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Ін сты тута са цы я ло гіі НАН Бе ла ру сі

ФЕНОМЕНПРАДПРЫМАЛЬНАСЦІЎАЦЭНКАХБЕЛАРУСКІХ
ЖАНЧЫН:ШМАТМЕРНЫСАЦЫЯЛАГІЧНЫАНАЛІЗ

Прад пры маль ніц тва, ва ло да ю чы вы со-
кі мі па тэн цы яль ны мі маг чы мас ця мі, 

пра цяг вае зас та вац ца са май пры ваб най сфе-
рай для рэ а лі за цыі ча ла ве чых здоль нас цей. 
Па коль кі ў за меж ных кра і нах жан чы ны скла-
да юць знач ную до лю ся род прад пры маль-
ні каў, то для аз на чэн ня кі рун каў дзяр жаў най 
па лі ты кі ў галіне сты му ля ван ня прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці яны раз гля да юц ца дзяр жаў-
ны мі ор га на мі кі ра ван ня як са мас той ная гру-
па. У Рэс пуб лі цы Бе ла русь, па вод ле ста тыс-
тыч ных да ных на 1 кра са ві ка 2011 г., на ўлі ку 
зна хо дзіц ца 89156 суб’ек таў ма ло га (юры дыч-
ных асоб) і 2370 суб’ек таў ся рэд ня га прад пры-
маль ніц тва. Коль касць ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў – 235457 ча л. Удзель ная ва га 
пас туп лен няў пла ця жоў у бю джэт ад суб’ек таў 
ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва за пер-
шы квар тал 2011 г. скла ла 27,2 %, у тым лі ку ад  
юры дыч ных асоб – 16,4 %, ад суб’ек таў ся рэд-
ня га прад пры маль ніц тва – 7,9 %, ад ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў – 2,8 % [1]. Ад нак у 
гэ тых па каз чы ках да гэ туль ад сут ні чае ста тыс-
тыч ная спра ваз дач насць па жа но чым прад-
пры маль ніц тве. Ак ту аль насць пра бле мы жа но-
ча га біз не су ў Бе ла ру сі зак лю ча ец ца ў тым, 
што іс ну ю чыя ўмо вы са цы яль на-эка на міч на га 
і са цы я куль тур на га ха рак та ру знач на аб мя жоў-
ва юць па тэн цы яль ныя маг чы мас ці бе ла рус кіх 
жан чын вы яў ляць прад пры маль насць, іні цы-
я тыў насць, зна ход лі васць у мэ тах ат ры ман ня 
пры быт ку або ін шай вы га ды. Мэ та ар ты-
ку ла – вы я віць эм пі рыч ную за леж насць у фар-
мі ра ван ні якас ці прад пры маль нас ці ў прад-
стаў ні коў ген дэр ных груп на сель ніц тва Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь.

Вы раз «дзе ла вая жан чы на» ў на шы дні 
гу чыць вель мі пры ваб на. Ад нак не аб ход на 
даць вы раз нае раз ме жа ван не двух, на наш 
пог ляд, роз ных па сэн са вай наг руз цы і, та кім 
чы нам, пры клад на му ас пек ту па няц цяў: «жан-
чы ны ў біз не се» і «жа но чае прад пры маль ніц-
тва». Пер шае аз на чэн не шы рэй шае, ахоп лі-
вае ста но ві шча жан чын у прад пры маль ніц тве – 
бу дзь то жан чы на-кі раў нік або жан чы на–на ём ны 
пра цаў нік. Жа но чае прад пры маль ніц тва, (англ. 
women’s business) – гэ та біз нес, які ўзна чаль-
ва ец ца жан чы на мі. У ця пе раш ні час бе ла рус-
кім жан чы нам, за ня тым у прад пры маль ніц кай 
сфе ры, аб га лоў ных ро лях у біз не се па куль зас-

та ец ца толь кі ма рыць, нап рык лад, гле дзя чы 
се ры ял «Ба га тая і ка ха ная». Га лоў ная ге ра-
і ня філь ма – звы чай ная нас таў ні ца ан глій-
скай мо вы – па збе гу ака ліч нас цей ста но віц ца 
кі раў ні ком буй но га фар ма цэў тыч на га кан-
цэр на. Бе ла рус кія прад пры маль ні цы – так са ма 
бы лыя вык лад чы кі, вы ха валь ні кі, прад аўцы, 
ра да выя і ін жы нер на-тэх ніч ныя пра цаў ні кі на 
пра мыс ло вых прад пры ем ствах, пра цу юць у 
прад пры маль ніц кім сек та ры на тра ды цый на 
на ём ных па са дах. Ас ноў ная сфе ра іх дзей-
нас ці – ган длё ва-за куп ная. Толь кі неш мат лі кія 
зай ма юц ца ка мер цый на-пас рэд ніц кай, выт вор-
час цю прад укцыі і фі нан са ва-крэ дыт най дзей-
нас цю, дзе не аб ход ны спе цы я лі за ва ныя ве ды. 
Та кім чы нам, жа но чае прад пры маль ніц тва ў 
нас па куль не но сіць ма са ва га ха рак та ру. Ад нак 
за апош нія тры га ды ся род прад пры маль ні каў 
ад бы ло ся знач нае па ве лі чэн не коль кас ці жан-
чын прад- і пен сій на га ўзрос ту, што пры вя ло 
да чар го вай зме ны по лаў зрос та вай струк ту ры 
суб’ек таў ма ло га біз не су.

Толь кі 12–15 % ар га ні за цый пры ват най фор-
мы ўлас нас ці, па вод ле вы ні каў роз ных дас-
ле да ван няў і, зы хо дзя чы з пра кты кі раз віц ця 
ма ло га біз не су, у на шай рэс пуб лі цы на ле-
жаць жан чы нам. Гэ та, га лоў ным чы нам, жан-
чы ны, якія з’яў ля юц ца саў ла даль ні ка мі, зас на-
валь ні ка мі і за ня тыя ін ды ві ду аль най пра цоў-
най дзей нас цю. Та кія прад стаў ні цы «сла ба га» 
по лу прайшлі «шко лу са цы я ліз му», та му ў поў-
най ме ры ня суць цяжар ад каз нас ці не толь кі ў 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці, але і ў кі ра ван ні 
ся мей ны мі спра ва мі. Адзна чым, што га лоў ны 
ма тыў за нят ку прад пры маль ніц твам у жан-
чын той жа, што і ў муж чын, і звя за ны з ма тэ-
ры яль ны мі пры чы на мі: жа дан не ства рыць са бе 
і сва ёй сям’і год ныя ўмо вы жыц ця. Ак ра мя та го, 
гэ та бы ла вы му ша ная ме ра, бо не бы ло маг чы-
мас ці пра цаў лад ка вац ца. Ад кры тае жа дан не 
стаць ба га тай, а так са ма рэ а лі за ваць свае пла-
ны ў ар га ні за цыі біз не су і на яў насць «воль-
ных» гро шай, якія даз во лі лі па чаць улас ную 
спра ву, не з’яў ля юц ца ас но ват вор ны мі фак та-
ра мі ў ра шэн ні жан чын за няц ца ма лым біз не-
сам (зрэш ты, як і ў муж чын). У цэ лым, прад пры-
маль ніц кая ак тыў насць у бе ла рус кіх біз нес ме-
наў пра цяг вае вы яў ляц ца ў вы му ша най фор ме, 
а не як жа дан не про ста за няць ся бе або ўзба га-
ціц ца [2]. 
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Па вод ле да ных дас ле да ван няў за меж-
ных на ву коў цаў, пас пя хо ва зай мац ца біз не-
сам мо гуць толь кі пяць пра цэн таў на сель ніц-
тва. Але на ват та кі не ап ты міс тыч ны пра гноз не 
з’яў ля ец ца пе ра шко дай для ас тат няй 95-пра-
цэн тнай час ткі на сель ніц тва ў спро бах рэ а лі за-
ваць свой прад пры маль ніц кі па тэн цы ял. Гэ та ў 
сус вет ным маш та бе. У Бе ла ру сі 2011 г. аб’яў-
ле ны Го дам прад пры маль нас ці, што ажы ві ла 
ці ка васць да та кіх якас цей, як тон касць ін ту і-
цыі, моц «дзе ла вой хват кі», умен не ру хац ца да 
мэ ты, пе ра адоль ва ю чы роз на га кштал ту пе ра-
шко ды. Прад пры маль насць з’яў ля ец ца ас но вай 
для ана лі зу прад пры маль ніц тва як са цы яль най 
з’явы, яго фун кцы я на ван ня і раз віц ця, та му раз-
гле дзім да дзе ную ка тэ го рыю пад ра бяз ней. Кан-
крэт на нас ці ка віць, якую ро лю на су час ным эта-
пе мо гуць сыг раць жан чы ны ў ак ты ві за цыі жыц-
цё вых па зі цый бе ла рус ка га гра мад ства. Для 
гэ та га вы ву чым схіль насць да вя дзен ня прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці на сель ніц тва Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь у ген дэр ным ас пек це з вы яў лен-
нем сту пе ні ўспры маль нас ці да прад пры маль-
ніц тва як са цы яль на га фе но ме на. 

Эм пі рыч най ба зай су час на га дас ле да-
ван ня з’яві лі ся вы ні кі са цы я ла гіч на га апы тан ня 
на сель ніц тва го ра да Мін ска, якое бы ло пра ве-
дзе на Мін скім на ву ко ва-дас лед чым ін сты ту там 
са цы яль на-эка на міч ных пра блем па за ка зе Мін-
ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та ў са ка-
ві ку 2011 г.1. Коль касць жан чын ся род рэс пан-

1 Падчас даследаванняў метадам анкетавання апы-
тана 1193 чал. ва ўсіх адміністрацыйных раёнах г. Мінска 
сярод прадстаўнікоў розных сацыяльна-дэмаграфічных 
груп насельніцтва. Частотны і фактарны аналіз размерка-
вання адказаў рэспандэнтаў праведзены аўтарам у пра-
граме SPSS 17.

дэн таў скла ла 613 ча л. (47,9 %), муж чын – 563 
ча л. (52,1 %) – у дуж ках па ка за ны ва лід ны пра-
цэнт. На пы тан не «Ці ве да е це Вы, што 2011 г. 
у Бе ла ру сі аб ве шча ны “Го дам прад пры маль-
нас ці?”» ста ноў чы ад каз да лі 548 рэс пан дэн-
таў або 46,6 % ад агуль най коль кас ці апы та-
ных, з якіх до ля жан чын – 46,5 % (255 чал.). 
Ус пом нім кры ла тую фра зу «Ня ве дан не 
за ко на не выз ва ляе ад ад каз нас ці» і ін фар ма-
цыю аб тым, што аб Ука зе Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь № 43 ад 3 лю та га 2011 го да «Аб 
аб’яў лен ні 2011 го да Го дам прад пры маль-
нас ці» ве даюць ле дзь менш за па ло ву апы та-
ных га ра джан. Пры мем да ўва гі тое, што до ля 
асоб, якія вы ка за лі жа дан не за няц ца прад-
пры маль ніц кай дзей нас цю, ся род жан чын і 
муж чын ака за ла ся пра ктыч на ад ноль ка вая 
(22,8 % і 23,1 % ад па вед на), а не за ці каў ле-
ных ад кры ваць улас ную спра ву амаль су па ла 
(жан чы ны – 51,3 % і муж чы ны – 49,4 %). Гэта  
свед чыць аб са лі дар нас ці про ці лег ла га по лу ў 
вы ба ры стра тэ гій эка на міч ных па во дзін, пры-
нам сі, тэ а рэ тыч на.

Тым не менш, раз мер ка ван не ад ка заў рэс-
пан дэн таў на пы тан не «Яко га па ды хо ду Вы, як 
пра ві ла, пры трым лі ва е це ся ў ра шэн ні ма тэ-
ры яль ных пра блем?» ас прэч вае па пя рэд нюю 
аб страк тную выс но ву. Ся род тых, хто ім кнец ца 
па вы сіць уз ро вень пры быт ку – гэ та знай сці 
да дат ко выя кры ні цы, па дза роб кі або ін шую 
больш ап лач ваемую пра цу – жан чын у 3 ра зы 
менш, чым муж чын (34,2 %). За тое ся род асоб, 
якія ім кнуц ца пры вес ці ў ад па вед насць свае 
вы дат кі з бя гу чым уз роў нем пры быт каў, ра цы-
я наль на вы ка рыс таць на яў ныя срод кі жан-
чын у 2 ра зы больш (66,7 %). Вы му ша на зні-
жа юць уз ро вень сва іх за пат ра ба ван няў у хар-

Таб лі ца 1 – Ацэн ка рэс пан дэн та мі сту пе ні прад пры маль нас ці ў за леж нас ці ад по лу

Ваш  
пол

Ці лі чы це Вы ся бе прад пры маль ным ча ла ве кам?

Так, лі чу Хут чэй, так Хут чэй, не Не Цяж ка ска заць У вы ні ку

Жа но чы
33

5,5 %

117

19,5 %

264

43,9 %

117

19,5 %

70

11,6 %

601

100,0 %31,7 % 40,6 % 52,0 % 83,6 % 62,5 %
52,2 %

Ас та так -21,3 -33,3 -1,0 44,0 11,6

Муж чын-
скі

71

12,9 %

171

31,0 %

244

44,3 %

23

4,2 %

42

7,6 %

551

100,0 %68,3 % 59,4 % 48,0 % 16,4 % 37,5 %
47,8 %

Ас та так 21,3 33,3 1,0 -44,0 -11,6

У вы ні ку
104 288 508 140 112 1152

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Заў ва га. Пад час дас ле да ван няў бы ло апы та на 47,9 % муж чын і 52,1 % жан чын. Пра цэнт ап ра ца ва ных ва лід ных 
на зі ран няў склаў 96,6 % (1152 чал.), ап ра ца ва ных пра пу шча ных на зі ран няў – 3,4 % (41 чал.).
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ча ван ні, воп рат цы, ад па чын ку і г. д. 54,2 % 
жан чын і 45,8 % муж чын. Ад сут насць не аб ход-
нас ці са мас той на вы ра шаць ма тэ ры яль ныя 
пра бле мы ў 2 ра зы час цей па каз ва ла моц ная 
па ло ва ча ла вец тва. Та кім чы нам, па ні жэн не 
па ме ру ма тэ ры яль ных пры быт каў ус пры ма-
ец ца вас трэй жа но чай час ткай на сель ніц тва, 
якая вы бі рае па сіў ныя адап та цый ныя ра шэн ні 
са цы яль на-эка на міч ных пра блем. Ла гіч на ўзні-
ка ю чае пы тан не аб са ма а цэн цы прад пры-
маль нас ці рэс пан дэн та мі ў за леж нас ці ад ген-
дэр най пры на леж нас ці пра ана лі зу ем з да па-
мо гай стан дар тных пра цэ дур раз лі ку ў пра-
гра ме Statistical Package for the Social Science. 
Па коль кі су вязь па між не мет рыч ны мі пе ра мен-
ны мі лепш за ўсё ўяў ля ец ца ў выг ля дзе таб-
ліц спа лу ча нас ці, то для па пя рэд ня га ана лі зу 
ство рым таб лі цу ў стан дар тным фар ма це (таб-
лі ца 1).

Да ныя таб лі цы 1 свед чаць аб на яў нас ці 
за леж нас ці па між пе ра мен ны мі «Пол» і «Са ма-
а цэн ка сту пе ні прад пры маль нас ці», што даз-
ва ляе дас ле да ваць гэ ту за леж насць дэ та-
лё ва. Для гэ та га нам спат рэ біц ца ад ка заць на 
пы тан ні:

 y Ці іс нуе за леж насць на о гул?
 y Што мож на ска заць аб ін тэн сіў нас ці гэ тай 

за леж нас ці?
 y Што мож на ска заць аб кі рун ку і ха рак та ры 

гэ тай за леж нас ці?

Нас туп ны ана ліз бу дзе пра во дзіц ца па 
вы бар ках ад ка заў тых муж чын і жан чын, якія 
выз на чы лі ся з па зі цы яй. Вы лі ча ныя зна чэн ні 
ча ка ных час тот па ка за лі, што для пе ра мен най 
«Ці лі чы це Вы ся бе прад пры маль ным ча ла-
ве кам?» аб са лют ная час та та зна чэн няў «хут-
чэй, не» і «не» ў апы та ных жан чын вы шэй, чым 
ча ка ная (ад па вед на 264 і 265; 117 і 73), та ды як 
пры зна чэн нях «так, лі чу» і «хут чэй, так» яна 
ні жэй (ад па вед на 33 і 54,3; 117 і 150,3). У апы-
та ных муж чын мы на зі ра ем про ці лег лую тэн-
дэн цыю. Так, для зна чэн няў «хут чэй, не» і «не» 
аб са лют ная час та та ні жэй, чым ча ка ная (ад па-
вед на 244 і 243,0; 23 і 67,0), та ды як для зна чэн-
няў «так, лі чу» і «хут чэй, так» яна вы шэй (ад па-
вед на 71 і 49,7; 171 і 137,8). Гэ тыя вы ні кі аб’яд-
на ны ў таб лі цы 2.

Та кім чы нам, на ша зда гад ка, што жан чы ны 
лі чаць ся бе ме нш прад пры маль ны мі, чым муж-

чы ны, пац вяр джа ец ца. Па каз чы кам, на коль кі 
моц на на зі ра емыя і ча ка ныя час то ты ад хі-
ля юц ца ад на ад ад ной, выс ту па юць ас тат кі. 
Ад люс тра ва ныя ў таб лі цы 1 не нар ма ва ныя 
ас тат кі, раз лі ча ныя па вод ле фор му лы R = fo– 
fe, ро бяць яшчэ больш адмет най про ці лег лую 
тэн дэн цыю са ма а цэн кі ў муж чын скай і жа но чай 
час тках на сель ніц тва. Та кім чы нам, у на шым 
вы пад ку пра цэн тныя раз мер ка ван ні ў ген дэр-
ным ас пек це (таб лі ца 1) ма юць знач ныя ад роз-
нен ні, та му выс но ва аб іс на ван ні ста тыс тыч най 
за леж нас ці па між пры кме та мі «Пол» і «Са ма а-
цэн ка сту пе ні прад пры маль нас ці» ма тэ ма тыч на 
да ка за ны.

Уз ні кае на ту раль нае пы тан не: «Ці з’яў ля-
ец ца на зі ра е мае ад роз нен не ў са ма а цэн ках 
сту пе ні прад пры маль нас ці, звя за нае з по лам, 
знач ным?». Пры пра вя дзен ні тэс ту -квад рат 
пра вя ра ец ца ўза ем ная не за леж насць дзвюх 
пе ра мен ных таб лі цы спа лу ча нас ці, дзя ку-
ю чы ча му ўскос на выс вят ля ец ца за леж насць 
аедзвюх пе ра мен ных. Раз лі ча ныя пры да па-
мо зе SPSS тры кры тэ рыі -квад рат, а ме на-
ві та, -квад рат па Пір са ну – 92,916a, пап раў ка 
на праўда па да бен ства – 99,091, за леж насць 
«лі ней ны-па-лі ней на му» – 64,003, па ка за лі, што 
значэнне ў ас ноў ным выз на ча ец ца па ля мі, у 
якіх пе ра мен ная «Ці лі чы це Вы ся бе прад пры-
маль ным ча ла ве кам?» мае два зна чэн ні. Пер-
шае, – «так, лі чу» ў жан чын моц на па ні жа на 
(-2,9), а ў муж чын – па вы ша на (3,0). Дру гое 
зна чэн не, «не, не лі чу» ў жан чын моц на па вы-
ша на (5,1), у муж чын – па ні жа на (-5,4). Мяр-
ку ем, прад пры маль насць у бе ла рус кіх жан-
чын аса цы і ру ец ца толь кі з прад пры маль ніц кай 
дзей нас цю. Та му ва ўмо вах дэк ла ра ван ня ген-
дэр най роў нас ці жа но чая прад пры маль насць 
час та ўспры ма ец ца як вык лік муж чын ска му 
да мі ні ра ван ню. Пра бле ма, якую аме ры кан скі 
псі хо лаг Ма ці на Хор нер (англ. – Matina Souretis 
Horny) у кан цы 1960-х гг. выз на чы ла як «страх 
лі дар ства або страх пос пе ху» (англ. – fear of 
success), ха рак тэр на для боль шас ці ай чын ных 
жан чын.

У на шым дас ле да ван ні апы та ныя гра ма-
дзя не вы бі ра лі якас ці, па іх мер ка ван ні, ха рак-
тэр ныя для прад пры маль на га ча ла ве ка. Фак-
тар ны ана ліз па ка заў, што ва ры ян ты мер ка-
ван няў рэс пан дэн таў мож на ад нес ці да ча ты-

Таб лі ца 2 – Па раў наль ныя ацэн кі аб са лют ных і ча ка ных час тот па пы тан ні  
«Ці лі чы це Вы ся бе прад пры маль ным ча ла ве кам?»

Так, лі чу.  
Хут чэй, так

Хут чэй, не.  
Не

Жан чы ны абс. час та та < ча ка най час та ты абс. час та та > ча ка най час та ты

Муж чы ны абс. час та та > ча ка най час та ты абс. час та та < ча ка най час та ты
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рох фак та раў у нас туп ным па рад ку (па ка за ныя  
дзве-тры пе ра мен ныя, най больш моц на ка рэ-
лю ю чыя з вы яў ле ным фак та рам). Фак тар 1. 
Умен не за вяз ваць ка рыс ныя зна ём ствы 
(0,750), ру хо мае ашчад нас цю і пра гма тыч-
нас цю (0,675), зас ноў ва ец ца на ве ры ў свае 
сі лы і маг чы мас ці (0,303). Фак тар 2. Моцнае 
зда роўе (0,692) спры яе фар мі ра ван ню гнут-
кас ці мыс лен ня (0,657) і мэ та на кі ра ва нас ці 
(0,556). Фак тар 3. Вы со кі ўзро вень ін тэ лек ту 
(0,828) знач на ўма цоў вае ве ру ў свае сі лы і 
маг чы мас ці (0,405). Фак тар 4. Аду ка ва насць і 
эру ды цыя (0,619) па вы шае ве ру ў свае сі лы і 
маг чы мас ці (0,253).

У таб лі цах 3 і 4 прад стаў ле ны вы ні кі двух 
фак тар ных ана лі заў якас цей, ха рак тэр ных, па 
мер ка ван ні жан чын і па мер ка ван ні муж чын, 
для прад пры маль на га ча ла ве ка. 

Ва ўяў лен ні аб прад пры маль ным ча ла ве ку 
ў муж чын ві да воч на пе ра ва га «цвёр дых» ва ля-
вых якас цей – умен не за вяз ваць ка рыс ныя зна-
ём ствы, пра гма тыч насць, ашчад насць, мэ та на-
кі ра ва насць. Жан чы ны ад да юць пе ра ва гу «мяк-
кім» ін ды ка та рам прад пры маль нас ці: вы со каму 
ўзроўню ін тэ лек ту, моц наму зда роўю, аду ка-
ва насці і эру ды цыі. Заз на чым, што су час ны 
прад пры маль нік у свя до мас ці жа но чай па ло вы 
прад пры маль ніц тва ўяў ля ец ца муж чы нам-кі-
раў ні ком, кам пе тэн тным і ўлад ным. Між тым, 

за ход нія і ай чын ныя са цы я ла гіч ныя дас ле да-
ван ні ў га лі не прад пры маль ніц тва свед чаць: па 
ас ноў ных кры тэ ры ях прад пры маль ніц кіх якас-
цей (нап рык лад, уза е ма ад но сі ны з лю дзь мі, 
зна ход лі васць, хут кая адап та ва насць, ін тэн-
сіў насць пра цы) муж чы ны прайгра юць жан чы-
нам. Жан чы ны ста ран ныя, вы яў ля юць вя лі-
кую ад каз насць, вы раз на ўяў ля юць мэ ты сва іх 
фірм, ах вот на вы ка рыс тоў ва юць па ра ды ка лег, 
менш схі льны да па ні кі на па чат ко вых ста-
ды ях пра цы прад пры ем ства. На су час ным эта-
пе па куль ме на ві та гэ тыя ха рак та рыс ты кі, а не 
толь кі-толь кі «які за ра джа ец ца» пра фе сі я на-
лізм у са цы яль на-пра фе сій най гру пе ай чын ных 
прад пры маль ні каў, выз на ча юць у пер шую чар гу 
пос пех біз нес ме на. 

Су час най бе ла рус кай жан чы не не аб ход на 
ўсвя до міць аса біс тыя моц ныя ба кі, маш таб і 
спе цы фі ку сва іх маг чы мас цей. Адзна чым, што 
боль шасць бе ла рус кіх жан чын не лі чаць ся бе 
прад пры маль ны мі па прычыне ўзнік шых ў гра-
мад скай свя до мас ці стэ рэ а ты паў аб тым, што 
прад пры маль ны ча ла век – гэ та прад пры маль-
нік, які за дае цвёр дыя пра ві лы гуль ні ў біз не се.  
Ад нак вар та ўліч ваць, што ва ўмо вах пос тін-
дус тры яль на га гра мад ства ат рым лі ва юць рас-
паў сю джван не та кія іна ва цый ныя ві ды па слуг, 
як пра фе сій ныя і гу ма ні тар ныя (аду ка цыя,  
ахо ва зда роўя, са цы яль ныя служ бы). У гэ тых 

Таб лі ца 3 – Уяў лен не жан чын аб прад пры маль ным ча ла ве ку (ве лі чы ня ка рэ ля цыі)

Жан чы ны

Фак тар 1 Фак тар 2 Фак тар 3 Фак тар 4

1 Вы со кі ўзро вень  
ін тэ лек ту (0,698)

Моц нае зда роўе (0,714) Раз віц цё ін ту і цыі (0,726) Пра гма тыч насць, 
ашчад насць (0,817)

2 Ве ра ў свае сі лы  
і маг чы мас ці (0,654)

Гнут касць мыс лен ня 
(0,662)

Умен не за вяз ваць 
ка рыс ныя зна ём ствы 
(0,348)

Умен не за вяз ваць 
ка рыс ныя зна ём ствы 
(0,610)

3 Аду ка ва насць,  
эру ды цыя (0,603)

Мэ та на кі ра ва насць 
(0,541)

Вы со кі ўзро вень  
ін тэ лек ту (0,231)

Мэ та на кі ра ва насць 
(0,261)

Таб лі ца 4 – Уяў лен не муж чын аб прад пры маль ным ча ла ве ку (ве лі чы ня ка рэ ля цыі)

Мужчыны

Фак тар 1 Фак тар 2 Фак тар 3

1 Умен не за вяз ваць 
ка рыс ныя зна ём ствы 
(0,798)

Мэ та на кі ра ва насць 
(0,700)

Раз віц цё ін ту і цыі 
(0,801)

2 Пра гма тыч насць, 
ашчад насць (0,641)

Вы со кі ўзро вень  
ін тэ лек ту (0,611)

Вы со кі ўзро вень  
ін тэ лек ту (0,374)

3 Ве ра ў свае сі лы  
і маг чы мас ці (0,524)

Гнут касць мыс лен ня 
(0,610)

Ве ра ў свае сі лы  
і маг чы мас ці (0,210)
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кі рун ках жан чы на (як і жан чы на-прад пры маль-
нік) ста но віц ца асо бай за пат ра ба ва най дзя ку-
ю чы не толь кі сва ім пра фе сій ным, але і са цы-
яль на-псі ха ла гіч ным «жа но чым» якас цям: 
здоль насці вык лі каць да вер у клі ен таў, раз ві-
тай ін ту і цыі, па вы ша най на зі раль насці, ста ноў-
чай кам плі мен тар насці. Гэ ту тэн дэн цыю бе ла-
рус кія жан чы ны тон ка ўла ві лі, вы лу чыў шы аду-
ка ва насць і эру ды цыю (таб лі ца 3, фак тар 1). 
Па ве рыць у свае сі лы і маг чы мас ці бе ла рус-
кам да па мо жа пры клад жан чын, якія здо ле лі 
знай сці раў на ва гу па між са цы яль ным пос пе-
хам і гар ма ніч ным аса біс тым жыц цём. А вы со кі 
ўзро вень ін тэ лек ту, аду ка ва насць і эру ды-
цыя мо гуць быць зак ла дзе ны ў ас но ву жа но-
ча га прад пры маль ніц ка га па тэн цы я лу, які мож-
на бу дзе эфек тыў на вы ка рыс таць пры гар ма ні-
за цыі са цы яль ных ад но сін у сфе ры ма ло га біз-
не су на шай кра і ны. 
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Summary

The article revealed an empirical relationship in 
shaping the quality of entrepreneurship among repre-
sentatives of the gender groups of the Republic of Bela-
rus. The factorial analysis of personal qualities, charac-
teristic for the enterprising person is carried out. Per-
spective directions of development of woman enterprise 
potential are certain in Belarus.
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