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Мін ска га на ву ко ва-дас лед ча га ін сты ту та са цы яль на-эка на міч ных пра блем

САЦЫЯЛЬНЫЯІНТАРЭСЫЖЫХАРОЎБЕЛАРУСІ
ЎСАЦЫЯЛАГІЧНЫМВЫМЯРЭННІ

Лю бое гра мад ства як са ма рэ гу лю ю чая 
са цы яль ная сіс тэ ма ў сі ту а цыі эка на-

міч на га кры зі су су ты ка ец ца з не аб ход нас цю 
по шу ку і ак ты ві за цыі да дат ко вых рэ сур саў. 
Стра тэ гіч ным рэ сур сам, «стаў ку» на які ра бі лі 
ў скла да ныя пе ры я ды свай го раз віц ця шмат-
лі кія дзяр жа вы, з’яў ля ец ца кад ра вы рэ сурс. 
Для Бе ла ру сі гэ ты рэ сурс так са ма выс ту пае 
ас но вай і ру ха ю чай сі лай ста бі лі за цый ных 
са цы яль ных пра цэ саў, якія раз гор тва юц ца ў 
ад каз на эка на міч ныя вык лі кі су час нас ці [1]. 
У склад кад ра ва га рэ сур су ўва хо дзяць пра-
цаў ні кі як суб’ек ты эка на міч ных, (пра цоў ных) 
ад но сін. Па вы шэн  не ма ты ва цыі пра цаў ні коў 
да кан струк тыў ных ві даў са цы яль на-эка на-
міч най ак тыў нас ці мяр куе выс вят лен не ас ноў-
ных ру ха ю чых сіл, якія ста яць за не пас рэд-
ны мі па дах воч ван ня мі лю дзей да дзе ян няў,  
гэ та зна чыць – вы яў лен не ба за вых са цы яль-
ных ін та рэ саў. Вылучэннем га лоў ных век та-
раў са цы яль ных ін та рэ саў вызначаецца мэ та 
да дзе на га ар ты ку ла. Яе ак ту аль насць у кан-
тэк сце су час ных са цы яль на-эка на міч ных пра-
цэ саў зак лю ча ец ца ў ацэн цы спек тра па тэн цы-
яль ных рэ гу ля тыў ных маг чы мас цей, які даз ва-
ляе на мак раў зроў ні ўя віць, якія зы ход ныя (ужо 
сфар мі ра ва ныя) пам кнен ні са цы яль ных суб’ек-
таў мо гуць выс ту піць пад ста ва мі для вып ра-
цоў кі ме ха ніз маў кі ра ван ня іх па во дзі на мі на 
ме за- і мік раў зроў нях.

Эм пі рыч най ас но вай да дзе на га дас ле да-
ван ня з’яві лі ся вы ні кі рэс пуб лі кан ска га са цыя -
ла гіч на га ма ні то рын гу «Гра мад ская дум ка», 
пра ве дзе на га Ін сты ту там са цы я ло гіі На цы я  наль-
най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі ў ліс та па дзе 2010 г. 
(па рэп рэ зен та тыў най для Бе ла ру сі вы бар цы 
ме та дам ан ке та ван ня бы ло апы та на 2095 чал.). 
Ат ры ма ныя да ныя свед чаць аб тым, што ў гра-
мад скай свя до мас ці жы ха роў Бе ла ру сі да мі ну-
юць ін та рэ сы, якія звя за ны з за ха ван нем і раз-
віц цём улас най хат няй гас па дар кі (таб лі ца 1). 
Га лоў ны век тар ін та рэ саў на кі ра ва ны на сям’ю 
з дзець мі, моц нае зда роўе як умо вы даб ра бы ту 
і ка хан не як га рант ду шэў на га су па кою і кам-
фор ту.

Таб лі ца 1 – Раз мер ка ван не ад ка заў рэс пан
дэн таў на пы тан не «Як бы Вы ад ка за лі на 
пы тан не, для ча го Вы жы ве це?», у па рад ку 
па ні жэн ня час та ты вы ба ркі (у %)

Сям’я 70,9

Дзе ці 70,6

Зда роўе 51,0

Ка хан не 40,3

Ма тэ ры яль на за бяс пе ча нае жыц цё 37,0

Ду шэў ны с па кой, кам форт 33,1

Сяб роў ства 25,4

Са ма рэ а лі за цыя 24,2

Ве ра 23,7

Да па мо га лю дзям 21,0

Ве ды, паз нан не све ту, лю дзей, аду ка цыя 20,8

Ці ка вая пра ца, пра фе сія 20,6

Са ма па ва га 16,7

Кры ні ца: аў тар ская рас пра цоў ка.

Ся род ва ры ян таў ад ка заў, якія наб ра лі менш 
чым 10 % выбаркі і пат ра пі лі ў ніж нюю час тку 
рэй тын гу, – маг чы масць ат рым лі ваць лю быя 
за да валь нен ні, за баў ляц ца; кар’ера, вы со кае 
ста но ві шча ў гра мад стве; доўг перад Ра дзі май; 
ба гац це, вя лі кія гро шы; секс; во ля як не за леж-
насць учын каў, мер ка ван няў; твор часць; ула-
да; гра мад скае пры знан не, вя до масць, рэ пу-
та цыя. Вар та звяр нуць ува гу на тое, што ў гра-
мад скай свя до мас ці жы ха роў Бе ла ру сі вель мі 
пры кмет на дыс тан цы ра ва лі па няц ці ма тэ ры-
яль най за бяс пе ча нас ці і ба гац ця. Вя лі кія гро шы 
ці ка вяць менш чым 1/10 час тку апы та ных, у той 
жа час да ма тэ ры яль на за бяс пе ча на га жыц ця 
ім кнуц ца больш 1/3 рэс пан дэн таў. Ат ры ма нае 
раз мер ка ван не ад ка заў даз ва ляе склас ці агуль-
нае ўяў лен не аб мэ та вых жыц цё вых ус та ноў ках 
гра ма дзян Бе ла ру сі. 

Для вы яў лен ня ге не раль ных век та раў 
у па літ ры са цы яль ных ін та рэ саў на мі бы ла 
ажыц цёў ле на пра цэ ду ра фак тар на га ана лі зу, 
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якая даз ва ляе звузіць абсяг пра сто ры дас ле-
ду е мых пры кмет1. У вы ні ку зроб ле ных раз лі каў 
мы ат ры ма лі во сем фак та раў, якія тлу ма чаць 
ас ноў ныя, аса біс та абу моў ле ныя пры чы ны і 
ру ха ю чыя сі лы жыц цё вай ак тыў нас ці рэс пан-
дэн таў (таб лі ца 2).

Пер шы фак тар аб’яд ноў вае пе ра мен ныя, 
звя за ныя з рэ а лі за цы яй пра фе сій ных ін та рэ саў 
са цы яль ных суб’ек таў. Гэ ты фак тар тлу ма чыць 
9,5 % су мар най дыс пер сіі. Са цы яль ную гру пу, 
прад стаў ні кі якой ад роз ні ва юц ца па доб ным спо-
са бам мыс лен ня, на за вём «Пра фе сі я на лы».

Дру гі фак тар ук лю чае та кія са цы яль на 
за пат ра ба ва ныя для Бе ла ру сі пе ра мен ныя, 
як сям’я і дзе ці. Ён тлу ма чыць 7,0 % су мар-
най дыс пер сіі. Рэс пан дэн таў, спо саб мыс лен ня 
якіх выз на ча ец ца дзе ян нем да дзе на га фак та ру, 
на за вём «Сем’яні ны».

Трэ ці фак тар ут рым лі вае пе ра мен ныя, 
звя за ныя з рэ а лі за цы яй суб’ек та мі, га лоў-
ным чы нам, улад ных ін та рэ саў шля хам вы ка-
рыс тан ня ка на лаў вер ты каль най са цы яль най 
ма біль нас ці і ім кнен ня да ат ры ман ня шы ро кіх 
паў на моц тваў. Гэ ты фак тар тлу ма чыць 6,8 % 
су мар най дыс пер сіі. Суб’ек таў, на якіх уп лы вае 
гэ ты фак тар, выз на чым як «Па лі ты кі».

Чац вёр ты фак тар аб’яд ноў вае вы со ка ду хоў-
ныя і са цы яль на ары ен та ва ныя кам па нен ты. 
Ён тлу ма чыць 6,0 % су мар най дыс пер сіі. Гру-
пу рэс пан дэн таў, прад стаў ні кі якой ад роз ні ва-
юц ца та кім спо са бам мыс лен ня, на за вём «Пат-
ры ё ты».

1 Фактарны аналіз праведзены пры дапамозе пра-
грамнага пакета апрацоўкі статыстычнай інфармацыі 
SPSS 13. Пры вылучэнні фактараў быў выкарыстаны метад 
галоўных кампанентаў. Задача кручэння фактараў выра-
шана па метадзе варымакса. Кручэнне ажыццёўлена 
за 11 ітэрацый. Вылучаныя фактары тлумачаць 49,7 % 
сумарнай дысперсіі.

Пя ты фак тар ук лю чае пе ра мен ныя, звя за-
ныя з ін та рэ са мі суб’ек таў у га лі не са цы яль-
ных ад но сін і сфе ры за да валь нен няў. Ён тлу-
ма чыць 5,5 % су мар най дыс пер сіі. Рэс пан-
дэн таў, чый воб раз мыс лен ня выз на ча ец ца 
дзе ян нем да дзе на га фак та ру, на за вём «Ге да-
ніс ты».

Шос ты фак тар ут рым лі вае пе ра мен ныя, 
звя за ныя з за ха ван нем ду шэў на га і фі зіч на га 
зда роўя. Ён тлу ма чыць 5,1 % су мар най дыс-
пер сіі. Гру пу рэс пан дэн таў, прад стаў ні кі якой 
ад роз ні ва юц ца па доб ным спо са бам мыс лен ня, 
на за вём «Са ма за ха валь ні кі».

Сё мы фак тар аб’яд ноў вае пе ра мен ныя, 
звя за ныя з маг чы мас ця мі для рэ а лі за цыі пер-
са наль ных ін та рэ саў суб’ек таў у га лі не са ма-
раз віц ця. Гэ ты фак тар тлу ма чыць 4,9 % су мар-
най дыс пер сіі. Суб’ек таў, якія пад па да юць пад 
уп лыў гэ та га фак та ру, выз на чым як «Ін ды ві ду-
а ліс ты».

Вось мы фак тар ук лю чае пе ра мен ныя, 
звя за ныя з за да валь нен нем эка на міч ных і 
пуб ліч ных ін та рэ саў суб’ек таў. Гэ ты фак тар 
тлу ма чыць 4,8 % су мар най дыс пер сіі. Рэс-
пан дэн таў, чый воб раз мыс лен ня выз на ча-
ец ца дзе ян нем да дзе на га фак та ру, на за вём 
«Ар тыс ты».

Вы яў ле ныя ў па літ ры са цы яль ных ін та рэ-
саў ге не раль ныя век та ры (фак та ры) выз на ча-
юць склад мыс лен ня са цы яль ных суб’ек таў і 
асаб лі вас ці іх ма ты ва цыі. «Зы хо дзя чы з ра зу-
мен ня та го, што гра мад скія ад но сі ны вы яў ля-
юц ца ў выг ля дзе са цы яль ных ін та рэ саў, мож-
на зра біць нас туп ныя выс но вы: са цы яль ныя 
ін та рэ сы заў сё ды ма юць сва іх нось бі таў, гэ та 
зна чыць на ле жаць рэ аль ным суб’ек там, якія 
ўсту па лі ў ад но сі ны па між са бой; са цы яль-
ныя ін та рэ сы па пры ро дзе сва ёй аб’ек тыў ныя, 
з’яў ля юц ца ад люс т ра ван нем ро лі ад па вед-

Таб лі ца 2 – Гру поў ка пе ра мен ных у скла дзе раз лі ча ных фак та раў  
(у дуж ках да дзе ны фак тар ныя наг руз кі)

№ фак та раў

1 2 3 4

Ці ка вая пра ца, пра фе сія (0,680). 
Ве ды, паз нан не све ту, лю дзей, 
аду ка цыя (0,634). Твор часць 
(0,255)

Сям’я (0,763). 
Дзе ці (0,647)

Ула да (0,722). Ба гац це, вя-
лі кія гро шы (0,703). Кар’ера, 
вы со кае ста но ві шча ў гра-
мад стве (0,452)

Доўг перад Ра дзі май (0,636). 
Да па мо га лю дзям (0,633).
Ве ра (0,522)

№ фак та раў

5 6 7 8

Секс (0,644). Ка хан не (0,593). 
Сяб роў ства (0,532). Маг чы масць 
ат рым лі ваць лю быя за да валь-
нен ні, за баў ляц ца (0,443)

Зда роўе (0,744).
Ду шэў ны с па кой, 
кам форт (0,721)

Са ма па ва га (0,770). Са ма-
рэ а лі за цыя (0,534). Во ля як 
не за леж насць учын каў, мер-
ка ван няў (0,468)

Ма тэ ры яль на за бяс пе ча нае 
жыц цё (0,519). Гра мад скае 
пры знан не, вя до масць, рэ-
пу та цыя (0,356)

Кры ні ца: аў тар ская рас пра цоў ка.
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ных суб’ек таў у сіс тэ ме гра мад ска га па дзе лу 
пра цы, іх су вя зі з выз на ча ным ты пам гра мад-
ска га пры сва ен ня; гра мад скія ад но сі ны, вы яў-
ля ю чы ся ў са цы яль ных ін та рэ сах, зна хо дзяць 
ха рак тар ру ха ю чых сіл гра мад ска га раз віц ця» 
[2]. Для аз на чэн ня рэ аль ных нось бі таў са цы-
яль ных ін та рэ саў з агуль на га ма сі ву рэс пан-
дэн таў мы вы лу чы лі во сем груп. Кож ная гру па 
вы лу ча ла ся па фак це вы ба ру рэс пан дэн та мі 
ўсіх пе ра мен ных, якія ўва хо дзяць у той або 
ін шы фак тар (ад 2 да 4 – у за леж нас ці ад кан-
крэт на га фак та ру).

Ад роз нен ні ў складзе мыс лен ня і ацэ нках 
суб’ек таў пра ілюс тру ем на пры кла дзе ад носін 
рэс пан дэн таў да раз віц ця пры ват най фор мы 
ўлас нас ці і лі бе ра лі за цыі эка на міч ных ад но-
сін. Для гэ та га мы раз лі чы лі два пры ват ныя і 
адзін су куп ны ацэ нач ныя па каз чы кі. Пры ват-
ныя па каз чы кі раз лі ча ны на ас но ве раз мер-
ка ван ня ад ка заў рэс пан дэн таў на пы тан ні: 
«Да сяг нен не якіх з пе ра лі ча ных са цы яль-
ных мэт Вы лі чы це не аб ход ным?» (бы лі раз-
гле джа ны аб ра ныя ва ры ян ты ад ка зу: «Пры-
яры тэт нае раз віц цё пры ват най улас нас ці», 
«Спа лу чэн не гра мад скай і пры ват най форм 
улас нас ці», «Пры яры тэт нае раз віц цё ка лек-
тыў най (гра мад скай) улас нас ці») і «Ці пад-
трым лі ва е це Вы курс на лі бе ра лі за цыю 
бе ла рус кай эка но мі кі?». Су куп ны па каз чык 
выз на ча ец ца як ся рэд няя ве лі чы ня ад зна-
чэн няў пры ват ных па каз чы каў. Паз на чым 
яго як па каз чык раз ві тас ці мар ке тын га вай 
ары ен та цыі суб’ек таў (зна чэн не ў ды я па-
зо не ад 1 да 5 прад стаў ле на ў таб лі цы 3). 
Чым вы шэй зна чэн не гэ та га па каз чы ка, тым 
мац ней раз ві та мар ке тын га вая ары ен та цыя ў 
прад стаў ні коў выз на ча най гру пы рэс пан дэн-
таў.

Таб лі ца 3 – Па каз чы кі раз ві тас ці мар ке тын
га вай ары ен та цыі па вы лу ча ных гру пах 
(рэй тынг)

Ар тыс ты 3,88

Па лі ты кі 3,56

Са ма за ха валь ні кі 3,54

Сем’яні ны 3,51

Ін ды ві ду а ліс ты 3,38

Пра фе сі я на лы 3,18

Пат ры ё ты 3,02

Ге да ніс ты 2,96

Кры ні ца: аў тар ская рас пра цоў ка.

Як ба чым, пры кмет ны іс тот ныя ад роз нен ні 
ў ад носі нах рэс пан дэн таў да ры нач ных пры н-
цы паў гас па да ран ня. І ў ас но ве гэ тых ад роз-

нен няў – змяс тоў ныя асаб лі вас ці са цы яль ных 
ін та рэ саў суб’ек таў. Як жа ім ат рым лі ва ец ца 
рэ а лі зоў ваць свае ін та рэ сы на пра кты цы? 
Ад ным з на дзей ных эм пі рыч ных па каз чы-
каў паў на ты рэ а лі за цыі са цы яль ных ін та рэ-
саў прад стаў ні коў вы лу ча ных груп з’яў ля-
ец ца сту пень іх за да во ле нас ці сва ёй пра цай. 
Гэ ты па каз чык пры н цы по ва важ ны, па коль кі 
па пя рэд нія аў тар скія са цы я ла гіч ныя дас ле да-
ван ні свед чаць аб вы со кай знач нас ці пра цы ў 
ар га ні за цыі жыц ця дзей нас ці гра ма дзян Бе ла-
ру сі. Для па раў нан ня роз ных груп па да дзе-
ным па каз чы ку мы раз лі чы лі ся рэд нег ру па-
выя ін дэк сы за да во ле нас ці (таб лі ца 4). Ды я па-
зон ва ры я цыі зна чэн няў ін дэк са зда во ле нас ці 
склаў ад 1 да 5 [3].

Таб лі ца 4 – Ін дэк сы за да во ле нас ці пра цай 
па вы лу ча ных гру пах (рэй тынг)

Пра фе сі я на лы 3,73

Ге да ніс ты 3,63

Пат ры ё ты 3,52

Сем’яні ны 3,43

Са ма за ха валь ні кі 3,33

Ар тыс ты 3,31

Ін ды ві ду а ліс ты 3,20

Па лі ты кі 3,17

Кры ні ца: аў тар ская рас пра цоў ка.

Ат ры ма ныя пад час пра ве дзе на га дас ле-
да ван ня да ныя свед чаць аб тым, што ў най-
боль шай сту пе ні зда во ле ны пра цай нось-
бі ты пра фе сій ных і ка му ні ка тыў ных ін та рэ саў. 
Гэ та суб’ек ты, для якіх жыц цё ва  важ ны мі з’яў-
ля юц ца ці ка вая пра ца, паз нан не све ту, твор-
чыя пер спек ты вы, а так са ма роз ныя сяб роў-
скія, лю боў ныя, сек су аль ныя кан так ты. А ў 
най мен шай сту пе ні ад чу ва юць зда во ле насць 
сва ёй пра цай суб’ек ты з вы яў ле ны мі эка на-
міч ны мі і ста тус ны мі ін та рэ са мі. Гэ та тыя, хто 
ім кнец ца да ўла ды, вя лі кіх гра шай, кар’еры і 
вы со ка га гра мад ска га ста но ві шча, а так са ма 
тыя, для якіх знач ны мі з’яў ля юц ца маг чы мас ці 
для са ма рэ а лі за цыі, вы ка рыс тан не сва бо ды 
ўчын каў і мер ка ван няў. Ра зам з тым, апош нія 
ад роз ні ва юц ца вель мі ак тыў ны мі эка на міч ны мі 
па во дзі на мі. Каб аца ніць сту пень гэ тай ак тыў-
нас ці, мы рас пра ца ва лі ад па вед ны па каз-
чык [4], зна чэн ні яко га вар’іру юць у ды я па зо не 
ад –1 да +1, раз лі чы лі іх для кож най з вы лу-
ча ных груп, а за тым кан вер са ва лі ат ры ма ныя 
зна чэн ні па каз чы ка ў шка лу ад 1 да 5 (таб лі ца 
5), гэ так жа, як і ў ін дэк се зда во ле нас ці (таб-
лі ца 4).
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Таб лі ца 5 – Па каз чы кі ак тыў нас ці эка на міч
ных па во дзін па вы лу ча ных гру пах (рэй тынг)

Ге да ніс ты 4,09

Па лі ты кі 3,75

Ін ды ві ду а ліс ты 3,48

Сем’яні ны 3,40

Пра фе сі я на лы 3,33

Ар тыс ты 3,33

Са ма за ха валь ні кі 3,23

Пат ры ё ты 3,18

Кры ні ца: аў тар ская рас пра цоў ка.

Ка лі раз гля даць уз ро вень ак тыў нас ці эка на-
міч ных па во дзін як пе ра ду мо ву, а сту пень зда-
во ле нас ці пра цай як вы нік прад пры ма е мых 
суб’ек там дзе ян няў, то рэй тын га вая роз ні ца ў 
па зі цы ях вы лу ча ных груп у таб лі цах 4 і 5 бу дзе 
свед чыць аб ме ры вы ні ко вас ці дзе ян няў, здзейс-
не ных нось бі та мі роз ных са цы яль ных ін та рэ-
саў. Для Пат ры ё таў ве лі чы ня гэ та га па каз чы ка  
скла дзе +5, для Пра фе сі я на лаў – +4, Са ма за ха-
валь ні каў – +2, Сем’яні наў і Ар тыс таў – 0 (рэй-
тын га выя па зі цыі су па да юць), для Ге да ніс таў – –1, 
Ін ды ві ду а ліс таў – –4, Па лі ты каў – –6.

Пра ве дзе ны са цы я ла гіч ны ана ліз даз ва ляе 
паз на чыць нас туп ныя ас ноў ныя эм пі рыч ныя 
за леж нас ці (на ўзроў ні тэн дэн цый):
1. Чым мац ней у са цы яль ных суб’ек таў вы яў-

ле ны эка на міч ныя ін та рэ сы і ста тус ныя пам-
кнен ні, тым вы шэй у іх уз ро вень ак тыў нас ці 
эка на міч ных па во дзін. Гэ та ак тыў насць 
вы яў ля ец ца на ўзроў ні за ха ван ня і раз віц ця 
хат няй гас па дар кі.

2. Чым вы шэй па каз чык ак тыў нас ці эка на міч-
ных па во дзін, тым у боль шай ступені са цы-
яль ныя суб’ек ты су ты ка юц ца з са цы яль най 
ры зы кай нез да во ле нас ці пра цай. Гэ та сі ту а-
цыя свед чыць аб на яў нас ці іс ты ту цы я наль-
ных аб ме жа ван няў, якія пе ра шка джа юць 
паў на вар тас на му раз гор тван ню аса біс та га 
па тэн цы я лу пра цаў ні коў.

3. Чым у мен шай сту пе ні ў са цы яль ных суб’ек-
таў раз ві та мар ке тын га вая ары ен та цыя, тым 

у боль шай ступені яны атрымоўваюць за да-
валь нен не ад сва ёй пра цы.

Сфар му ля ва ныя выс но вы свед чаць аб 
не аб ход нас ці па шы рэн ня іс ты ту цы я наль ных 
і ар га ні за цый на-тэх ніч ных маг чы мас цей для 
ажыц цяў лен ня за ці каў ле ны мі суб’ек та мі ак тыў-
ных стра тэ гій эка на міч ных па во дзін. Сён ня, ка лі 
ў Бе ла ру сі аб ве шча ны Год прад пры маль нас ці, 
пас пя хо вае ра шэн не ак ту аль ных для рэс пуб-
лі кі за дач звя за на з вып ра цоў кай і ўка ра нен-
нем іна ва цый ва ўсіх га лі нах і сфе рах дзей-
нас ці, пры цяг нен нем ін вес ты цый, па шы рэн нем 
эк спар т на га па тэн цы я лу ай чын ных прад пры-
ем стваў. Пас пя хо вае ра шэн не да дзе ных за дач 
у знач най сту пе ні за ле жыць ад та го, на коль кі 
кі раў ні кі, спе цы я ліс ты і звы чай ныя пра цаў ні кі 
змо гуць рэ а лі за ваць свой твор чы па тэн цы ял 
на пра цоў ных мес цах, здзейсніць но выя па ды-
хо ды да ажыц цяў лен ня дзей нас ці, вы я віць іна-
ва цый насць мыс лен ня і прад пры маль насць 
у пра цы.
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Summary

On the basis of the factorial analysis the basic social 
interests of inhabitants of Belarus are revealed in the 
article. Distinctions in estimations of satisfaction by work 
and degrees of activity of economic behavior of subjects 
depending on the maintenance of their social interests 
are described. Necessity of expansion of institutional 
and organizational-technical possibilities for realization 
by interested subjects of active strategy of economic 
behavior is proved.
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