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Ри нок праці в Рес публіці Біло русь: 
соціальні про бле ми за й ня тості

Анотація

Про по нується кон цепція рин ку праці як соціаль но го фе но ме ну, що відоб ра жає
основні тен денції функціону ван ня біло русь ко го суспільства. На підставі да них
дер жав ної ста тис ти ки і ре зуль татів ав то рсько го соціологічно го досліджен ня
2012 року ав то ри аналізу ють про бле му пе ре тво рен ня тра диційної за й ня тості 
на еко номічно і соціаль но ефек тив ну за й нятість. За да ни ми ста тис ти ки, до
чин ників, що підви щу ють еко номічну ак тивність за й ня тості, на ле жать тен -
денції зни жен ня рівня зареєстро ва но го та жіно чо го без робіття. До чин ників,
що зни жу ють еко номічну ефек тивність за й ня тості, на ле жать на явність і
підтри ман ня над лиш ко вої про по зиції ро бо чої сили за од но час но го дефіциту
кваліфіко ва них кадрів, дис ба ланс між по пи том та про по зицією ро бо чої сили за
про фесійно-кваліфікаційним скла дом. Чин ни ком, що сприяє підви щен ню со -
ціаль ної ефек тив ності за й ня тості, є рівень за до во ле ності гро ма дян Біло русі
різни ми ас пек та ми тру до вої діяль ності і ро бо тою за га лом. Вища за до во ле -
ність змістом ви ко ну ва ної ро бо ти порівня но із за до во леністю розміром за -
робітної пла ти дає підста ви го во ри ти про пер спек ти ви пе ре хо ду еко номічно
ефек тив ної за й ня тості в соціаль но ефек тив ну.

Клю чові сло ва: за й нятість, без робіття, су куп ний ри нок праці, ефек тивність
за й ня тості, стабільність за й ня тості
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Кон цепція рин ку праці як соціаль но го фе но ме ну

Ри нок праці як скла до ва рин ко вої еко номіки являє со бою ме ханізм
узгод жен ня інте ресів ро бо то давців (пред ’яв ників по пи ту на пра цю) і на й ма -
ної ро бо чої сили (про давців остан ньої). Го лов ни ми еле мен та ми цьо го ме -
ханізму є: су куп ний по пит як си нонім за галь ної по тре би еко номіки в на й -
маній ро бочій силі і су куп на про по зиція, що охоп лює всю ро бо чу силу з чис -
ла еко номічно ак тив но го на се лен ня. У сфері рин ку праці не тільки пе ре -
пліта ють ся інте ре си працівни ка і ро бо то дав ця, а й, як у дзер калі, відоб ра жа -
ють ся всі соціаль но-еко номічні яви ща, що відбу ва ють ся в суспільстві. Від
того, наскільки успішно функціонує еко номіка, в якій фазі еко номічно го
цик лу вона пе ре бу ває, якою є по ведінка основ них суб’єктів рин ку праці, за -
ле жить по пит на ро бо чу силу та її про по зиція і, відповідно, рівень і струк ту -
ра за й ня тості, не зай ня тості та без робіття. Основ на відмінність реґіональ -
них ринків праці в Біло русі — не між со бою, а між ними та рин ком праці
м. Мінська. Унаслідок того, що управління впро довж де ся тиліть було при -
сто со ва не до ви мог ко ман дно-адміністра тив ної сис те ми, її організаційно-
 пра во во го й еко номічно го ме ханізму, реґіони (об ласті) Рес публіки Біло -
русь соціаль но ніби “на одне об лич чя”, а еко номічно зберіга ють га лу зе ве за -
бар влен ня і пе ре бу ва ють в еко номічній і політичній за леж ності від цен т -
раль них органів влади.

Обґрун ту ван ня ак ту аль ності

Біло русь кий ри нок праці ха рак те ри зується тра диційністю форм і
струк ту ри за й ня тості й не може бути відне се ний до роз ря ду гнуч ких і ефек -
тив но реґульо ва них ринків. Су часні тен денції соціаль но-еко номічно го роз -
вит ку Біло русі зу мов лю ють, з од но го боку, збе ре жен ня неґатив них для
 нашої дійсності соціаль них явищ на рин ку праці (якісна невідповідність
струк тур по пи ту та про по зиції ро бо чої сили, не пов на за й нятість), а з іншо -
го — на пов нен ня но вим пер спек тив ним змістом уже на яв них явищ і про -
цесів (гнучкі фор ми за й ня тості, лю дський по тенціал у сфері праці, кон ку -
рен тос про можність тру до вих ре сурсів). Саме у про цесі ево люційно го еко -
номічно го роз вит ку мож ли ва і не обхідна транс фор мація струк ту ри за й ня -
тості як клю чо вої умо ви раціональ ної зміни струк ту ри національ но го ви -
роб ниц тва (ство рен ня ви со ко тех но логічних ви роб ництв, роз ви ток сфе ри
послуг тощо).

Ефек тивність функціону ван ня рин ку праці в кількісно му плані пе ре д -
ба чає по вну за й нятість (за лу чен ня мак си маль ної чи сель ності тру до вих ре -
сурсів до сфе ри суспільно го ви роб ниц тва), а в якісно му — ефек тив ну за й -
нятість в еко номічно му вимірі (раціональ не ви ко рис тан ня тру до вих ре -
сурсів) і в соціаль но му (опти маль не узгод жен ня інте ресів працівників, ро -
бо то давців і дер жа ви). В основі пе ре тво рен ня тра диційної за й ня тості на
еко номічно і соціаль но ефек тив ну за й нятість про гля дається пе ре дусім
орієн тація на по треб й інте ре си, з од но го боку, суспільства і ви роб ниц тва, з
іншо го боку — індивіда (на се лен ня); рух, за Д.Бе лом, від “еко номізації” до
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“соціологізації” рин ку праці в пе ребігу соціаль но-еко номічних пе ре тво рень
[Белл, 1999].

Проб лем не поле досліджен ня

За галь на про бле ма по в’я за на із пе ре хо дом від ево люційно го до інно -
ваційно го шля ху роз вит ку, за кла де но го у Прог ра мах соціаль но-еко но міч -
но го роз вит ку 2005–2015 років. Ево люційний шлях роз вит ку Біло русі ство -
рив умо ви для ста ло го роз вит ку, за без пе чив ши не обхідну інерцію руху. Ра -
зом із тим ево люційний шлях по род жує соціальні про бле ми, що по в’я зані з
уповільне ним фор му ван ням інсти тутів рин ко вої інфрас трук ту ри й усклад -
ню ють пе рехід від ек стен сив ної до інтен сив ної еко номіки рин ко во го типу, у
кон тексті транс фор маційних про цесів.

Нові тен денції, по в’я зані із по во ро том дер жав ної соціаль ної політики в
на прямі інно ваційно го роз вит ку, внутрішньо су перечливі. Зовнішньо вони
ще по зи тивні, але все ре дині вже об тя жені ван та жем соціаль них про блем за -
про вад жу ва них пе ре тво рень.

Так, по зи тив на тен денція поліпшен ня ма теріаль но го доб ро бу ту і со -
ціаль них на строїв у суспільстві ґрун то ва на на про ве денні кур су соціаль но
зорієнто ва ної еко номіки рин ко во го типу. Дер жав ний вибір рес публіки на
ко ристь соціаль но зорієнто ва ної еко номіки ха рак те ри зується по зи тив ни ми
тен денціями в соціальній на лаш то ва ності прак тич но всіх груп суспільства.
Однак ці тен денції суп ро вод жу ють ся низ кою соціаль них про блем, го лов на з 
яких — про бле ма ба лан су соціаль но го й еко номічно го ком по нентів, оскіль -
ки вит ра ти, що суп ро вод жу ють за про вад жен ня не е ко номічних ціннос тей,
пе ре дба ча ють втра ту еко номічної ефек тив ності ви роб ниц тва. В еко но міч -
ній прак тиці підви щен ня гро шо вих до ходів бідних верств на се лен ня до
рівня бюд же ту про жит ко во го мінімуму (БПМ) і ство рен ня пев них ґарантій
для соціаль но враз ли вих верств на се лен ня співвідно сять ся, з од но го боку, із
тем па ми підви щен ня ВВП і, відповідно, з підви щен ням за робітної пла ти. З
іншо го боку, це по в’я за но з пе ре роз поділом гро шо вих до ходів між за без пе -
че ни ми і бідни ми ве рства ми на се лен ня на ко ристь останніх. Соціаль ним
наслідком цих на за гал по зи тив них про цесів є зни жен ня тру до вої мо ти вації
че рез вирівню ван ня опла ти праці різної при ро ди і різно го рівня кваліфіка -
ції, а та кож зсув профіля еко номічної стра тифікації суспільства в бік ма ло -
оп ла чу ва них верств населення.

Спос терігається по зи тив на тен денція у га лу зевій струк турі за й ня тості
в про цесі пе ре роз поділу ро бо чої сили за га лу зя ми ви роб ниц тва; це сто -
сується на сам пе ред пе ре пли ву працівників із ви роб ни чої до не ви роб ни чої
сфе ри. Ра зом із тим цей рух лише по час ти свідчить про збільшен ня час тки
ро зу мо вої праці порівня но з фізич ною, що є основ ним по каз ни ком на уко -
во-технічно го і соціаль но го про гре су. Здебільшо го відбу вається зрос тан ня
час тки ру тин ної праці, не по в’я за ної з роз ши рен ням НТП. Нез ва жа ю чи на
зрос тан ня за й ня тості у по за ви роб ничій сфері за га лом, тем пи при рос ту тут
не пе ре ви щу ють 1% на рік. По-пер ше, спос терігається ско ро чен ня вит рат
дер жав но го бюд же ту на роз ви ток соціаль ної сфе ри еко номіки; ба га то під -
приємств не ма ють коштів для фіна нсу ван ня соціаль ної інфрас трук ту ри.
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По-дру ге, при ва ти зація низ ки підприємств сфе ри по слуг за умов не ви со кої
пла тос про мож ності на се лен ня на й частіше веде не до збільшен ня, а до ско -
ро чен ня кількості ро бо чих місць. По-третє, при плив працівників до цієї
сфе ри стри мується ни жчим рівнем опла ти праці порівня но із ви роб ни чи ми
га лу зя ми і низ ь ким рівнем соціаль них ґарантій, по в’я за них з умовами праці.

Маємо по зи тив ну тен денцію зни жен ня рівня реєстро ва но го без робіття.
Про те по зи тив на тен денція може зміни ти ся на неґатив ну тен денцію зрос -
тан ня як за галь но го, так і струк тур но го без робіття. Са нація еко номіки,
спря мо ва на на зни жен ня час тки збит ко вих підприємств, не ми ну че вик ли -
кає зрос тан ня за галь но го без робіття, а мо дернізація ви роб ниц тва — ви ник -
нен ня і зрос тан ня струк тур но го без робіття, а отже, зни жен ня рівня жит тя
тим ча со во вивільне но го на се лен ня. Пріори тет ний роз ви ток ви роб ництв, у
яких краї на має кон ку рентні пе ре ва ги, не може не суп ро вод жу ва ти ся згор -
тан ням інших, не е фек тив них ви роб ництв, що при зво дить до ви ник нен ня
струк тур но го без робіття. Зреш тою струк тур не без робіття підви щує ефек -
тивність ви роб ниц тва, сприяє поліпшен ню якості ро бо чої сили за ра ху нок
ви ник нен ня по пи ту на нові про фесії, сти му лює роз ви ток про фесійної
освіти. Але його соціальні наслідки не обхідно пе ре дба ча ти і вра хо ву ва ти,
зок ре ма із за сто су ван ням та ко го інстру мен тарію, як соціологічна ек спер ти -
за еко номічних перетворень.

По зи тив на тен денція змен шен ня дис ба лан су між по пи том та про по -
зицією ро бо чої сили спос терігається лише в кількісно му вимірі (в рес пуб -
ліці — удвічі більше, а в Мінську — у 6 разів більше ва кансій, ніж без -
робітних). У якісно му ас пекті струк ту ра по пи ту на ро бо чу силу істот но не
зміни ла ся. Ри нок праці, як і раніше, зорієнто ва ний на робітничі про фесії,
що ста нов лять 80% від за галь но го ма си ву ва кансій. І така си ту ація за ли -
шається ста лою впро довж кількох років [Со ко ло ва, 2011].

Виз на чен ня як ге не раль ної про бле ми пе ре тво рен ня тра диційної за й ня -
тості на еко номічно і соціаль но ефек тив ну за й нятість зму си ло нас звер ну ти
ува гу на по нят тя і фе но ме ни “еко номічна ефек тивність” і “соціаль на ефек -
тивність” і спро бу ва ти по яс ни ти їхній взаємоз в’я зок у ча со вих кон тек стах.
Заз на чи мо, що краї ни сьо годні кон ку ру ють між со бою за дво ма на пря ма ми:
еко номічної та соціаль ної ефек тив ності. При цьо му роз рив між дво ма ви да -
ми ефек тив ності не може бути над то ве ли ким, тому вони одна одній періо -
дич но увідповідню ють ся. І цей про цес у кожній країні підпо ряд ко вується
влас но му ритму.

Якщо “еко номічна ефек тивність” виз на чає ре зуль та тивність еко но міч -
ної сис те ми, ви ра же ну у співвідно шенні ко рис них кінце вих ре зуль татів її
функціону ван ня до вит ра че них ре сурсів, то “соціаль на ефек тивність” —
міра за до во лен ня кінце вих по треб суспільства і пе ре дусім по треб, по в’я за -
них із роз вит ком лю дської осо бис тості. Соціаль но-еко номічною ефек тив -
ністю вирізняється та еко номічна сис те ма, що найбільшою мірою за без пе -
чує за до во лен ня різно манітних по треб лю дей (ма теріаль них, соціаль них,
ду хов них), ґаран ту ю чи ви со кий рівень і якість жит тя. Еко номічним під -
ґрун тям та кої ефек тив ності слу гує опти маль ний роз поділ на яв них у су -
спільства ре сурсів між га лу зя ми, сек то ра ми і сфе ра ми національ ної еко -
номіки. Соціаль ним підґрун тям є роз ви ток сис тем освіти, охо ро ни  здо -
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ров’я, на уки і куль ту ри, за без пе чу ва ний ефек тив ною соціаль ною політи кою 
держави.

В усіх краї нах про це си на ро щу ван ня еко номічної і соціаль ної ефек тив -
ності відбу ва ють ся нерівномірно і, зда ва ло ся б, не син хронізо ва но. Але на -
справді вони без по се ред ньо по в’я зані із пе ре хо дом дер жав но го організму
від од но го тех но логічно го укла ду до іншо го в річищі теорії ве ли ких циклів
кон ’юн кту ри і по в’я зані з “ре ор ганізацією” суспільних і ви роб ни чих відно -
син (за М.Кон дратьєвим). Суть цієї ре ор ганізації у сфері рин ку праці по ля -
гає в пе ре ході від тра диційної за й ня тості пра цез дат но го на се лен ня краї ни
до еко номічно і соціаль но ефек тив ної.

Ефек тивність за й ня тості виз на ча ють по-різно му. Одні ав то ри під ефек -
тив ною за й нятістю за умов соціаль но зорієнто ва ної рин ко вої еко номіки ро -
зуміють таку за й нятість на се лен ня, що за без пе чує гідний дохід, здо ров ’я
кож но го чле на суспільства на ґрунті зрос тан ня суспільної про дук тив ності
праці. Інші вва жа ють, що ефек тив на за й нятість — суто те о ре тич не по нят тя,
що пе ре дба чає ви ко рис тан ня ро бо чої сили без втрат, коли до ся гається най -
більший ма теріаль ний ре зуль тат. Треті до умов ефек тив ної за й ня тості
вклю ча ють умо ви, що спри я ють ви со коп ро дук тивній праці, повній реа ліза -
ції індивіду аль них здібнос тей лю дей і от ри ман ню та ко го тру до во го до хо ду,
який би да вав змо гу без шко ди для здо ров ’я як най повніше за до воль ня ти
осо бисті інте ре си працівників.

Уза галь ню ю чи різні точ ки зору, мож на ска за ти, що ефек тив на за й -
нятість — це за й нятість на еко номічно ефек тив них ро бо чих місцях, реа -
лізо ву ва на у ви пус ку якісно го про дук ту, що дає мож ливість раціональ но
відтво рю ва ти лю дський капітал краї ни, за без пе чу ю чи до хо да ми гро ма дян і
дер жа ву.

Еко номічно ефек тив на за й нятість озна чає таку доцільну діяльність, на
ре зуль та ти якої є пла тос про мож ний по пит у суспільстві, дохід від якої дає
змо гу за й ня то му на се лен ню успішно відтво рю ва ти свій лю дський капітал.
На рівні Рес публіки Біло русь вона виз на чається ди намікою ВВП і зрос тан -
ням про дук тив ності праці, на реґіональ но му рівні — якістю реґіональ ної
інфрас трук ту ри рин ку праці, на підприємствах і в організаціях — ди на -
мікою про дук тив ності й опла ти праці. Про еко номічно не е фек тив ну за й -
нятість свідчать на явність і підтри ман ня над лиш ко вої за й ня тості; зрос тан -
ня без робіття по над при род ний рівень, пе ре ва жен ня в її струк турі мо ло -
діжно го, жіно чо го і три ва ло го без робіття; існу ван ня і зрос тан ня тіньо вої за -
й ня тості тощо.

Соціаль но ефек тив на за й нятість озна чає ре зуль та тивність за й ня тості в 
плані ство рен ня умов для роз вит ку лю дсько го по тенціалу краї ни, по ліп -
шен ня його ха рак те рис тик, роз ши рен ня мож ли вос тей за до во лен ня соціо -
куль тур них по треб на се лен ня, мож ли вос тей по вноцінно го існу ван ня со -
ціаль но враз ли вих де мог рафічних верств на се лен ня. Соціаль но не е фек тив -
на за й нятість може ви яв ля ти ся у над зай ня тості з ме тою за без пе чен ня для
себе і своєї сім’ї при й нят но го рівня жит тя; у відсут ності мож ли вос тей ро бо -
ти для соціаль но враз ли вих ка те горій на се лен ня (жінок, мо лоді) тощо.
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Кон цеп ту аль не ба чен ня рин ку праці як соціаль но го фе но ме ну

Згідно з кон цепцією аналізу рин ку праці сто сов но співвідне сен ня
струк тур по пи ту та про по зиції ро бо чої сили су куп ний ри нок праці являє со -
бою ме ханізм узгод жен ня інте ресів на й мачів і на й ма них працівників за по -
се ред ниц тва дер жа ви. Го лов ни ми еле мен та ми цьо го ме ханізму є: су куп ний
по пит як си нонім за галь ної по тре би еко номіки в на й маній ро бочій силі й су -
куп на про по зиція, що охоп лює всю на й ма ну ро бо чу силу з чис ла еко номічно 
ак тив но го на се лен ня. По пит на ро бо чу силу відби ває при ро ду і струк ту ру
за й ня тості й виз на чається кількістю та струк ту рою ро бо чих місць, що існу -
ють в еко номіці й по тре бу ють за пов нен ня. Про по зиція відби ває стан не зай -
ня тості та без робіття в еко номіці й охоп лює всі ка те горії на се лен ня, що пре -
тен дує на ро бо ту за на й мом. Су куп ний ри нок праці відіграє важ ли ву роль у
про цесі відтво рен ня ВВП і ство рен ня спри ят ли во го клімату в суспільстві.

Для по глиб лен ня змісто вої ха рак те рис ти ки рин ку праці до пов ни мо
основ ну кон цепцію аналізу кон цепцією сеґмен тації су куп но го рин ку праці
[Loveridge, Mok, 1989: p. 90–115], що ви хо дить з аналізу відміннос тей між
дво ма сек то ра ми в еко номіці — пер вин ним і вто рин ним сеґмен та ми з різною 
за робітною пла тою і ха рак те рис ти ка ми за й ня тості (рис. 1).

Пер вин но му сеґмен ту рин ку праці влас тиві ви со кий ста тус робіт, ви со -
ка за робітна пла та, гідні про по зиції з боку ро бо то давців у плані ре жимів ро -
бо чо го часу й умов праці. Вто рин ний сеґмент рин ку праці ха рак те ри зується
на явністю без робіття, а та кож низ ь кок валіфіко ва ни ми ро бо та ми, що не по -
тре бу ють три ва ло го на вчан ня. Ко жен із сеґментів, своєю чер гою, поділя -
ється на внутрішній ри нок праці (підприємство, організація), де рівні за й -
ня тості та за робітної пла ти виз на ча ють ся на бо ром адміністра тив них пра -
вил і про це дур, та зовнішній ри нок праці, де рішен ня щодо ціно ут во рен ня,
розміщен ня та про фесійно го на вчан ня кон тро лю ють ся еко номічни ми по -
каз ни ка ми. Ці два види рин ку праці по в’я зані ру хом ро бо чої сили між ними
че рез певні вхо ди і ви хо ди, при цьо му ро бо ти на внутрішньо му рин ку за хи -
щені від без по се редніх впливів кон ку рен тних сил зовнішньо го рин ку.

Ро бо ти в пер вин но му внутрішньо му сеґменті є ти по ви ми для пра ців -
ників, стабільно за й ня тих на підприємстві (в організації); ви ма га ють три ва -
ло го на вчан ня спеціаль нос тям, потрібним підприємству; пе ре дба ча ють ґа -
рантії і добрі пер спек ти ви про су ван ня, ви со кий рівень ав то номії та значні
ма теріальні за охо чен ня. Для пер вин но го зовнішньо го сеґмен та ти пові за пи -
ту вані спеціаль ності та про фесії, при й нят тя на ро бо ту з огля ду на на явність
на бо ру про фесійних якос тей спеціалістів.

Вто рин ний зовнішній сеґмент рин ку праці про ду кує ро бо ти низ ь кої ква -
ліфікації, з ма лою ав то номією і низ ь кою відповідальністю, ма ли ми й не -
стабільни ми за робітка ми, не за довільни ми умо ва ми праці, включ но із се зон -
ни ми ро бо та ми. Вто рин ний внутрішній сеґмент про по нує ро бо ти пе ре важ -
но низ ь ко го кла су (ста ту су), з низ ь ки ми ґарантіями і мізер ни ми пер спек ти -
ва ми про су ван ня. Рух між пер вин ним внутрішнім і вто рин ним зовнішнім
сеґмен та ми є рад ше ви нят ком із пра вил. Варіює в пев них кількос тях і на пря -
мах рух між суміжни ми сеґмен та ми (пер вин ним внутрішнім і пер вин ним
зовнішнім, а та кож вто рин ним внутрішнім і вто рин ним зовнішнім рин ка ми
праці), який (рух) виз на чається змінами в по питі та про по зиції ро бо чої
сили на рин ку праці.
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Пер вин ний ри нок праці ха рак те ри зується “хо ро ши -
ми” ро бо та ми.
Ро бо ту на пер вин но му рин ку праці мож на сха рак те ри -
зу ва ти та ки ми ри са ми:
• стабільна за й нятість і надійність ста но ви ща

працівни ка
• ви со кий рівень за робітної пла ти
• на явність “служ бо вих дра бин” із мож ли вос тя ми для

про фесійно го зрос тан ня і про су ван ня
• на явність і ви ко рис тан ня проґре сив них тех но логій,

що по тре бу ють ви со кої кваліфікації працівників
• на явність силь них та ефек тив них про фспілок 

Внутрішній
 ринок праці
Функціонує
 всередині
підприємства
/організації

Пер вин ний внутрішній
 ринок праці

Пер вин ний зовнішній
 ринок праці

Зовнішній
 ринок праці
Xа рак те ри -
зується ру хом
ро бо чої сили між 
під при ємства ми
/ор ганізаціями

Вто рин ний внутрішній
 ринок праці

Вто рин ний зовнішній
 ринок праці

Вто рин ний ри нок праці ха рак те ри зується “по га ни ми” 
ро бо та ми.
На вто рин но му рин ку праці: 
• ве ли ка плинність кадрів і не стабільна за й нятість 
• низ ькі рівні опла ти праці 
• прак тич но відсут ня мож ливість про су ван ня служ бо -

вою дра би ною (хоча ви нят ки мож ливі) 
• тех но логія ви роб ниц тва тру домістка і примітив на 
• відсутні про фспілки 

Рис. 1. Взаємодія пер вин но го і вто рин но го ринків праці

Зай нятість як ха рак те рис ти ка рин ку праці

У наш час відбу вається по си лен ня нерівномірності еко номічної діяль -
ності, що зу мов лює нерівномірність реґіональ но го роз вит ку. У рам ках су -
куп но го рин ку праці Біло русі мож на ви ок ре ми ти про мис лові і пе ре важ но
сільсько гос по дарські рин ки праці; ба га то функціональні рин ки праці ве ли -
ких міст і мо ноп рофільні рин ки праці ма лих міст; за рівнем роз вит ку — роз -
ви нені рин ки праці, деп ре сивні (внаслідок про мис ло вої деп ресії) і відсталі
(внаслідок за галь ної відста лості реґіону, пе ре ва жан ня в його еко номіці
сільсько го гос по да рства із за старілими фор ма ми гос по да рю ван ня, слаб ко го
роз вит ку інфрас трук ту ри, не дос тат ньо го об ся гу капіта лов кла день, низ ь ко -
го рівня пе ре роб ки сільсько гос по да рської си ро ви ни). У цьо му зв’яз ку за -
слу го вує на ува гу вітчиз ня ний досвід досліджен ня особ ли вос тей фор му -
ван ня, функціону ван ня й управління реґіональ ни ми рин ка ми праці, за вдя -
ки яко му мож на склас ти уяв лен ня про різно ха рак терність ринків праці все -
ре дині об ласті і, відповідно, про різно манітну ад рес ну підтрим ку кож но го з
них [Ван ке вич, 2004]. Ха рак те рис ти ку су куп но го рин ку праці в кожній із
об лас тей Рес публіки Біло русь под а но в таблиці 1.
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Таб ли ця 1

Су куп ний ри нок праці Біло русі (2012) 

Тру дові ре сур си 

акьстс ер
Б

 .лбо

.лбо акьс беті
В

акьсьл е
 моГ

 .лбо

акьс не ндорГ
 .лбо

 .лбо акьсні
М

 акьс в оьли го
М

 .лбо

кьсні
М

акілбу псе
Р

 ьсу ролі
Б

За га лом, % 100 100 100 100 100 100 100 100
За га лом, тис. осіб 852,9 765,8 898,7 656,0 804,1 684,8 1416,2 6030,5

із них 

Пра цез дат не на се лен ня пра -
цез дат но го віку 94,5 95,3 94,7 93,3 94,0 94,4 92,9 94,4

Зай няті не пра цез дат но го віку  5,5  4,7  5,3  6,7  6,0  5,6  7,1  5,6
із них 

Зай ня те на се лен ня  73,6 72,4 73,6 77,6 82,8 73,9 76,7 75,9
Не зай ня те на се лен ня 26,4 27,6 26,4 22,4 17,2 26,1 23,3 24,1
Ура хо ву ва не ста тис ти кою
на се лен ня 14,6 15,5 15,5 14,4 11,2 17,2 17,9 22,3

учні та сту ден ти  7,8  8,6  8,5  8,2  5,1  8,6 13,5  8,9
жінки у відпус тках з дог ля ду
за ди ти ною  4,3  3,4  4,0  3,7  4,0  3,7  3,4  4,0

осо би, що одер жу ють до по мо -
гу за інвалідністю  0,9  0,9  1,0  0,9  0,7  1,0  0,3  0,8

зареєстро вані без робітні, %  0,8  0,8  0,8  0,8  0,7  0,7  0,3  0,5
зареєстро вані без робітні, тис.
осіб  5,3  4,3  5,7  3,5  3,7  3,3  2,7 28,5

осо би, що пе ре бу ва ють в
місцях по збав лен ня волі і
слідчих ізо ля то рах 

 0,2  0,5  0,2  0,3  0,3  0,7  0,1  0,3

гро ма дя ни РБ, які пра цю ють
за кор до ном, %  0,9  1,8  1,6  0,7  0,3  1,6  0,1  0,9

гро ма дя ни РБ, які пра цю ють
за кор до ном, тис. осіб  7,7 13,2 14,3  4,4  2,8 11,0  2,0 55,4

осо би, що ве дуть до машнє гос -
по да рство  2,8  3,1  2,3  1,8  1,7  2,7  1,5  2,2

осо би, що не ма ють ро бо ти,
 активно її шу ка ють і го тові
при сту пи ти до неї 

 3,7  3,2  4,2  3,7  3,3  4,5  2,6  3,5

осо би, які вва жа ють, що не має 
мож ли вості знай ти ро бо ту  0,7  0,9  1,0  0,7  0,8  0,4  0,5  0,7

осо би, які не ма ють не об хі д -
ності або ба жан ня пра цю ва ти  0,5  0,6  0,8  0,3  0,3  0,6  0,5  0,5

Нев ра хо ву ва не ста тис ти кою,
%  3,7  4,4  1,6  1,2  0,6  2,2  0,3  1,8

Нев ра хо ву ва не ста тис ти кою,
тис. осіб 31,6 33,4 14,4  7,6  4,8 14,8  3,9 110,5 

Обчис ле но за: [Тру до вые ре сур сы, 2013: с. 6–7].
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Упро довж ХХ століття на рин ку праці сфор му ва ло ся стійке уяв лен ня
про стан дарт за й ня тості як про за й нятість за на й мом на постійних за са дах і
на по вний ро бо чий день. Стабільна за й нятість в од но го ро бо то дав ця, що
ґаран ту ва ла постійний дохід, вва жа ла ся нор мою. Про те останніми де ся -
тиліття ми в ба гать ох краї нах за й нятість стає де далі менш стабільною. Час та
зміна ро бо ти пе ре тво рюється на нор му, а три ва ла й ґаран то ва на за й нятість в 
од но го ро бо то дав ця трап ляється де далі рідше [Ка раб чук, 2010: с. 123]. З
іншо го боку, час та зміна ро бо ти може при зво ди ти до втра ти лю дсько го
капіталу, оскільки самі працівни ки роб лять “інвес тиції” у свій лю дський
капітал, тільки коли впев нені в три ва лості тру до вих відно син із да ним ро бо -
то дав цем [Бек кер, 2003]. У Рес публіці Біло русь збе ре жен ня стабільної си -
ту ації у сфері за й ня тості є одним із основ них пріори тетів соціаль но-еко -
номічно го роз вит ку, що зафіксо ва но в дер жав них про гра мах і на що спря мо -
ва но за хо ди дер жав ної соціаль ної політики у сфері за й ня тості. Ста тис тичні
дані про по точ ний ри нок праці, що ха рак те ри зується кількістю ва кансій і
осіб, за й ня тих по шу ком ро бо ти, свідчать про його стабільність, що ви ра -
жається в низ ь ко му рівні реєстро ва но го без робіття (0,5% від еко номічно ак -
тив но го на се лен ня), зба лан со ваній струк турі без робітних за стат тю (48,0%
жінок і 52,0% чо ловіків), у си ту ації, коли на одну ва кансію, за яв ле ну в орга -
ни з праці, за й ня тості та соціаль но го за хис ту, умов но при па дає 0,5 пре тен -
ден та з чис ла без робітних (таб ли ця 2).

Таб ли ця 2

Ха рак те рис ти ка по точ но го рин ку праці
в реґіонах Рес публіки Біло русь (2012)

У се ред ньо му на рік

акьстс ер
Б

.лбо

акьс беті
В

.лбо

акьсьл е
 моГ

.лбо

акьс не ндорГ
.лбо

.лбо акьсні
М

  в оьли го
М

- .лбо акьс

 кьсні
М

акілбу псе
Р

 ьсу ролі
Б

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рівень зареєстро ва но го без робіття,
коефіцієнт  0,8  0,8  0,8  0,8  0,7  0,7  0,3  0,5

Чи сельність зареєстро ва них без -
робітних, тис. осіб  5,3  4,3  5,7  3,5  3,7  3,3  2,7 28,5

Кількість вільних ро бо чих місць і ва -
кансій, тис.  5,8  4,8  6,4  4,6  7,2  4,2 17,6 50,6

На ван та жен ня без робітних у роз ра -
хун ку на одну ва кансію, тис. осіб  1,1  1,3  1,1  1,0  0,7  0,9  0,2  0,5

Струк ту ра без робітних за стат тю, %

Чо ловіки 53,9 51,0 49,4 57,9 49,3 49,8 54,0 52,0
Жінки 46,1 49,0 50,6 42,1 50,7 50,2 46,0 48,0

Струк ту ра без робітних за віком, %

16–19 років  7,0  6,5  7,7  7,2  9,7  7,3 11,6  8,0
20–29 років 33,0 27,6 34,8 29,9 32,9 32,7 34,6 32,2
30–49 років 44,1 45,4 41,8 47,0 43,8 42,0 37,9 43,3
50 років і більше 15,9 20,5 15,7 15,9 13,6 18,0 15,9 16,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Струк ту ра без робітних за рівнем
освіти, %

Вища  9,1  8,4  8,6 10,1  6,4  9,0 24,7 10,3
Се ред ня спеціаль на 40,9 35,4 40,0 37,7 38,4 45,0 32,8 38,6
За галь на се ред ня 42,4 35,2 39,8 44,2 44,1 36,9 32,5 39,6
За галь на ба зо ва  7,6 21,0 11,6  8,0 11,1  9,1 10,0 11,5

Се ред ня три валість без робіття,
місяців  5,2  5,3  4,3  5,5  3,7  3,2  2,9  4,3

Пи то ма вага без робітних, що от ри му -
ють до по мо гу з без робіття, % 58,0 56,4 56,3 63,6 50,5 67,4 36,6 55,7

Дже ре ла: [Ста тис ти чес кий еже год ник, 2012: c. 158–169; Жен щи ны и муж чи ны, 2012:
c. 105].

Соціологічні досліджен ня, на відміну від ста тис тич них да них, под а ють
си ту ацію у сфері за й ня тості, ви хо дя чи з ду мок та оцінок на се лен ня. Так,
Інсти ту том соціології НАН Біло русі на прикінці 2012 року було про ве де не
рес публіка нське соціологічне досліджен ня, при свя че не різним пи тан ням
праці та за й ня тості, в пе ребігу якого було опи та но 2530 осіб, із них 844 не -
зай ня тих. Се ред опи та них не зай ня тих біло русів 20% виз на чи ли свій со -
ціаль ний ста тус як “без робітний” (реш та 80% — це пенсіоне ри, учні, жінки,
що за й няті до мо гос по да рством і пе ре бу ва ють у відпустці з дог ля ду за ди ти -
ною). З них тільки 11,2% зареєстро вані в орга нах з праці, за й ня тості та
соціаль но го за хис ту на се лен ня, тоб то ма ють офіційний ста тус без робітно го. 
Основ ною при чи ною відмо ви від реєстрації як без робітно го є відсутність
впев не ності в от ри манні ре аль ної до по мо ги в по шу ку ро бо ти. Інші при чи ни, 
такі як низ ь кий розмір вип лат, не обхідність бра ти участь у гро ма дських ро -
бо тах, не ба жан ня га я ти час на офор млен ня тощо, є менш суттєвими.

Дер жав ною про гра мою спри ян ня за й ня тості Рес публіки Біло русь  пе -
ред бачається вив чен ня пи тан ня за про вад жен ня сис те ми соціаль но го стра -
ху ван ня на се лен ня від без робіття. У більшості роз ви не них країн до по мо га з
без робіття об чис люється на підставі от ри му ва ної раніше за робітної пла ти й
вип ла чується впро довж уста нов ле но го терміну осо бам, які зро би ли вне сок
у фонд стра ху ван ня від без робіття. Су час на стра хо ва сис те ма до по мо ги без -
робітним ви хо дить з того, що об ме женість термінів вип ла ти до по мо ги сти -
му лює без робітних до ак тив но го по шу ку роботи.

Для ви яв лен ня соціаль но го за пи ту на та кий вид стра ху ван ня в Біло русі
в про цесі соціологічно го досліджен ня рес пон ден там про по ну ва ли від по -
вісти на за пи тан ня, чи тре ба, на їхню дум ку, вво ди ти сис те му соціаль но го
стра ху ван ня від без робіття (пе ред за пи тан ням ко рот ко по яс ню ва ли її суть),
який відсо ток вони го тові відра хо ву ва ти на стра ху ван ня зі своєї за рпла ти, а
якщо не го тові бра ти участі в та ко му стра ху ванні, то з яких при чин. Оскіль -
ки роз поділи відповідей за й ня тих і не зай ня тих біло русів з пи тань стра ху -
ван ня від без робіття схожі, мож на ствер джу ва ти, що за га лом за вибіркою
“за” вве ден ня та кої сис те ми соціаль но го стра ху ван ня вис ло ви ло ся 35,8%
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рес пон дентів (“так” — 20,0%, “рад ше так” — 15,8%); не підтри му ють — 52,5%
(“ні” — 43,6%, “рад ше ні” — 8,9%); ва га ли ся з відповіддю — 11,7%. У разі
участі в сис темі стра ху ван ня від без робіття го тові ро би ти стра хові внес ки в
розмірі до 5% від за рпла ти 45,7% рес пон дентів, від 6% до 10% — 20,1% опи та -
них біло русів. Свою не го товність бра ти участь у стра ху ванні від без робіття
люди по яс ню ва ли тим, що інфляція може знецінити стра хові внес ки, а та -
кож не довірою до стра хо вої сис те ми, відсутністю фіна нсо вої мож ли вості
ро би ти відра ху ван ня на стра ху ван ня, ба жан ням са мостійно ро би ти  заоща -
дження, у тому числі на ви па док втра ти ро бо ти (див. рис. 2). Тільки де ся та
час ти на за й ня тих біло русів се ред при чин не ба жан ня бра ти участь у стра ху -
ванні на зва ли свою впев неність у тому, що вони не втратять роботу.

Рис. 2. При чи ни не ба жан ня біло русь ких працівників бра ти участь у стра ху ванні від
без робіття

Нес табільність за й ня тості ха рак те ри зується не лише рівнем без робіття.
Тут ва го ми ми є й інші по каз ни ки, такі як по ши реність не постійної за й ня -
тості (тим ча со вої, се зон ної, раз ової та ін.), термін тру до во го кон трак ту, три -
валість ро бо ти в од но го на й ма ча (спе цифічний ви роб ни чий стаж), суб’єк -
тивні оцінки за гро зи втра ти ро бо ти тощо; всі ці по каз ни ки вив ча ють у про -
цесі соціологічних опи ту вань.

По ши реність не постійної за й ня тості. За да ни ми соціологічно го до -
сліджен ня, більшість опи та них біло русів пра цю ють на постійних за са дах, а
за й няті на тим ча совій, се зонній, раз овій чи ви пад ковій ро бо тах ста нов лять
ли шень 3,4% (табл. 3). Се ред тих, хто за й ня тий постійно, май же 90% пра цю -
ють по вний ро бо чий день (тиж день), інші за й няті впро довж не пов но го ро -
бо чо го часу.

Соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки не стабільної за й ня тості такі.
По ши реність тим ча со вої, се зон ної, раз ової за й ня тості більшою мірою ха -
рак тер на для чо ловіків, ніж для жінок. Ви щою є пи то ма вага та ких за й ня тих
се ред мо лоді віком до 30 років, ніж в інших віко вих гру пах. Се ред не одру же -
них і роз лу че них більшою є час тка не постійно за й ня тих, ніж се ред сімей них
рес пон дентів. Чим ви щий рівень освіти, тим мен ша кількість пред став ників
та кої освітньої гру пи ма ють тим ча со ву, се зон ну чи раз ову ро бо ту. Зай ня тих
на тим ча со вих за са дах прак тич но немає се ред керівників різно го рівня і
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спеціалістів (ви роб ни чої та не ви роб ни чої сфе ри). Ра зом із тим пев на час тка
та ких за й ня тих є се ред служ бовців без фа хо вої освіти, робітників про мис -
ло вості, працівників сільсько го гос по да рства. На томість підприємці, фер -
ме ри, са мо зай няті та сту ден ти, що пра цю ють, до сить ак тив но підроб ля ють
на не постійних засадах.

Таб ли ця 3

Типи за й ня тості біло русь ких працівників 

Тип за й ня тості % працівників 

Постійна з по вним ро бо чим днем / тиж нем  86,2
Постійна з не пов ним ро бо чим днем / тиж нем   9,7
Тим ча со ва   1,9
Се зон на   1,1
Ра зо ва, ви пад ко ва   0,4
Інше   0,8
Усьо го (тих, хто відповів) 100,0

Що сто сується га лу зе вої спе цифіки, то дані досліджен ня по ка за ли, що
“не стабільних” працівників найбільше в будівництві, торгівлі та гро ма д -
сько му хар чу ванні, а на й мен ше — у про мис ло вості, освіті, науці, куль турі та
охо роні здо ров ’я.

Термін тру до во го кон трак ту і ви роб ни чий стаж в од но го на й ма ча.
Крім нинішньої за й ня тості для працівників має зна чен ня її пер спек тив на
стабільність, що може виз на ча ти ся за фор мою і термінами на й ман ня, по зна -
че ни ми в умо вах тру до вої уго ди (кон трак ту). На сьо годні, відповідно до да -
них про ве де но го досліджен ня, в Біло русі пе ре ва жає кон трак тна фор ма на й -
му: за тру до ви ми кон трак та ми пра цю ють 2/3 біло русів, у чверті опи та них
тру дові відно си ни офор мле но бе зстро ко вою тру до вою уго дою (табл. 4).
Слід та кож зга да ти ви пад ки не офор мле них тру до вих відно син, так зва ної
“усної до мов ле ності” між працівни ком і ро бо то дав цем.

Таб ли ця 4

Фор ми тру до вих угод, кон трактів 

Фор ма офор млен ня тру до вих відно син % працівників 

Бе зстро ко вий тру до вий до говір  26,3
Тру до вий кон тракт  66,4
Тим ча со вий тру до вий до говір (се зон на ро бо та, тим ча со ва ро бо -
та, заміна працівни ка в дек ретній відпустці тощо)   3,6

Тру дові відно си ни офіційно не офор млені, є усна до мов леність   3,7
За га лом (тих, хто відповів) 100,0

Терміни тру до вих кон трактів, на які на й частіше офор мля ють ся тру дові
відно си ни між працівни ка ми і ро бо то дав ця ми, такі: 1 рік (34,8%), 3 роки
(21,9%), 5 років (26,2%). На ба га то рідше (11,2%) тру до вий кон тракт укла да -
ють на 2 роки. Прак тич но не зустріча ють ся дов гос тро кові кон трак ти тер -
міном по над 5 років.
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Нез ва жа ю чи на пе ре ва жан ня кон трак тної фор ми на й му, за й нятість в
од но го ро бо то дав ця на бу ває рад ше постійно го, ніж тим ча со во го, ха рак те ру,
коли тру до вий кон тракт про дов жу ють з року в рік. Тому для оціню ван ня
стабільності за й ня тості важ ли во та кож ви ко рис то ву ва ти та кий по каз ник,
як спе цифічний ви роб ни чий стаж, що являє со бою три валість ро бо ти в од -
но го на й ма ча [Ка раб чук, 2010: с. 141].

Як і у ви пад ку з терміном тру до во го кон трак ту, чим більша ве ли чи на
(три валість) спе цифічно го ви роб ни чо го ста жу, тим стабільнішою мож на
вва жа ти за й нятість працівни ка. За да ни ми опи ту ван ня, по над 10 років на
своєму ро бо чо му місці пра цю ють 34,3% рес пон дентів (див. рис. 3). Знач ною
є пи то ма вага (28,4%) тих, хто пра цює на од но му підприємстві 1–2 роки.
Прак тич но збіга ють ся час тки працівників, які ма ють ви роб ни чий стаж на
своєму ро бо чо му місці 3–5 років (18,8%) і 6–10 років (18,5%). Се ред ня ве -
ли чи на спе цифічно го ви роб ни чо го ста жу, об чис ле но го за відповідями рес -
пон дентів, ста но вить 9,7 років, що є до волі ве ли ким ви роб ни чим ста жем для 
су час но го рин ку праці.

Рис. 3. Три валість ро бо ти біло русь ких працівників у од но го на й ма ча

Соціаль но-де мог рафічні ха рак те рис ти ки спе цифічно го ви роб ни чо го
ста жу по ка зу ють, що жінки ма ють більший стаж (11,8 років) у од но го на й -
ма ча, ніж чо ловіки (10,8 років). Мо лоді люди (віком до 30 років) частіше
зміню ють ро бо ту, ніж стар ше по коління, оскільки вони мобільніші й пе ре -
бу ва ють в про цесі по шу ку ро бо чо го місця, яке їм більш до впо до би. Так, по -
над 80% мо лоді ма ють стаж менш як рік, 1–2 роки і 3–5 років. Із віком
збільшується спе цифічний ви роб ни чий стаж і час тка працівників із ве ли -
ким ви роб ни чим ста жем у од но го ро бо то дав ця. Не од ру жені рес пон ден ти
більшою мірою тяжіють до не три ва ло го ви роб ни чо го ста жу в од но го на й ма -
ча, ніж сімейні і роз лу чені, але це зу мов ле но рад ше віко ви ми особ ли вос тя -
ми. Се ред рес пон дентів кож ної освітньої гру пи тре ти на має три ва лий спе -
цифічний стаж. По над 40% керівників, служ бовців і спеціалістів не ви роб -
ни чої сфе ри, а та кож працівників сільсько го гос по да рства ма ють ве ли кий
ви роб ни чий стаж у од но го ро бо то дав ця. Для керівників це за ко номірно з
огля ду на на лежні ста тусні по зиції. Спеціалісти не ви роб ни чих га лу зей (лi -
карі, вчи телі, інші працівни ки соціаль ної сфе ри) та кож схильні за ли ша ти ся
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Менше за рік
15,5%

1–5 років
31,7%

6–10 років
18,5%

11–15 років
12,4%

16–20 років
7,8%

Понад 20 років
14,1%



на од но му ро бо чо му місці внаслідок спе цифіки їхньої про фесії й зацікав ле -
ності на й мачів у збе ре женні та ких працівників. Три ва лий спе цифічний
стаж у працівників сільсько го гос по да рства по яс нюється їхньою низ ь кою
тру до вою мобільністю, зу мов ле ною тим, що се ля ни, як пра ви ло, пра цю ють
в тому са мо му на се ле но му пункті, де жи вуть і ве дуть своє осо бис те підсоб не
гос по да рство. Служ бовці без спеціаль ної освіти більше за інших схильні до
не стабільної за й ня тості. Се ред за й ня тих у різно манітних га лу зях еко номіки 
працівни ки про мис ло вості, сільсько го гос по да рства і соціаль ної сфе ри мен -
ше за інших схильні до та ко го роду не стабільності, що виз на чається за спе -
цифічним ви роб ни чим ста жем. У цих сфе рах близь ко 40% працівників ма -
ють три ва лий ви роб ни чий стаж. Най мобільнішими, за да ни ми опи ту ван ня,
є працівни ки торгівлі та гро ма дсько го хар чу ван ня, а та кож будівель ни ки.

Оцінки за гро зи щодо втра ти ро бо ти. Суб’єктивні оцінки пер спек тив
своєї за й ня тості — впев не ності у збе ре женні ро бо чо го місця або, на впа ки,
мож ли вості втра ти ро бо ти в на й ближ чо му май бут ньо му — се ред опи та них
працівників такі: 70,8% вва жа ють, що найімовірніше їм не за гро жує втра та
ро бо ти; 11,1% пе ре дба ча ють таку ймовірність. Зна чи мою є час тка тих рес -
пон дентів (18,0%), хто ва гав ся відповісти точ но (так/ні) сто сов но на яв ності 
за гро зи втра ти ро бо ти (табл. 5). Схожі дані ми от ри ма ли при відповіді на за -
пи тан ня про ймовірність про дов жен ня тру до во го кон трак ту: більшість опи -
та них (70,1%) вис лов лю ють пев ну впев неність у про дов женні тру до во го
кон трак ту; ва га ють ся щодо про дов жен ня тру до вих відно син із на й ма чем
8,0%. Дос тат ньо ви со ка пи то ма вага (21,9%) тих за й ня тих, хто ва гав ся із
відповіддю на це за пи тан ня.

Таб ли ця 5

Оцінки ймовірності втра ти ти ро бо ту, %

Варіанти відповідей 

Роз поділ відповідей на за пи тан ня: 

“Чи існує осо бис то для
Вас за гро за втра ти ти

ро бо ту?”

“Якщо з Вами укла де но тру до -
вий кон тракт, як Ви вва жаєте,
чи буде він про дов же ний після 

його за вер шен ня?”

Так   4,0  38,0
Рад ше так   7,1  32,1
Рад ше ні  36,2   4,7
Ні  34,6   3,3
Важ ко відповісти  18,0  21,9
За га лом (тих, хто відповів) 100,0 100,0

Мож ли вості фор му ван ня соціаль но ефек тив ної за й ня тості

У кон тексті ста тис тич них да них еко номічна ефек тивність за й ня тості
оцінюється за та ки ми па ра мет ра ми, як відсутність зрос тан ня зареєстро ва -
но го без робіття, по зи тив на тен денція зни жен ня жіно чо го без робіття тощо.
Що сто сується соціаль ної ефек тив ності за й ня тості, то особ ли во го зна чен ня
на бу ває рівень за до во ле ності за й ня то го на се лен ня різно манітни ми ас пек та -
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ми своєї тру до вої діяль ності, що їх умов но мож на роз поділити на гігієнічні
та мо ти ваційні. За Ф.Гер цберґом гігієнічні чин ни ки тру до вої діяль ності —
це, го лов ним чи ном, ко лек тивні умо ви діяль ності, спільні для всіх або ба -
гать ох працівників на да но му підприємстві, мо ти ваційні чин ни ки сто су -
ють ся кож но го окре мо і по в’я зані з його осо бистісни ми ха рак те рис ти ка ми
[Со ко ло ва, 2010: с. 258–269]. Соціологічни ми інди ка то ра ми за до во ле ності
гігієнічни ми ас пек та ми тру до вої діяль ності вис ту па ють відповіді на за пи -
тан ня про за до во леність розміром за робітної пла ти, умо ва ми праці і ре жи -
мом ро бо ти, відно си на ми в ко лек тиві; мо ти ваційні ас пек ти аналізу ють за за -
до во леністю змістом ви ко ну ва ної ро бо ти, рівнем своєї освіти і про фесійної
підго тов ки. За пи тан ня, що є уза галь не ним для гігієнічних і мо ти ваційних
ас пектів, зву чить так: “Якою мірою Ви за до во лені своєю ро бо тою за га лом?”

З таб лиці 6 мож на ба чи ти, що розміром от ри му ва ної за рпла ти тією чи
тією мірою за до во лені 35,3% рес пон дентів, не за до во лені по над по ло ви ну
біло русь ких працівників. За до во леність інши ми ас пек та ми тру до вої діяль -
ності знач но вища: умо ва ми праці та ре жи мом ро бо ти за до во лені 67,7% за й -
ня тих біло русів; відно си на ми в ко лек тиві — 83,2%; рівнем освіти та про -
фесійної підго тов ки — 74,0%; змістом своєї ро бо ти — 71,1%. За га лом своєю
ро бо тою за до во лені 71,1% працівників (29,6% за до во лені і 42,1% рад ше за -
до во лені); не за до во лені тією чи тією мірою близь ко 1/5 за й ня тих рес пон -
дентів (табл. 6).

Таб ли ця 6

Рівень за до во ле ності біло русь ких працівників
різни ми ас пек та ми тру до вої діяль ності, %

Варіанти відповідей на за пи -
тан ня: “Якою мірою Ви за до во -

лені…”

й
и не ло во да

З

 о даз е
 шда

Р
-

 
й

и не лов

 а зен е
 шда

Р
-  

й
и не ло вод

 е ло во да зе
Н

-
 

й
ин

о к
жа

В
 

итсівопдів

Своєю ро бо тою за га лом 29,6 42,1 16,6  4,5 7,2
Гігієнічні ас пек ти 

Розміром за робітної пла ти 14,0 21,3 28,1 30,2 6,1
Умо ва ми праці, ре жи мом ро -
бо ти 33,6 34,1 16,7 10,3 5,3

Відно си на ми в ко лек тиві 45,3 37,9  6,5  4,5 5,9
Мо ти ваційні ас пек ти 

Рівнем освіти та про фесійної
підго тов ки 44,7 29,3 11,7  6,5 7,8

Змістом ви ко ну ва ної ро бо ти 34,6 36,5 15,1  7,6 6,3

Та ким чи ном, за до во леність змістом ви ко ну ва ної ро бо ти рес пон ден ти
став лять на пріори тет не місце порівня но із за до во леністю розміром за -
робітної пла ти. Це дає підста ви го во ри ти про пер спек ти ви пе ре хо ду еко -
номічно ефек тив ної за й ня тості в соціаль но ефек тив ну за умо ви за без пе чен -
ня за робітною пла тою на леж них рівня та якості жит тя біло русь ко го на се -
лен ня.
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Вис нов ки

За га лом за й нятість у Біло русі ха рак те ри зується тра диційністю форм.
Так, май же 90% працівників пра цю ють за на й мом і при близ но стільки ж
пра цю ють по вний ро бо чий день/тиж день. Поп ри пе ре ва жан ня кон трак тної
фор ми на й му (за тру до ви ми кон трак та ми пра цю ють 2/3 рес пон дентів), за й -
нятість в од но го ро бо то дав ця нерідко на бу ває постійно го ха рак те ру. Слід
за зна чи ти, що керівниц тво біло русь ких підприємств і організацій, за да ни -
ми опи ту ван ня за й ня то го на се лен ня, прак тич но не вдається до ско ро чен ня
шта ту працівників, а ви ко рис то вує такі фіна нсові стра тегії підтри ман ня
стабільної за й ня тості, як зни жен ня або не своєчасність опла ти праці, ви му -
шені соціальні відпус тки, ско ро чен ня ро бо чо го часу. Про те такі за хо ди не є
по всюд ни ми й охоп лю ють віднос но не знач ну (при близ но 15%) час тку за й -
ня тих білорусів.

Офіційні ста тис тичні дані ха рак те ри зу ють по точ ний ри нок праці низ ь -
ким рівнем без робіття і пра це не дос татністю — пе ре ви щен ням кількості за -
яв ле них ро бо то дав ця ми ва кансій над кількістю зареєстро ва них без ро біт -
них. Дані соціологічно го опи ту ван ня за й ня то го на се лен ня з при во ду оцінок
імовірності за гро зи без робіття по ка зу ють, що більшість (при близ но 70%)
біло русь ких працівників упев нені в збе ре женні сво го ро бо чо го місця, а
 част ка тих, хто по боюється втра ти ти ро бо ту, — не ве ли ка. Мож ли во, тому в
біло русь ко му суспільстві поки відсутній чіткий соціаль ний за пит на вве -
ден ня сис те ми соціаль но го стра ху ван ня від без робіття, оскільки по ло ви на
рес пон дентів вва жа ють, що таке соціаль не стра ху ван ня не потрібне. Основ -
ни ми при чи на ми не го тов ності бра ти участь у сис темі соціаль но го стра ху -
ван ня є не довіра до фіна нсо вої і стра хо вої сис тем (че рез по бо ю ван ня ін -
фляції) і відсутність мож ли вості ро би ти стра хові внески.

За да ни ми ста тис ти ки, до чин ників, що спри я ють підви щен ню еко -
номічної ефек тив ності за й ня тості, на ле жать зни жен ня рівня й три ва лості
зареєстро ва но го без робіття, а та кож по зи тив на тен денція зни жен ня рівня
жіно чо го без робіття. До чин ників, що зни жу ють еко номічну ефек тивність
за й ня тості, мож на віднес ти на явність і підтри ман ня над лиш ко вої про по -
зиції ро бо чої сили за од но час но го дефіциту кваліфіко ва них кадрів, дис ба -
ланс між по пи том та про по зицією ро бо чої сили за про фесійно- ква ліфіка -
ційним скла дом, збе ре жен ня низ ь кої кон ку рен тос про мож ності осіб, котрі
особ ли во по тре бу ють соціаль но го за хис ту. Згідно із да ни ми соціологічно -
го опи ту ван ня, чин ни ком, що сприяє підви щен ню соціаль ної ефек тив -
ності за й ня тості, є рівень за до во ле ності рес пон дентів різно манітни ми ас -
пек та ми тру до вої діяль ності й ро бо тою за га лом. Вища за до во леність рес -
пон дентів змістом ви ко ну ва ної ро бо ти порівня но із за до во леністю роз -
міром за ро бітної пла ти дає підста ви го во ри ти про пер спек ти ви пе ре хо ду
еко номічно ефек тив ної за й ня тості в соціаль но ефек тив ну, за умо ви за без -
пе чен ня за робітною пла тою на леж них рівня та якості жит тя біло русь ко го
на се лен ня.
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