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СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ  СКЛАД  БІЛОРУСЬКОГО  НАСЕЛЕННЯ  УКРАЇНИ 
У соціально-професійній та галузевій структурі трудового потенціалу кожної 

етнічної спільноти знаходять своє втілення особливості політичного, економічного та 
духовного життя, відмінність шляхів історичного розвитку кожного з народів. Пропорції 
соціально-професійного складу трудоактивної частини білоруської етнічної групи, що 
певною мірою віддзеркалюють статусні позиції цієї етнічної машини на соціальній 
драбині українського суспільства, на рубежі третього тисячоліття мали такий вигляд (у 
відсотках): керівники - 3,89; спеціалісти - 21,35; службовці-неспеціалісти - 6,37; робітники 
- 59,50; селяни - 8,9. Аналіз цих даних свідчить, що за своїми структурними пропорціями в 
сфері праці білоруси займають досить просунуту в соціальному плані позицію. Питома 
вага зайнятих розумовою працею у них складає 31,6%, що поступається лише євреям 
(67,6) та росіянам (38,6). Частка спеціалістів з вищою та середньою освітою у білорусів 
вище, ніж в українців, у яких вона становить 19,97%. Пропорції ж керівників та 
управлінців у білорусів є дещо нижчими, ніж в українців, а також у росіян, і, особливо, у 
євреїв. Значні відмінності спостерігаються у соціально-професійній групі селян: якщо в 
білорусів ця група становить 8,9%, то в українців - 13,7, у росіян - 4,2, а в євреїв - 0,2. 
Селяни в трудоактивній частині молдаван становлять 32,4%, а в болгар - 22,8, що 
пов’язано з переважно сільським способом життя цих етнічних груп. 

Галузевий склад зайнятих, як правило, віддзеркалює специфічні етнокультурні 
трудові традиції, що склалися на основі певного рівня соціально-економічного розвитку 
народу та середовища його проживання. Вплив таких традицій залишається помітним 
досить довгий час. Наприклад, серед німців, що переселилися у США, більш значною, ніж 
в інших етнічних груп, є частка фермерського населення; вихідці з Великобританії дали 
Америці особливо багато гірників, греки - кондитерів, італійці - будівельників тощо. У 
білорусів же України таких явних галузевих переваг виявити не вдалось. Єдиний виняток 
- сфера управлінської діяльності (на різних рівнях кваліфікації), де пропорція 
представництва білорусів становить 1,48%, що перевищує їх питому вагу в усьому 
зайнятому населенні країни (1,04). При цьому питома вага білорусів, які працюють в 
галузі управління, є вищою, ніж в інших національностей - вона становить 5,3% 
трудоактивної частини білоруського населення (в українців - 3,3, у росіян - 4,9, у євреїв - 
2,7). Як і в більшості етнічних груп України (за винятком росіян та євреїв), приблизно 
половина трудоактивних білорусів зайнята в індустріальному промисловому виробництві 
та сільському господарстві. Значною також є частка білорусів, які працюють у 
горновидобувній промисловості. 
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Отже, статистичні дані та результати соціологічних обстежень дають змогу 
визначити об’єктивне положення білоруської етнічної групи у суспільному просторі 
України. Не можна обминути й такі питання, як етнічне самопочуття білорусів, а також 
ставлення до них іноетнічного оточення. 

Дослідження соціологів НАН України у сільських районах Рівненської області в 
1991 р., показали, що на цей час переважна більшість (80,5%) з 136 опитаних білорусів 
оцінювала міжетнічні стосунки як цілком добрі (51,1) та задовільні (29,3). А якщо ці 
стосунки в смузі спільного проживання білорусів і українців протягом останніх років 
дещо погіршились (так вважає тільки 35,5% респондентів), то це, на їх думку, майже 
виключно викликане загальними економічними труднощами та прорахунками 
центрального керівництва. 

Етнічні самопочуття респондентів-білорусів, як свідчать результати опитування, є 
цілком задовільними: понад 80% опитаних білорусів ніколи не мали неприємностей з боку 
людей інших національностей, 10 - констатували такі випадки, але як досить рідкі, і тільки 
менше 1% опитаних часто потрапляють у конфліктні міжетнічні ситуації, що виникають, 
як правило, на побутовому ґрунті. 

Опитування виявило високий ступінь етнічної толерантності з боку білорусів, що 
проживають в етноконтактній білорусько-українській зоні Рівненської області. 78% 
респондентів ладні поріднитися з людиною іншої національності. 

Про толерантне ставлення до білорусів з боку іноетнічного оточення свідчать 
дослідження Інституту соціології НАН України, проведені під керівництвом Є.Головахи і 
Н.Паніної в 1992 р., коли було опитано 1752 чол. за вибіркою, що за основними соціально-
демографічними параметрами адекватно репрезентувала населення України. Взявши до 
уваги, що загальна етнічна толерантність населення України є зміщеною до негативного 
полюсу, і швидше можна казати про загальну етнічну нетолерантність, то ставлення до 
білорусів характеризується якщо не далекосяжною толерантністю, то, принаймні, 
позитивним її значенням. Індекс нетерпимості по відношенню до білорусів з боку 
населення України дорівнює 2,85 (шкала: від 1 до 7). Порівняймо: для українців цей 
показник дорівнює 1,55, росіян - 2,46, українців діаспори - 3,48, а, наприклад, циганів - 
5,55. Цікаво зазначити, що ставлення населення до білорусів у 1992 р. було більш 
толерантним, ніж до українців діаспори (хоч у той час на них покладалися великі надії, 
зв’язані з економічним становленням незалежної України). 

Таким чином, наведені вище результати соціологічних досліджень свідчать про  
сприятливий етнопсихологічний клімат для білоруської етнічної групи в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


