор дон для тим ча со вої на уко вої праці і ма ють ре аль ну
мож ливість здійснен ня цьо го кро ку. Утім, більшість опи та них мо ло дих уче -
них (60,3%) не пла ну ють ви їжджа ти за кор дон (табл. 2).

Таб ли ця 2

Роз поділ відповідей рес пон дентів на за пи тан ня
“Чи пла нуєте Ви на й ближ чим ча сом виї ха ти за кор дон?”

Варіанти відповідей % від тих, хто
відповів 

Та ких планів у мене немає 60,3
Ду маю про пе ре їзд на постійне місце про жи ван ня за кор дон  7,6
Твер до вирішив по їха ти за кор дон на постійне місце про жи ван ня  0,8
Пла ную виї ха ти за кор дон для тим ча со вої на уко вої праці, але поки
жод них дій не здійсню вав 11,5

Твер до маю намір виї ха ти за кор дон для тим ча со вої на уко вої праці
і маю ре аль ну мож ливість здійсни ти цей крок  5,3

Важ ко відповісти 14,5

Ті мо лоді вчені, котрі твер до вирішили виї ха ти за кор дон на постійне
місце про жи ван ня, основ ни ми при чи на ми сво го рішен ня на зва ли сімейні
об ста ви ни (30,0%) й осо бисті ма теріальні не га раз ди (20,0%). Най важ ли -
вішими очіку ван ня ми від виї зду за кор дон для тим ча со вої на уко вої праці у
мо ло дих уче них є підви щен ня про фесійної кваліфікації (34,8%) і  налаго -
дження співпраці із за кор дон ни ми колеґами (21,7%), а та кож поліпшен ня
сво го ма теріаль но го ста но ви ща (13,0%).

За су час них умов про ве ден ня ефек тив ної кад ро вої політики в на уковій
сфері, спря мо ва ної на збільшен ня при пли ву пер спек тив них мо ло дих спе -
ціалістів у на уку і закріплен ня їх у на уко вих організаціях, постійно на ра -
жається на об’єктивні труд нощі, по в’я зані з низ ь ким рівнем пре сти жу на уки
і на уко вої діяль ності в суспільстві й се ред мо ло дих уче них. У рам ках со -
ціаль ної політики не обхідно пе ре дба чи ти за хо ди, спря мо вані на под аль ше
вдос ко на лен ня сис те ми опла ти праці та соціаль но го за хис ту мо ло дих на -
уковців. Не вар то вва жа ти, що мо лоді ви со кок валіфіко вані спеціалісти, за й -
няті в науці, настільки са мовіддані науці, що го тові пра цю ва ти в цій ца рині
про сто тому, що ма ють до цьо го по кли кан ня. І хоча в чис то му виг ляді ста -
тус не до сяг нен ня або праг нен ня ма теріаль ної ви го ди для пе ре важ ної час ти -
ни на уко вої мо лоді не ха рак терні, все одно орієнтації на виз нан ня своїх за -
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слуг колеґами й от ри ман ня гідної ви на го ро ди за свої до сяг нен ня пред став -
лені в мо ти вації мо ло дих уче них до волі зна чи мо. Сьо годні у Біло русі три ває 
про цес транс фор мації та ких ба зо вих норм і по нять про фесійної діяль ності,
як пре стиж, ста тусні по зиції, співвідне сені з про фесією, фор му ван ня но вої
струк ту ри мотивацій і моделі кар’єрних стратегій. І це треба якомога пов -
нішою мірою враховувати при розробленні ефективної кадрової політики в
науковій сфері.
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