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Та кім чы нам, ёсць ва кан сіі 

і ёсць бес пра цоў ныя, але «су-

 стрэц ца» яны ня рэд ка не мо гуць. 

Спе цы я ліс ты на зы ва юць па доб-

ную сі ту а цыю дыс ба лан сам по-

пы ту і пра па на ван ня на рын ку 

пра цы. Больш пад ра бяз на пра 

гэ та мы па гу та ры лі з на чаль-

ні кам ад дзе ла рын ку пра цы 

ўпраў лен ня за ня тас ці на сель-

ніц тва ка мі тэ та па пра цы, за-

ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Мін гар вы кан ка ма Свят ла най 

ЛЯ ВОН ЧЫК.

Што ка жуць ліч бы?
Коль касць за ня та га ў эка но мі-

цы на сель ніц тва ў на шай кра і не, 

згод на з Бел ста там, на жні вень 

2018 го да скла да ла 4,338 міль-

ё на ча ла век (уся го на 1 лі пе ня 

2018 го да ў кра і не пра жы ва ла 

9,478 міль ё на ча ла век, з іх лю-

дзей пра ца здоль на га ўзрос ту — 

5,432 міль ё на).

У ста лі цы коль касць за ня тых 

у эка но мі цы ў сту дзе ні — жніў ні 

гэтага го да скла ла кры ху больш 

за 1,070 міль ё на ча ла век і ў па-

раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 

2017 го да ўзрас ла на 4,6 ты ся чы 

ча ла век.

Па сло вах Свят ла ны Ля вон-

чык, у гэ тым го дзе сі ту а цыя на 

рын ку пра цы ў Мін ску змя ня ец ца 

ў леп шы бок: уз рас ла за ня тасць у 

эка но мі цы, ёсць по пыт на пра цоў-

ную сі лу, ска ра ці ла ся вы му ша ная 

ня поў ная за ня тасць і рэ гіст ра ва-

нае бес пра цоўе. Так, у рэ жы ме 

не пра цяг лых пра сто яў бы ло за-

ня та ка ля 3,5 % ад коль кас ці ра-

бот ні каў ар га ні за цый го ра да, у 

рэ жы мах ня поў на га пра цоў на га 

ча су і вы му ша ных ад па чын каў — 

толь кі 1,6 %.

Па вод ле да ных на шай су раз-

моў ні цы, рэ гіст ра цыя гра ма дзян у 

якас ці бес пра цоў ных у Мін ску ска-

ра ці ла ся ў два ра зы. Коль касць 

бес пра цоў ных, якія зна хо дзі лі ся 

на ўлі ку ў служ бе за ня тас ці на 

1 каст рыч ні ка гэ та га го да, скла ла 

1,2 ты ся чы ча ла век (ле тась іх бы-

ло 3,2 ты ся чы).

Афі цый ныя ліч бы — гэ та толь-

кі коль касць бес пра цоў ных, што 

за рэ гіст ра ва лі ся ў цэнт рах за ня-

тас ці. Але да лё ка не ўсе, стра ціў-

шы пра цу, звяр та юц ца ту ды. Та му 

коль касць бес пра цоў ных і не пра-

ца ўлад ка ва ных знач на боль шая 

(пра гэ та па ве да міў Бел стат па 

вы ні ках аб сле да ван ня хат ніх гас-

па да рак).

У ста лі цы па трэ ба 
ў кад рах пе ра вы шае 
коль касць 
за рэ гіст ра ва ных 
бес пра цоў ных

Спе цы я ліст ад зна чае, што 

ў ста лі цы ў роз ных сфе рах аб-

васт ры ла ся праб ле ма не да хо пу 

ква лі фі ка ва ных і пад рых та ва ных 

кад раў, мае мес ца коль кас ны і 

пра фе сій ны дыс ба ланс.

— На рын ку пра цы го ра да 

за хоў ва ец ца вы со кі по пыт на 

кад ры, — сцвяр джае Свят ла на 

Ля вон чык. — На 1 каст рыч ні ка 

2018 го да ў дзяр жаў ную служ бу 

за ня тас ці на сель ніц тва най маль-

ні ка мі бы ло за яў ле на больш 

17 ты сяч ва кан сій. Боль шасць гэ-

тых мес цаў (63 %) — для ра бо чых. 

У асноў ным кад ры па тра бу юц ца 

ар га ні за цы ям бу даў ніц тва (20 %),

ганд лю (15 %), пра мыс ло вас ці 

(15 %), ахо вы зда роўя і ака зан ня 

са цы яль ных па слуг (12 %), аду ка-

цыі (8 %), транс пар ту (6 %).

У цэ лым на ста ліч ным рын ку 

пра цы сфар мі ра ва ла ся пра ца-

не да стат ко вая кан' юнк ту ра, гэ-

та зна чыць па трэ ба эка но мі кі ў 

кад рах знач на пе ра вы шае пра-

па на ван не сва бод най ра бо чай 

сі лы (коль касць за рэ гіст ра ва ных 

бес пра цоў ных). На 1 каст рыч ні-

ка 2018 го да ў ся рэд нім на ад на-

го бес пра цоў на га пры хо дзі ла ся 

13,8 ва кан сіі (ле тась — 4).

Сён ня най больш за па тра ба ва-

ныя най маль ні ка мі: кі роў ца аў та-

ма бі ля, му ляр, кам плек тоў шчык, 

кант ра лёр-ка сір, ма ляр, аб лі цоў-

шчык-плі тач нік, ку хар, са ні тар ка, 

сле сар-сан тэх нік, пры бі раль шчык 

па мяш кан няў (вы твор чых, служ-

бо вых), тын коў шчык. З лі ку спе-

цы я ліс таў по пы там ка рыс та юц-

ца бух гал тар, вы ха валь нік, урач, 

ды рэк тар (на мес нік), мед сяст ра, 

ме не джар, вы клад чык, пра ві зар, 

ін жы нер.

Ры нак пра цы імк лі ва мя ня ец-

ца, і на яў насць дып ло ма не га ран-

туе пра цоў нае мес ца, па спя хо вую 

за ня тасць і вы со кія за роб кі. На-

ват тым, у ка го ёсць пра ве ра ныя 

ча сам, за па тра ба ва ныя спе цы-

яль нас ці, не аб ход на па ста ян на 

па глыб ляць свае ве ды і на вы кі 

ў пра фе сіі.

Чым мо жа да па маг чы 
дзяр жаў ная служ ба 
за ня тас ці на сель ніц тва?

— Гра ма дзя не, за рэ гіст ра ва-

ныя ва ўста ноў ле ным па рад ку 

бес пра цоў ны мі, мо гуць раз ліч-

ваць на са дзей ні чан не ў пра ца-

ўлад ка ван ні, атры ман не пра фе-

сій най кан суль та цыі па вы ба ры 

пра фе сіі, на кі ра ван не на на ву чан-

не па за па тра ба ва ных на рын ку 

пра цы пра фе сі ях, — тлу ма чыць 

Свят ла на Ля вон чык. — У гэ тым 

го дзе на ву чан не бес пра цоў ных 

і ін шых ка тэ го рый гра ма дзян 

ажыц цяў ля ец ца па 33 пра фе сі-

ях, спе цы яль нас цях, на ву чаль ных 

кур сах. На ба зе роз ных на ву чаль-

ных уста ноў го ра да па на кі ра ван-

ні служ бы за ня тас ці гра ма дзя не 

пра хо дзяць на ву чан не па та кіх 

пра фе сі ях, як ку хар, да рож ны 

ра бо чы, кла даў шчык (аў та ма ты-

за цыя склад ско га ўлі ку), цы руль-

нік, сак ра тар, сле сар па ра мон це 

аў та ма бі ляў і ін шых.

На 1 каст рыч ні ка, па вод ле 

слоў спе цы я ліс та, пры сту пі лі 

да на ву чан ня 421 мін ча нін, з іх 

33 % — пад за каз най маль ні ка.

Сён ня ў рам ках пад трым кі 

прад пры маль ніц кай ак тыў нас-

ці бес пра цоў ным гра ма дзя нам 

у служ бе за ня тас ці мо жа быць 

ака за на фі нан са вая пад трым ка 

ў вы гля дзе суб сі дыі на ад крыц цё 

ўлас най спра вы. Гэ та не зва рот-

ная гра шо вая да па мо га ў па ме-

ры 11-крат най ве лі чы ні бюд жэ ту 

пра жыт ко ва га мі ні му му (з 1 жніў-

ня і па 30 каст рыч ні ка гэ та га го да 

па мер суб сі дыі скла дае 2350,37 

руб ля). Суб сі дыя мо жа быць вы-

ка ры ста на на на быц цё аб ста-

ля ван ня, ін стру мен таў, ма шын і 

ме ха ніз маў, сы ра ві ны, ма тэ ры я-

 лаў, апла ту па слуг, а так са ма на 

ін шыя мэ ты, звя за ныя з ар га ні за-

цы яй прад пры маль ніц кай, ра мес-

най дзей нас ці.

Сёлета за во сем ме ся цаў та-

кую да па мо гу атры ма лі 111 бес-

пра цоў ных мін чан, на на ву чан не 

ас но вам вя дзен ня прад пры маль-

ніц кай дзей нас ці служ ба за ня тас-

ці на кі ра ва ла 56 ча ла век.

Як бу дзе мя няц ца 
ры нак пра цы?

Сён ня рас це по пыт на вы со ка-

ква лі фі ка ва ныя кад ры, па вы ша-

ец ца ро ля і знач насць ра бот ні каў 

з твор чым па ды хо дам і крэ а тыў-

ным мыс лен нем.

Пра фе сіі юрыс таў, псі хо ла гаў, 

эка на міс таў у чыс тым вы гля дзе 

ста но вяц ца ўсё менш за па тра ба-

ва ны мі. Па пра гно зах на чаль ні ка 

ад дзе ла рын ку пра цы, буй ныя і 

ся рэд нія кам па ніі па ме ры ўка-

ра нен ня пра грам ных пра дук таў, 

якія да зва ля юць ап ты мі за ваць 

пра цэ сы ўлі ку, пра цяг нуць ска ра-

чаць штат бух гал та раў. У буй ных 

гі пер мар ке тах ка сі раў пач нуць 

за мя няць тэр мі на ла мі, а ў кол-

цэнт рах асноў ную пра цу ста нуць 

вы кон ваць апе ра та ры-ро ба ты. 

У гру пе ры зы кі — амаль усе пра-

фе сіі, якія не па тра бу юць спе цы-

фіч ных ве даў і ўмен няў.

Ра зам з тым, па вод ле слоў 

Свят ла ны Ля вон чык, за ха ва ец ца 

по пыт на тэх ніч ных спе цы я ліс таў 

і кі раў ні коў ся рэд ня га звя на на 

вы твор час ці. За па тра ба ва ны мі 

бу дуць спе цы я ліс ты па мар ке тын-

гу. Пры гэ тым по пыт на спе цы я-

ліс таў па ліч ба вым мар ке тын гу 

пе ра вы сіць по пыт на кла січ ных 

мар ке то ла гаў.

Не аб ход насць у спе цы я ліс тах, 

здоль ных ства раць тэх на ло гіі аў-

та ма ты за цыі і ра ба ты за цыі і пра-

ца ваць з імі, бу дзе толь кі рас ці. 

Бу дуць за па тра ба ва ны мі спе цы-

я ліс ты па кам п'ю тар ным аб ста-

ля ван ні і тэ ле ка му ні ка цы ях, сіс-

тэм ныя ана лі ты кі, тэс ці роў шчы кі 

пра грам на га за бес пя чэн ня.

Так са ма экс пер ты ў сфе ры рэ-

кру тын гу праг на зу юць, што ў на-

ступ ныя 10—15 га доў ро ба ты ад-

бя руць у лю дзей част ку пра цы, але 

на ўза мен з'я вяц ца но выя пра фе сіі 

па аб слу гоў ван ні аў та ма ты за ва-

ных сіс тэм і штуч на га ін тэ ле кту.

У ся рэд не тэр мі но вай перс пек-

ты ве боль шас ці лю дзей трэ ба 

быць га то вы мі да зме ны пра фе-

сіі (або дзей нас ці) не каль кі ра зоў 

за жыц цё.

Свят ла на БУСЬ КО.

ЧА МУ БЕС ПРА ЦОЎ НЫ НЕ МО ЖА 
«СУ СТРЭЦ ЦА» З ВА КАН СІ ЯЙ?

Ка мен та рый «Звяз ды»

Ча го ча ка юць су час ныя най маль ні кі?
Аляк сей НЯ МКО ВІЧ, ды рэк тар кан са лтын га вай кам па ніі 

«Ад мі ніст ра цый ны рэ сурс»:

Най маль ні кі сён ня ча ка юць ра бот ні каў, га то вых па дзя ліць з імі 

ад каз насць за вы нік. Гэ та зна чыць, ра бот нік па ві нен не прос та пры-

хо дзіць па быць у офі се або па ста яць ка ля стан ка, а пра ца ваць на 

вы нік. І ка лі кі раў нік па ста віў за да чу зра біць пра ект за 30 дзён, то 

пра ект му сіць быць зроб ле ны. А ка лі за да чу не маг чы ма вы ра шыць 

у гэ ты тэр мін, ра бот ні ку трэ ба свое ча со ва па ве да міць кі раў ні ку, 

якіх рэ сур саў не ха пае. Але гэ та па він на ад быц ца не ў дзень зда чы 

пра ек та! І толь кі той, хто пра цуе на вы нік і вы дае яго, мо жа прэ тэн-

да ваць на вы со кую зар пла ту.

Але па куль най маль ні кі ба чаць, што вя лі кую ма су прэ тэн дэн таў на 

пра цу скла да юць лю дзі, якія не хо чуць пры маць на ся бе ад каз насць, 

якія пры вык лі, што гэ та ро біць хтось ці ін шы: на чаль нік, ды рэк тар і 

г. д. Мы ба чым вель мі шмат ін фан тыль ных лю дзей, якія пры вык лі да 

вы раз ных ін струк цый, да та го, што іх нех та бу дзе ва дзіць за ру ку. 

Лю дзей, якія жы вуць у ча кан ні, што прый дзе ней кі доб ры дзядзь ка, 

які бу дзе пла ціць, ву чыць і яшчэ лю біць іх, як род ных дзя цей...

Ня рэд ка мож на на зі раць кар ці ну, ка лі пры хо дзяць улад коў вац ца на 

пра цу лю дзі, якія скон чы лі ўні вер сі тэт, не каль кі га доў пра пра ца ва лі і, 

тым не менш, пі шуць у рэ зю мэ: га то вы да на ву чан ня. Хто іх бу дзе на-

ву чаць, на ка го яны спа дзя юц ца? Ра бо та даў цу па трэ бен га то вы, ужо 

на ву ча ны ра бот нік. Трэ ба быць га то вым не да на ву чан ня, а да са ма на-

ву чан ня — і ця пер для гэ та га ёсць ты ся ча маг чы мас цяў. Або хо чац ца 

ад зна чыць та кую на шу на цы я наль ную ры су, як ма лая ма біль насць. 

Мы прос та «ўрас та ем» у тое мес ца, дзе за раз жы вём, і ад маў ля ем ся 

пе ра ехаць на ват дзе ля доб рай вы со ка аплат най ра бо ты. На прык лад, 

ка лі для вуз ка га спе цы я ліс та ня ма пра цы ў Мін ску, але ёсць доб рая 

ва кан сія ў Ма зы ры, вель мі ма ла іма вер на, што ён вы ра шыць па мя няць 

мес ца жы хар ства. У той час як увесь свет стаў вы со ка ма біль ным і 

жы ве там, дзе ёсць пра ца, а не пра цуе там, дзе жы ве...

Свая спра ваСвая спра ва

А ШТО Ў ВАС?
Які мі біз нес-пра ек та мі 

га то вы па хва ліц ца жан чы ны?
Вы ве да лі, што ў філь мах, якія 

зды ма юць вя до мыя ра сій скія кі-

на рэ жы сё ры, вы ка рыс тоў ва ец ца 

гіс та рыч ны абу так, які вы раб ля-

 ец ца ў Бе ла ру сі? Мо жа, вы чу лі 

пра тое, што ў нас ёсць фер мы 

слі ма коў і вя дуц ца да сле да ван ні 

на тэ му та го, як вы ка рыс тоў ваць 

гэ тых іс тот у кас ме тыч най га лі не? 

А пра тое, што бе ла рус кія мат ра сі-

кі для но ва на ро джа ных за ці ка ві лі 

лі тоў цаў? Усё гэ та біз нес-пра ек ты 

на шых жан чын. І ў най блі жэй шы 

час мы, на пэў на, яшчэ зро бім для 

ся бе шмат ці ка вых ад крыц цяў і да-

ве да ем ся, на што здоль ныя пры-

га жу ні на шай кра і ны. Бе ла рус кі 

са юз жан чын і Аса цы я цыя аба-

ро ны ін тэ ле кту аль най улас нас ці 

«Бел Брэнд» аб вяс ці лі пра па ча так 

кон кур су «Жа но чая спра ва».

Да лу чыц ца да яго мо гуць ін ды ві ду-

аль ныя прад пры маль ні кі, за сна валь-

ні кі і су за сна валь ні кі юры дыч ных асоб 

пры ват най фор мы ўлас нас ці, ра мес-

ні кі і на ват жан чы ны, якія толь кі пла-

ну юць рас па чаць сваю спра ву ці ма-

юць ці ка выя пра ек ты для па спя хо вай 

ка мер цы я лі за цыі.

Ар га ні за та ры ад зна ча юць, што сё-

ле та кон курс пры све ча ны Го ду ма-

лой ра дзі мы, та му на мі на цы ям пры-

свое ны ім ёны вы дат ных бе ла ру сак, 

якія жы лі на на шай зям лі ў ХVІ—XVІІІ 

cтагоддзях і ад зна чы лі ся ў прад пры-

маль ніц кай, са цы яль най і куль тур ных 

сфе рах. На жаль, сён ня ма ла хто ве-

дае, што Ган на Ка та жы на Ра дзі віл бы-

ла ад ной з пер шых біз нес-ву мен Бе-

ла ру сі, што Іры на Па ске віч зай ма ла ся 

са цы яль ным прад пры маль ніц твам, а 

Элі за Ажэш ка збі ра ла рас лі ны, сіс тэ-

ма ты за ва ла іх і вы зна ча ла, што ле пей 

рас це на на шай тэ ры то рыі.

Ар га ні за та ры абя ца юць ма су роз-

ных сюр пры заў, звя за ных з пра вя-

дзен нем кон кур су. Ён не ста не аб-

мя жоў вац ца толь кі ацэн кай біз нес-

пра ек таў. Экс пер ты, якія бу дуць вы-

яз джаць да кож най з кан кур сан так, 

га то выя здзяйс няць мен тар скую да-

па мо гу, да ваць кан крэт ныя па ра ды, 

пад каз ваць, што не аб ход на зра біць, 

каб рас кру ціць і маш та ба ваць да дзе-

ную жа но чую спра ву. Ва ўсіх удзель-

ніц бу дзе маг чы масць на быць но выя 

ка рыс ныя ве ды пад час се мі на раў і 

вэ бі на раў, май стар-кла саў. З мэ тай 

рас паў сюдж ван ня во пы ту па спя хо вых 

прад пры ем стваў ма ло га і ся рэд ня га 

біз не су, за сна валь ні ка мі і топ-ме не-

джа ра мі якіх з'яў ля юц ца жан чы ны, 

за пла на ва на так са ма пра вя дзен не 

вы ста вак, ві дэа прэ зен та цый, кан цэр-

таў і ін шых ме ра пры ем стваў.

Але са мае га лоў нае, жан чы ны 

змо гуць за явіць пра ся бе і зай мець 

пад трым ку ў пра соў ван ні ство ра ных 

та ва раў і па слуг, іна ва цый ных рас-

пра цо вак, мас тац кіх тво раў, пры чым 

не толь кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, але 

і за яе ме жа мі.

Най леп шых біз нес-лэ дзі бу дуць 

вы зна чаць у на ступ ных на мі на цы ях: 

пра мыс ло вая і аграр ная вы твор часць, 

куль ту ра, са цы яль нае прад пры маль-

ніц тва, сфе ра па слуг, ме ды цы на, аду-

ка цыя, ту рызм і аг ра эка ту рызм, ра-

 мес ніц тва, ланд шафт ны ды зайн. Ка лі ж 

ва ша спра ва не ўпіс ва ец ца на ват

у та кую шы ро кую лі ней ку пра па ноў, 

усё роў на мо жа це па даць за яў ку па 

элект рон най по шце zhenskoyedelo@

gmaіl.com, важ на толь кі па спець гэ-

та зра біць да 6 ліс та па да гэ та га го-

да. Фор му за яў кі мож на знай сці на 

афі цый ным сай це кон кур су. Так са ма 

не аб ход на прад ста віць ко пію па свед-

чан ня аб рэ гіст ра цыі (ка лі яна ёсць), 

ка рот кае апі сан не сва ёй спра вы і 

парт фо ліа (фа та гра фіі ці ві дэа, у якіх 

жан чы ны рас ка жуць пра та ва ры ці 

па слу гі, якія пра па ну юць).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.


