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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В світлі реформування ключових 

галузей економіки нашої держави докорінних змін потребує й соціальна 

сфера. Остання представлена в нашому суспільстві переважно установами та 

закладами державної форми власності, які не в змозі задовольнити актуальні 

для сьогодення потреби вразливих категорій громадян. Подібна 

монополізація соціального обслуговування в Україні призводить лише до 

збільшення кількості видів матеріальних допомог та виплат через заміщення 

ними відсутніх соціальних послуг, що не вирішує існуючі соціально-

економічні проблеми, але сприяє формуванню споживацьких настроїв, як 

серед клієнтів соціальної сфери, так і серед її фахівців, котрі фрагментарно 

уявляють важливість і перспективи власного професійного та особистісного 

зростання. 

Натомість, інноваційним для соціальної сфери України є усвідомлення 

суспільством тісного зв‘язку між рівнем соціального обслуговування 

населення і станом економіки в країні. Давно доведено, що соціальне 

благополуччя – це категорія не тільки соціальна, але й економічна. Стало 

очевидним, що соціальний працівник повинен розглядати свою діяльність не 

тільки з професійної, але й економічної точки зору. Реалізація подібних 

трансформацій вимагає підготовки когорти висококваліфікованих 

спеціалістів з новим економічним мисленням. Тому особливої актуальності 

набуває дослідження особливостей економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери, оскільки вивчення специфіки формування 

економічних складових професійного досвіду соціальних працівників 

уможливлює успішну їх інтеграцію в ринкові відносини та підприємницьку 

діяльність, а також ефективну реалізацію соціальних завдань своєї 

гуманістичної професії. Активний процес формування молодої особистості 

як майбутнього спеціаліста соціальної галузі здійснюється в період 

професійного навчання. Відтак, правомірними є питання про те, які чинники 

повинні включатися в процес економічної соціалізації майбутніх фахівців 
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соціальної сфери, щоб сформувати відповідний рівень їх економічної 

культури. 

Економічна соціалізація особистості досліджується як вітчизняними, так і 

зарубіжними науковцями в різних аспектах: у зв’язку з діяльністю особистості 

(О. Данчева, О. Дейнека, Л. Карамушка, А. Кітов, С. Максименко, В. Москаленко, 

В. Рибалка, Ю.Швалб, Б. Федоришин та ін.), з проблемами формування 

економічної свідомості (В. Баррис, Т. Дробишева, А. Журавльов, Д. Лейзер, 

Г. Ложкін, В. Комаровська, О. Остапйовський, В. Позняков, В. Спасенников, 

Б. Стейсі, Д. Чабан та ін.), як економічні цінності (Н. Журавльова, 

А. Купрейченко), у зв’язку зі ставленням до різних економічних явищ 

(А. Журавльов, І. Зубіашвілі, О. Карнишев, О. Козлова, А. Фенько), як економічна 

поведінка суб’єкта та реалізація економічних ролей (Д. Вудкок, А. Вяткін, 

О. Дейнека, О. Лавренко, Н. Лебєдєва, Г. Ложкін, В. Москаленко, А. Татарко, 

А. Фернам, Х. Хекхаузен, Л. Хитрош та ін.). Економічна соціалізація 

особистості досліджується у зв’язку з віковими особливостями (Г. Авер’янова, 

З. Антонова, Н. Дембицька, Г. Сєм’я, С. Фера, О. Щедрина та ін.), у зв’язку з 

економічною культурою особистості (Т. Говорун, Н. Дембицька, Л. Карамушка, 

О. Лавренко, В. Москаленко, О. Міщенко, І. Смирнов та ін.), економічним 

самовизначенням особистості в процесі професіоналізації (А. Журавльов, 

Н. Кривоконь А. Купрейченко, Г.Ложкін, І. Осіпенко, В.Сич та ін.).  

Аналіз літературних джерел свідчить, що більшість авторів 

розглядають зв'язок економічної соціалізації з економічними цінностями, з 

економічною культурою індивіда як результатом його економічної 

соціалізованості взагалі, тоді як специфіка економічної соціалізації 

особистості в конкретній професійній діяльності (зокрема, в соціальній 

сфері) не є достатньо розробленою науковою проблемою. Крім того, не 

дивлячись на високий інтерес до проблем економічної соціалізації 

особистості, а також активну увагу до особливостей формування особистості 

фахівця соціальної сфери, цілеспрямованих наукових пошуків з психології, 

які присвячені встановленню закономірностей економічної соціалізації 
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майбутніх соціальних працівників, наразі не здійснено. У зв’язку з цим, 

актуальним, як на теоретичному, так і на прикладному рівнях, є дослідження 

особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, 

що має велике значення для здійснення їх професіоналізації в процесі 

навчання у вузі. 

Соціальна значущість та недостатня теоретико-праксеологічна 

розробленість зазначеної проблеми зумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження: «Особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексних тем 

лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка 

НАПН України: «Соціально-психологічні засади становлення суб’єкта 

економічної соціалізації» (2008 – 2011 рр., номер державної реєстрації 

0107U012277), «Соціально-психологічні закономірності становлення 

економічної культури молоді» (2012 – 2015 рр., номер державної реєстрації 

0112U000305). Робота пов’язана також з науковими розробками, що 

проводяться на кафедрі соціальної роботи Навчально-наукового інституту 

права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету за темою «Шляхи та умови формування професійної 

компетентності соціальних працівників системи соціального захисту 

населення» (2007 – 2012 рр.), «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку 

основних напрямів сучасної соціальної роботи в Україні: від підготовки 

фахівців – до змісту здійснюваної діяльності» (2012 – 2017 рр.). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на Вченій раді 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол №11 від 

23.12.2010 р.) та узгоджено з Бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №2 від 

22.02.2011 р.). 
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Об’єкт дослідження – економічна соціалізація особистості на етапі 

професійної підготовки. 

Предмет дослідження – соціально-психологічні особливості економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично визначити 

особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, на 

основі чого розробити програму соціально-психологічного забезпечення 

економічної соціалізації особистості в умовах вузівської професіоналізації. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що: 

1. Особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної 

сфери визначаються змістовним наповненням та конфігурацією структурних 

компонентів економічної соціалізації, а також індивідуально-психологічними 

характеристиками особистості. 

2. Використання спеціальної програми соціально-психологічного 

забезпечення економічної соціалізації особистості може впливати на 

підвищення рівня економічної соціалізованості майбутніх фахівців 

соціальної сфери.  

Для досягнення мети нами поставлені такі завдання дослідження: 

1. На основі теоретичного аналізу наукової літератури з проблеми розробити 

теоретичну модель економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної 

сфери. 

2. Здійснити емпіричне дослідження, в якому:  

- виявити зміст та конфігурацію структурних компонентів (когнітивного, 

афективного та конативного) економічної соціалізації майбутнього фахівця 

соціальної сфери; 

- з’ясувати взаємозв’язок індивідуально-психологічних характеристик 

майбутніх фахівців соціальної сфери з показниками економічної 

соціалізованості особистості; 

- визначити основні типи економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери.  
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3. Розробити та апробувати програму соціально-психологічного 

забезпечення розвитку економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери під час отримання професійної освіти. 

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: 

положення загальної, вікової та педагогічної, соціальної, економічної 

психології про сутність і розвиток особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл, 

П. Блонський, Л. Божович, М. Боришевський, С. Виготський, В. Дружинін, 

Д. Ельконін, Л. Карамушка, М. Корнєв, Г. Костюк, Н. Кривоконь, 

О. Леонтьєв, С. Максименко, М. Смульсон, Т. Титаренко, Д. Фельдштейн, 

Н. Харламенкова та ін.), а також сучасної системи знань про різні аспекти 

проблеми соціалізації (В. Васютинський, Т. Говорун, Л. Карамушка, 

М. Корнєв, Г. Ложкін, С. Максименко, В. Моляко, В. Москаленко, Л. Орбан-

Лембрик, М. Пірен, В. Семиченко, М. Слюсаревський, М. Смульсон, 

В. Татенко, Н. Чепелєва, Ю. Швалб, О. Шестопал та ін.), зокрема й 

економічної соціалізації особистості, що представлена працями О. Дейнеки, 

Н. Дембицької, А. Журавльова, І. Зубіашвілі, О. Козлової, Г.Ложкіна, 

О. Міщенко, В. Москаленко, В. Сича та інших. 

Для вирішення поставлених завдань нами використано систему 

методів дослідження: теоретичні методи: аналіз, узагальнення та 

систематизація робіт вітчизняних та зарубіжних авторів з проблеми 

дослідження; емпіричні методи: анкетування, тестування, констатувальний 

експеримент; методи математичної обробки даних. Статистична обробка 

даних і графічна презентація результатів здійснювалася за допомогою 

комп’ютерних програм Word, Excel (пакет програм Microsoft Office), а також 

за допомогою пакету статистичних програм SPSS for Windows, версія 17.0. 

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувались 

теоретичним аналізом проблеми, відповідністю застосовуваних методів меті 

та завданням дослідження, послідовною реалізацією кроків дослідження, 

кількісним та якісним аналізом емпіричних даних, репрезентативністю 

вибірки. 
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Організація дослідження. Дослідження проводилось упродовж 2010 – 

2015 рр. в чотири етапи. 

На першому етапі (2010 р.) було здійснено теоретичний аналіз 

проблеми, на основі чого розроблено загальну концепцію дослідження. 

На другому етапі (2011 р.) розроблено емпіричну програму 

дослідження, підібрано вибірку емпіричного дослідження, обгрунтовано 

діагностичний інструментарій. 

На третьому етапі (2012 – 2013 рр.) було проведено емпіричне 

дослідження, протягом якого здійснювалось дослідження особливостей 

змісту когнітивного, афективного та конативного компонентів економічної 

соціалізації особистості майбутнього фахівця соціальної сфери; 

здійснювалась перевірка зміни показників економічної соціалізованості 

майбутніх фахівців соціальної сфери (соціальних працівників, юристів та 

фінансистів) в залежності від етапу навчання (динамічний вимір економічної 

соціалізації майбутніх фахівців); досліджувались індивідуально-психологічні 

характеристики майбутніх фахівців соціальної сфери та їх взаємозв’язок з 

особливостями економічної соціалізації. 

Для проведення констатувального дослідження використовувався 

спеціальний комплекс методик. Зокрема, для вивчення змістовного 

наповнення структурних компонентів економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери використовувалась адаптована нами до завдань 

нашої проблеми стандартизована програма дослідження економіко-

психологічних характеристик особистості А. Л.Журавльова і 

Н.А. Журавльової. Для з’ясування індивідуально-психологічних 

характеристик фахівців соціальної сфери використовувались: методика 

відображення загальної схильності до підприємництва (GET TEST), 

методика діагностики суб’єктивного контролю «Локус контролю» 

(Дж. Роттера), методика діагностики мотивації досягнень та боязні невдач 

(А. Реана), тест на визначення життєвих цінностей особистості (Must-test) 

(П. Іванова, Е. Колобової). 
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На четвертому етапі дослідження (2014 – 2015 рр.) на основі 

результатів теоретичного аналізу та узагальнення емпіричних даних 

розроблялась програма соціально-психологічного забезпечення розвитку 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери та 

здійснювалось її впровадження. Теоретичні та емпіричні результати 

дослідження оформлялись у текст дисертації. 

Експериментальна база дослідження. В дослідженні взяли участь 

студенти Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій та 

Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного 

технологічного університету (м. Чернігів) за трьома спеціальностями: 

«Соціальна робота», «Правознавство» та «Фінанси та кредит». Всього у 

дослідженні взяло участь 325 студентів, з них 247 дівчат та 78 юнаків. Вік 

респондентів: від 17 до 24 років. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що: вперше визначено та проаналізовано зміст, структуру 

та особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери; 

розроблено теоретичну модель чинників економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери; доведено, що економічна соціалізація майбутніх 

фахівців соціальної сфери є складовою їх професіоналізації; виділено типи 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери в залежності 

від конфігурації та змістовного наповнення її структурних компонентів; 

виявлено динаміку показників економічної соціалізованості майбутніх 

фахівців соціальної сфери в процесі навчання у вузі; розроблено програму 

соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери; подальшого розвитку отримали положення про 

економічну соціалізацію особистості в аспекті професіоналізації; здійснено 

наукове обґрунтування доцільності врахування особливостей економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери при розробці навчальних 

програм професійного та практичного циклу; суттєво поглиблено наукові 
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дослідження особливостей економічної соціалізації у зв‘язку із 

професіоналізацією навчання у вузі. 

Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні та 

емпіричній перевірці комплексу методик для дослідження особливостей 

економічної соціалізації в умовах вузівської професіоналізації. На основі 

отриманих даних дослідження розроблено програму соціально-психологічного 

забезпечення економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, яка 

може впроваджуватись в навчальний процес студентів, а також в практику 

фахівців соціальної роботи з метою їх професіоналізації. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані під час 

навчання та підвищення кваліфікації соціальних працівників, викладачами 

вищих навчальних закладів при підготовці занять та розробці навчальних 

матеріалів за тематикою соціальної роботи, а також у проектуванні навчальних 

програм профільних дисциплін («Методи й технології соціальної роботи», 

«Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування», «Менеджмент 

соціальної роботи», «Соціальні інновації та проектна діяльність»), 

кваліфікаційних стандартів для спеціальностей соціальної сфери.  

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено у навчально-виховний процес Навчально-наукового інституту 

права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного 

університету (довідка №901/08-1570 від 16.06.2015), Кіровоградського 

державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (довідка № 178-н 

від 15.06.2015), Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

(довідка № 0501-55 від 11.09.2015). 

Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення 

та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у розробку проблеми 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Дисертація виконана здобувачем самостійно. У співавторстві 

опублікована одна стаття з В. Москаленко, в якій авторський внесок 
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здобувача становить 70%. Розробки та ідеї, що належать співавтору, у 

дисертаційному дослідженні не використовуються. 

Апробація результатів дослідження. Зміст та основні положення 

дисертації апробовано автором на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях: Международная научно-практическая 

конференция «Социализация и ресоциализация личности в условиях 

современного общества» (Киев, 2010), VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні 

та прикладні проблеми» (Київ, 2011), Міжнародна науково-практична 

конференція «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» 

(Тернопіль, 2011), VII Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні 

проблеми» (Київ, 2012), Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у науковій 

діяльності і навчальному процесі» (Чернігів, 2012), Межвузовская научно-

практическая конференция «Интеграция науки и практики социальной 

работы в посткризисный период» (г. Орел, Россия, 2012), Науково-практична 

конференція «Інклюзивне виховання – інклюзивна освіта: сучасні реалії та 

перспективи розвитку» (Чернігів, 2012), VIIІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і 

прикладні проблеми» (Київ, 2013), Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у 

науковій діяльності і навчальному процесі» (Чернігів, 2013), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Соціальна робота та сучасність: тенденції, 

виклики, перспективи» (Чернігів, 2013), IХ Міжнародна науково-практична 

конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і 

прикладні проблеми» (Київ, 2014), Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Новітні технології у 

науковій діяльності і навчальному процесі» (Чернігів, 2014), Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми громадянського поступу 
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українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні 

аспекти» (Чернігів, 2015), Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні 

проблеми» (Київ, 2015). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні положення, результати, 

висновки і пропозиції, що сформульовано в дисертації, відображено в: 12 

публікаціях, 6 з яких надруковано у фахових наукових виданнях, 1 у 

науковометричному виданні, що внесено до бази РІНЦ, 5 тезах виступів та 

доповідей на конференціях та семінарах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний зміст 

дисертації викладено на 242, основний – на 188 сторінках. Робота містить 11 

таблиць, 13 рисунків, 13 додатків. Кількість найменувань у списку 

використаних джерел – 190 (з них 9 іноземною мовою). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Основний зміст даного розділу складає аналіз наукових доробок, 

присвячених питанням економічної соціалізації студентської молоді, 

чинникам та складовим даного процесу, економічній культурі як показнику 

економічної соціалізованості особистості та складовій професійної 

компетентності майбутнього фахівця. Також розглядаються питання 

пов’язані з визначенням та характеристикою процесів економічної 

десоціалізації та економічної ресоціалізації особистості. 

Одразу зазначимо, що вище означені проблеми є недостатньо 

розробленими та висвітленими в психологічній літературі, на що вказує 

низка авторів [49, 56, 67, 105 та ін.]. 

 

1.1. Дослідження економічної соціалізації особистості як наукова 

проблема. 

 

Соціальність особистості формується під впливом засвоєння нею як 

надбань попередніх формацій, цивілізації в цілому, так і в процесі власної 

взаємодії із соціумом в предметних формах, формах соціальних відносин, 

спілкуванні, діяльності, тобто під час здобуття соціального досвіду. 

В. Москаленко відмічає, що передача та засвоєння індивідами досягнень 

досвіду людства здійснюється завдяки соціальному успадкуванню через 

процес інкультурації. Соціальний досвід індивіда, на думку дослідниці, є 

його реальним соціальним життям, системою його життєвих цінностей, тим 

образом світу, що складається в результаті засвоєння культури людства [105]. 

Ґрунтовно охарактеризоване поняття досвіду в роботах О. Лактіонова, 

який вперше серед вітчизняних дослідників проаналізував проблему 



 15 

людського досвіду в філософському та психологічному вимірах, 

запропонував структурно-динамічну концепцію індивідуального досвіду. 

Згідно даної точки зору, індивідуальний досвід розуміється як певна 

інтегрована цілісність, яка має тільки їй притаманні ознаки та особливості. У 

свою чергу останні формуються в процесі життєдіяльності, закріплюються у 

вигляді різних структурно-динамічних утворень, що забезпечують 

досягнення корисних результатів життєдіяльності [76]. Науковець виділяє 

три основні підструктури досвіду: соціальну, особистісну та мнемічну, кожна 

з яких виступає самостійною характеристикою досвіду, має власний зміст, 

генезис і функції. 

Стосовно соціального досвіду, то О. Лактіонов вважав, що його 

формування відбувається всередині об’єктивно заданого соціокультурного 

простору, в якому акумульовано історичний досвід спільнот, поколінь, 

цивілізації [76]. До особистісного досвіду науковець відносить частину 

індивідуального, що характеризує здатність суб’єкта оцінювати себе, інших і 

оточуючий світ за різними критеріями. Мнемічну підструктуру 

індивідуального досвіду автор пов’язує з пам’яттю, і вказує на те, що через 

досвід певна частина інформації з пам’яті трансформується у своєрідну 

власність особи. Це проявляється, зокрема, «у високому рівні суб’єктивної 

впевненості індивіда в її істинності, ригідності такої установки, готовності 

захищати інформацію, котрою володіє індивід. Відтворений матеріал входить 

до складу пам’яті, але тільки зі сторони мнемічного досвіду, залишаючи за 

собою ознаки суверенності» [76]. 

Отже, в соціальному досвіді переплітається сукупність знань, вмінь, 

досягнень, звичаїв, традицій, морально-культурних утворень, що можуть 

передаватися від покоління до покоління в процесі соціалізації особистості. 

Розглядаючи феномен соціалізації на основі міждисциплінарного 

підходу, ряд науковців розкриває його сутність та структуру з різних сторін і 

у світлі міжпредметних концепцій. Так, українські філософи Г. Заїченко, 

В. Сагатовський, І. Кальний [165] та інші, узагальнюючи аналіз трактувань 
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даного поняття в різних філософських течіях та учіннях, виокремлюють такі 

виміри цього процесу: 

- відношення «я – я» – внутрішній діалог, умова формування 

самосвідомості та самооцінки; 

- відношення «я – ти» – царина формування морального почуття, 

почуття любові, ненависті, дружби; 

- відношення «я – ми» – царина виховання національної свідомості, 

класового почуття, почуття гуртової солідарності; 

- відношення «я – людство» – умова усвідомлення своєї приналежності 

до роду людського, джерело філософсько-історичних рефлексій; 

- відношення «я – друга природа» – царина оцінки світу речей, 

створених людиною, можливість стати «мірою всіх речей»; 

- відношення «я – природа» – царина прояву найрізноманітних 

інтересів – від прагматичного до естетичного, царина формування 

екологічної свідомості, різних філософських концепцій; 

- відношення «я – універсум» – царина формування світогляду, 

релігійних і філософських вчень, міркувань щодо сенсу життя та смерті 

[165]. 

Отже, філософське пізнання сутності процесу соціалізації дає нам 

найзагальніші уявлення про становлення людини як соціальної істоти, про 

явища суспільного життя із його ціннісно-смисловими вимірами. 

Дослідження феномену соціалізації в аспекті соціологічних теорій 

дозволяє розглядати його сутність на макро- та мікросоціологічних рівнях. 

Відтак, на макрорівні вивчаються соціально-репродуктивні відносини на 

прикладі конкретного суспільства в цілому; його структура, стратифікація, 

основні соціальні групи, що виступають за такого підходу суб’єктами і 

об’єктами соціалізації. На мікрорівні соціалізація розглядається як проблема 

формування соціальності індивіда, взаємодії його із суспільством, виконання 

набору притаманних соціальних ролей. 
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Соціалізація в аспекті педагогічного процесу є цілеспрямованим 

впливом на формування суспільних орієнтацій, установок, визначень і 

диспозицій особистості, що відбуваються завдяки її поетапному входженню в 

систему суспільних відносин, діяльностей, статусів і позицій [75]. 

В соціальній психології виокремлюються також різні теоретичні 

напрями дослідження процесу соціалізації. Так, у відповідності до 

біогенетичного підходу (Жд. Ст. Холл, А. Гезелл) [149] розвиток особистості 

зумовлюється біогенетичними чинниками, а соціальне середовище (норми, 

цінності) визначає лише теми розкриття природжених задатків та здібностей, 

не впливаючи на їх наявність. 

Соціогенетичний підхід вказує на те, що для формування соціальності 

особистості необхідна наявність закріпленого мірила, норми, що є 

загальноприйнятою в конкретному суспільстві на певному етапі його 

розвитку. Головним результатом соціалізації за таких умов є адаптація 

людини до культури, в якій вона живе. 

В аспекті спостереження та наслідування актів поведінки значущих 

Інших для научіння соціальним діям розглядає процес соціалізації і 

біхевіоризм. Тут вказується також, що важливим чинником процесу 

соціального научіння виступає підкріплення, як реакція-відповідь на дії 

людини. 

За теорією психоаналізу З. Фрейда, соціалізація постає процесом 

оволодіння природними інстинктами за допомогою конкретних захисних 

механізмів особистості. В рамках когнітивної теорії (Ж. Піаже, Л. Кольберг) 

під соціалізацією розуміють створення у свідомості зразків когнітивних схем, 

які індивід адаптує до нового досвіду за допомогою механізму “рівноваги”. 

Прагнення до самоактуалізації індивіда є рушійною силою процесу 

соціалізації при розгляді даного поняття в гуманістичному напрямі 

психології (К. Роджерс, А. Маслоу) [105]. 
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Різноаспектний, повний та ґрунтовний аналіз феномену соціалізації 

здійснено Валентиною Володимирівною Москаленко. Зокрема, в її роботах 

[104-112] вказується, що під соціалізацією розуміють «поступове розширення 

індивідом, завдяки набуттю соціального досвіду, сфери його спілкування та 

діяльності, як процес розвитку саморегуляції і становлення самосвідомості та 

активної життєвої позиції» [105, с 34]. Використовуючи у своїх дослідженнях 

культурно-діяльнісну та генетичну психологічні концепції, В. Москаленко 

визначає, що соціальність особистості є надіндивідуальним явищем, яке 

створюється в результаті міжіндивідної взаємодії, а соціалізація особистості є 

реалізацією у індивіда соціальності, що формується задовго до народження 

людини у енергетично-інформаційному феномені («нужді»), який втілено у 

взаємодії особистостей як закарбований в ній соціальний досвід людства 

[106]. 

Подібний підхід до вивчення соціалізації особистості націлює на 

дослідження чинників та механізмів цього процесу як таких, що існують 

ззовні окремої людини на різних рівнях соціуму. Саме тому варто розуміти 

соціалізацію особистості в статиці та динаміці. З генетичної методології 

випливає, що джерело динаміки потрібно бачити всередині самого процесу 

соціалізації. Останнє передбачає аналіз процесу соціалізації як системно-

структурного утворення, яке визначається особливостями його структурних 

компонентів та взаємозв’язками між ними. Детермінуюча функція 

конфігурації структурних компонентів соціалізації, яка є внутрішнім 

чинником становлення та динаміки цього процесу, визначається зв’язками із 

зовнішніми чинниками, які існують на різних рівнях ієрархії суспільних 

феноменів. Це націлює дослідження соціалізації на вивчення особливостей 

соціальних феноменів як експектацій суспільства щодо виявлення міри 

соціалізованості людини відповідно до її індивідуально-психологічних 

особливостей [105]. 

Розвиток наукової думки дозволяє нам спиратися на аналіз соціалізації 

з точки зору її окремих моделей або видів. Виокремлення останніх стає 
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можливим завдяки включенню особистості у відповідну сферу суспільних 

відносин та визнанню притаманних їй ціннісних норм. Таким чином говорять 

про політичну соціалізацію, економічну, статево-рольову, етнічну та інші. 

Сучасна економічна наука вказує на те, що поле економічної 

активності людини пролягає далеко за межами безпосередньо матеріального 

виробництва. «Скрізь, де діяльність людей спрямовується орієнтацією на 

досягнення максимальних результатів при допустимо можливій мінімізації 

витрат, присутня економічна свідомість» [12, с.64]. Також було 

сформульовано принцип максимізації задоволення і мінімізації страждання 

[36], та принцип граничної корисності [96]. Згідно останнього, саме 

корисністю споживаного блага визначається його суб'єктивно оцінювана 

цінність. Якраз через збільшення ступеню відчуття задоволення від 

спожитого та приростом запасів цих благ у індивіда можна охарактеризувати 

корисність. У міру задоволення потреби і збільшення пропозиції товару його 

корисність убуває. Ці розробки економічної науки, що лежать в суб'єктивно-

психологічному руслі, заклали основи поведінкової економіки, в руслі якої 

досліджується економічна соціалізація. 

Наприклад, відповідно до моделі С. Леа, людина здійснює тільки ті дії, 

які приносять найбільшу вигоду, задовольняючи свої інтереси, 

цілеспрямовано або спонтанно пристосовується до інших, неминуче 

стикається з конкуренцією [186]. Таким чином, результати соціалізації на 

рівні властивостей особистості можуть виражатися у придбаних 

властивостях, таких як: раціональність, егоїзм, схильність до пристосування, 

конкурентоздатність. На думку Дж. Катона, покупка залежить не тільки від 

можливості зробити її, але і від бажання, а поведінка покупця визначається 

купівельної установкою і є сукупністю реакцій на стимули як зовнішньої 

(економічної), так і внутрішньої (психологічної) природи. Тобто, йдеться про 

зумовленість поведінки покупця купівельною установкою, що включає 

економічні та психологічні мотиви, і проявляється як готовність до 

здійснення покупки [2].  
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Економічна поведінка соціалізованого суб'єкта спрямована переважно 

на задоволення своїх потреб і пов’язана з вибором, в якому він керується 

переважно раціональними інтересами та діями, що характеризується як 

максимізація цільової функції. Тобто, в економічній теорії положення про 

максимізацію цільової функції означає, що люди, здійснюючи вибір, 

встановлюють і впорядковують уподобання та подальші дії. На противагу 

даній тезі є велика кількість досліджень, де виявлено, що реальні люди 

поводяться зовсім нераціонально з погляду стороннього спостерігача 

(Д. Канеман, А. Тверскі, Д. Аткінсон, Т.Корнілова, Є. Суботський та ін) [182-

190]. Погляди або переваги можуть бути суб'єктивно раціональними, однак 

повністю обізнаному іншому суб’єкту вони можуть здатися ірраціональними, 

але ці відхилення випадкові, а не систематичні. 

Тривалий час питання економічної соціалізації розглядались переважно 

західними вченими-психологами. Сучасне розуміння даного поняття 

з'явилось в ХХ столітті. З тих пір з'ясування його складових, агентів, 

чинників та особливостей є предметом дослідження сотень науковців. 

Враховуючи міждисциплінарний характер даного феномену, його вивченням 

займаються спеціалісти різних напрямів: психології (соціальної, економічної, 

вікової, педагогічної, когнітивної, організаційної), педагогіки, соціології, 

економіки та інших наук. 

Початок досліджень економічної соціалізації поклали Дж. Брунер та 

К. Гудмен, які з’ясовували вплив цінностей та потреб на сприйняття грошей 

дітьми. А. Страусс досліджував використання дітьми 4,5 – 11,5 років грошей 

та виокремлював на цьому ґрунті стадії розвитку. К. Данзигер і Р. Саттон 

вивчали розвиток економічних уявлень у дітей, та обумовленість цього 

процесу не лише біологічним дорослішанням, а й наявністю досвіду 

користування грошима [149]. 

Крім робіт, в яких вивчались стадійність економічної соціалізації, існує 

багато досліджень, присвячених вивченню чинників, які впливають на даний 

процес. Так, дослідники стверджують, що різний рівень розвитку 
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економічних уявлень зумовлений віком (А. Фенем), статевою приналежністю 

(А. Фенем, П. Томас), класовою приналежністю батьків (Г. Маршалл, 

Л. Макгрудер), національно-територіальним чинником (М. Сігал, Д. Швальб, 

Г. Ягода), а також наявністю чи відсутністю економічної освіти (М. Хеір, 

Ф. Моррісон) [105]. 

На пострадянському просторі певний інтерес до економічної 

соціалізації різних вікових груп населення з’явився наприкінці ХХ століття. 

Окремі проблеми економічної соціалізації молоді знайшли відображення в 

працях Т. Дробишевої, Г. Жаркова, Є. Никифорова, Г. Фенько, С. Цвєткова 

[149]. 

Проблема економічної соціалізації досліджується науковцями в різних 

напрямах: у зв'язку з економічним мисленням (Л. Абалкін, А. Уледов, 

Ж. Тощенко та ін.); у зв'язку з економічною культурою (Т. Заславська, 

Р. Ривкіна, О.Міщенко); у зв'язку з економічними цінностями (А. Журавльов, 

Н. Журавльова, А. Купрейченко, О. Лавренко та ін.); у зв'язку зі ставленням 

до власності (В. Хащенко, Н. Дембицька), ставленням до грошей (Г. Фенько, 

І. Зубіашвілі) [40, 124, 125]. 

Наша держава продовжує розпочатий курс реформ. Це по-різному 

впливає на стабільність позицій окремих особистостей. Люди вчаться 

адаптуватись до постійних змін, але не у всіх це виходить. За таких умов 

процес і результати соціалізації індивіда можуть бути деформованими. Саме 

цим пояснюється незгасимий інтерес до вивчення соціально-психологічних 

особливостей феномену економічної соціалізації особистості, що бере свій 

початок на пострадянських теренах з 90-х років ХХ століття.  

Основною проблемою наукового дослідження стає питання 

формування нового типу людини економічної – людини ринкового типу. 

Дане завдання поклало початок вивчення особливостей входження в світ 

економічних відносин молоді та дорослих людей. Актуалізація вибору даних 

вікових груп для дослідження особливостей економічної активності індивіда 

зумовлюється суспільними процесами, наявними труднощами та кризами в 
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процесі соціалізації. Отже, йдеться про пов’язані з соціалізацією процеси 

десоціалізації та ресоціалізації особистості, зокрема й в економічній сфері. 

Розглянемо ці дефініції більш детально. 

В соціально-психологічній науці в широкому сенсі під економічною 

соціалізацією прийнято вважати процес входження людини в економічну 

сферу суспільства, формування у неї економічного мислення, процес 

інтеріоризації нової реальності. 

Дане трактування знаходить своє підтвердження в колі досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених-психологів, які грунтовніше аналізують 

його змістові характеристики. 

Як складний, багатоаспектний процес входження людини в економічну 

сферу суспільства, з формуванням відповідних соціальних властивостей та 

отриманням статусу суб’єкта економічної діяльності розглядає економічну 

соціалізацію В. Москаленко [40]. Такий підхід вказує на обопільну 

важливість даного процесу як для особистості, так і для суспільства в цілому. 

Дана теза знаходить своє підтвердження в характеристиці економічної 

соціалізації російськими науковцями [49, 139], котрі розуміють це явище як 

процес і результат включення індивіда в світ економічних відносин 

суспільства, в якому він живе. 

Отже, значущість процесу економічної соціалізації полягає у 

можливості отримання особистістю економічних знань, набутті навичок та 

формуванні уявлень про економічні процеси (Г. Семья) [139], здобутті та 

засвоєнні економічного досвіду (А. Вяткін, Н. Журавльова) [21,49,124, 125]. 

Та для того, щоб особа перетворилася з об’єкту на суб’єкт соціалізації, в 

тому числі й економічної, їй потрібно активно відтворювати дійсність, в якій 

вона функціонує. 

Так, розглядаючи економічну соціалізацію як процес освоєння та 

відтворення системи економічних зв’язків та відносин, Ж. Жиліна вказує, що 

вона сприяє становленню та розвитку форм економічної поведінки 

особистості. 
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Ціннісний компонент економічної поведінки особистості досліджує 

А. Бояринцева [49], вважаючи, що в основі економічної соціалізації лежить, 

перш за все, ціннісне освоєння економічної реальності, індивідуальне етичне 

наповнення економічних категорій, а не нейтральне засвоєння отриманих 

відповідних знань та вмінь. Ціннісне відображення навколишньої 

економічної дійсності досягається через усвідомлення та оцінку економічних 

процесів та явищ. Саме як процес становлення економічної свідомості 

розглядає економічну соціалізацію О. Козлова [63]. Дослідниця вказує, що це 

дозволяє особистості реалізувати конкретні економічні ролі, стилі поведінки 

в соціумі. 

В рамках культурно-діяльнісної концепції соціалізації на теренах 

вітчизняної психологічної науки вже більше 10 років розробляють проблему 

економічної соціалізації підростаючого покоління співробітники лабораторії 

соціальної психології Інституту психології імені. Г.С. Костюка НАПН 

України. Економічна соціалізація розуміється ними як процес входження 

індивіда в економічну сферу суспільства, як формування у нього 

економічного мислення, як процес інтеріоризації нової реальності, що 

включає пізнання економічної дійсності, засвоєння економічних знань, 

набуття навичок економічної поведінки і реалізацію їх у діяльності, 

становлення економічного суб'єкта даного суспільства. Вважаємо дане 

тлумачення таким, що найбільш повно відображає суть здійснюваного нами 

дослідження. 

Для більш ґрунтовного вивчення особливостей економічної соціалізації 

особистості важливим є розуміння сутності поняття суб’єкта економічної 

діяльності. Суб’єктом економічної діяльності слід вважати особистість, 

якісна своєрідність якої полягає у здатності самостійно і творчо покладати 

себе в якості причини свого економічного буття на основі свідомого, 

рефлексивного та активно-перетворюючого ставлення до дійсності [152]. 

До соціально-психологічних характеристик суб’єктності можна 

віднести наступні: здатність формувати специфічне середовище свого життя, 
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при цьому співвідносячи міру своєї активності з соціальними структурами, 

нормами і формами діяльності, виявляючи відповідальну, вибіркову 

взаємодію із зовнішнім світом. Таким чином, становлення економічної 

суб’єктності є процесом оформлення як якостей, що означають 

внутрішньоособистісні зміни, так і суто соціально-психологічних, які 

забезпечують органічний зв’язок індивіда з зовнішнім економічним 

оточенням. 

Всі економічні явища та процеси, що наявні в нашій реальній дійсності, 

будуть мати абстрактний характер без активного впливу на них суб’єктів 

економічної діяльності. З іншого боку, у кожного індивіда в процесі 

економічної життєдіяльності формується своє ставлення до означених речей, 

що визначатиме спонуки, мотиви, цілі та поведінку особистості в 

економічній сфері. Зрозумілим є те, що подібні психологічні утворення 

залежать від особливостей системи економічних цінностей, в лоні якої 

відбувається процес економічної соціалізації. 

Розглядаючи економічну соціалізацію як складне багатогранне явище, 

потрібно зазначити, що дослідження його особливостей варто здійснювати, 

враховуючи специфіку системи інституційованого соціального середовища 

та специфіку потребової системи індивіда. Такого висновку приходить 

В. Москаленко [105], запропонувавши концептуальну модель економічної 

соціалізації особистості, що базується на розгляді економічної соціалізації в 

межах єдиного процесу соціалізації особистості, як його складової, та 

спираючись у власних наукових працях на роботи класиків вітчизняної 

психології (О. Лазурського, С. Рубінштейна, К. Платонова, О. Леонтьєва та 

ін.). Останні виділяють дві групи психологічних виявлень (екзопсихічні та 

ендопсихічні), які мають безпосередній вплив на процес соціалізації 

особистості та його результати. Перша група містить чинники, що впливають 

на процес формування екзопсихічних виявлень особистості (відображення 

культурного аспекту соціалізації, зі зверненням уваги на групову, історичну, 

культурну та етнічну її специфіку). Іншими словами, зовнішні детермінанти 
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фокусують на особистість різного рівня важелі впливу, що формуються під 

дією соціально-економічних вимог конкретного суспільства. 

Друга група чинників відображає ціннісне осмислення індивідом явищ 

соціально-економічної дійсності. Тут економічні цінності особистості 

розглядаються як складова загальної системи цінностей, та як комплекс 

окремих елементів, зумовлений індивідуально-психологічними 

особливостями. 

Так, економічні цінності, інтеріоризуючись індивідами, стають їх 

ціннісними репрезентаціями, які відповідають потребам самої особистості. 

Специфіка потребової системи конкретної особистості визначається 

системою економічних цінностей суспільства, що склалися в конкретній 

культурно-історичній формації, а також зумовлює певну форму 

інтеріоризації цих цінностей та здійснює вплив на форму ціннісних 

репрезентацій, що позначається на конфігурації їх когнітивного, афективного 

та конативного компонентів.  

Когнітивний компонент ціннісних економічних репрезентацій 

пов'язаний з усвідомленням і раціональною осмисленістю суб'єктом різних 

сторін економічної реальності, результатом яких є сукупність уявлень і знань 

у цій сфері. Цей компонент включає в себе загальні економічні знання, 

економічні уявлення, які особистість засвоює в процесі соціалізації. 

Афективний компонент являє собою емоційне ставлення людини до 

економічної реальності. Він представлений в ціннісних економічних 

репрезентаціях як сукупності суб'єктивних, емоційно забарвлених думок і 

оцінок різних сторін економічної реальності. Емоційне ставлення до 

економічної реальності може бути як позитивним, так і негативним. 

Конативний (поведінковий) компонент економічних репрезентацій 

представлено у свідомості суб'єкта у вигляді мотивів, цілей, спрямувань, 

намірів і готовності суб'єкта до здійснення економічної діяльності. 

Поведінковий компонент відображає спрямованість на економічну 
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поведінку, зразки якої людина засвоїла і присвоїла на даному етапі 

життєдіяльності [40]. 

Змістовне наповнення економічних ціннісних репрезентацій 

(структурної моделі економічної соціалізації) визначається, перш за все, 

віковими особливостями потребової системи індивіда. Сучасні дослідження 

економічного самовизначення особистості студентів дають можливість 

стверджувати про вплив процесу професіоналізації індивіда на формування 

та динаміку його особистісних підструктур та окремих якостей. Зокрема, 

В. Гавриленком [22] у дослідженні динаміки мотиваційних рис особистості 

та професійної світоглядної позиції студентів встановлено відмінність 

показників за фактором професійної спрямованості індивіда. Це дає підстави 

вважати, що студенти спеціальності «Соціальна робота» матимуть 

специфічні професійні світоглядні позиції, ціннісні орієнтації та потребову 

систему, що зумовлені їх майбутньою професією. А відтак, особливості 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

визначатимуться, в тому числі, й специфікою ціннісного поля їх фаху. 

Розгляд особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери в період отримання ними освіти потребує дослідження 

специфіки даного процесу в аспекті професійного становлення молодої 

людини. Актуальність такого вивчення зумовлюється не лише впливом 

професії на спеціальні знання, вміння, навички та цінності особистості, а й на 

образи професії та себе в професії, що виникають у кожного індивіда у 

відповідності до існуючих в суспільстві та конкретному професійному 

середовищі уявлень пов’язаних з престижністю професії, її значущістю. 

Отже, охарактеризувавши особливості системно-структурної моделі 

економічної соціалізації особистості, що є теоретично обґрунтованою 

вітчизняними вченими та емпірично апробованою в численних 

дисертаційних дослідженнях, вважаємо доцільним застосування даної моделі 
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для вивчення особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 

Оскільки успішність процесу економічної соціалізації студента-

соціального працівника впливатиме не лише на особистісний економічний 

успіх самого індивіда та установи (підприємства), де він працюватиме, але 

також матиме відображення на результатах соціалізації клієнтів, з якими 

взаємодіятиме фахівець. Також важливим є ступінь узгодженості вимог 

соціального середовища та потребової системи індивіда, що зумовлює 

ефективність процесу економічної соціалізації. Проблему невідповідності 

означених компонентів можна розглядати в рамках дослідження специфіки 

економічної соціалізації особистості самого фахівця соціальної сфери, а 

також для напрацювання методів й технологій цілеспрямованого впливу на 

викривлення процесу економічної соціалізації у клієнтів соціальних служб. 

Тому доцільно розглянути пов’язані з економічною соціалізацією процеси 

економічної десоціалізації та економічної ресоціалізації. 

В. Москаленко вказує, що при входженні індивіда в сферу економічних 

відносин формується соціально-економічний тип особистості. Звертаючись 

до загальної концепції соціалізації особистості, дослідниця характеризує дві 

основні складові в даному процесі: втілення обов’язкових вимог до індивіда з 

боку соціально-економічної сфери суспільства, та реалізація певних 

індивідуально-психологічних особливостей і можливостей індивіда. 

Взаємодія цих двох сторін може бути узгодженою. Тобто, індивід 

повноцінно та ефективно справляється з усіма завданнями соціалізації, в 

тому числі економічної, на конкретному віковому етапі. Та взаємодія може 

бути неузгодженою, антагоністичною. Тоді, особистість може через 

об’єктивні обставини свого життя або через суб’єктивне сприйняття власної 

ситуації, як складної, стати жертвою соціалізації. 

Аналіз спеціальних словників-довідників дозволяє глибше розкрити 

сутність поняття «жертва». В конфліктології воно тлумачиться як: 

1. Сторона, що постраждала в результаті конфлікту. 2. Поступка, відмова від 
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частини своїх домагань чи повне ігнорування своїх інтересів при 

врегулюванні ситуації конфлікту [11]. Віктимологія означає поняття 

«жертва» як фізична особа, людина, якій безпосередньо завдано шкоду будь-

якого виду; людина, яка внаслідок впливу на неї інших осіб втратила значимі 

для себе цінності [15]. Кримінологія трактує дане поняття як фізичну особу, 

що постраждала внаслідок протиправного діяння або злочину. Узагальнюючи 

дані пошуку, варто зазначити, що жертвою особистість може стати в 

результаті впливу на неї зовнішніх та внутрішніх чинників. В будь-якому разі 

вона не має змоги самостійно розв’язати наявну ситуацію і потребує 

сторонньої допомоги. 

Отже, як жертва економічної соціалізації, людина не сприймає для 

себе, як еталон, суспільно-прийнятні економічні цінності. Тобто, процес їх 

інтеріоризації може відбуватись з суттєвими «викривленнями» або не 

відбуватись взагалі. В цьому випадку економічна соціалізація особистості 

характеризуватиметься виникненням дисбалансу між суспільними 

очікуваннями та її потребовою системою, що може завдати шкоди не лише 

особистості, а й оточуючим. В цьому випадку можна говорити, що людина 

стала жертвою соціалізації. Це пов'язано з тим, що процес і результат 

соціалізації містить в собі внутрішнє протиріччя між ступенем ідентифікації 

людини з суспільством, та ступенем обособленості її в ньому. З одного боку, 

людина повинна пристосовуватися, а з іншого боку, – проявляти себе, а це 

вимагає пошуку внутрішнього балансу. Коли пошук такого балансу 

ускладнюється або взагалі унеможливлюється, і сформовані раніше 

властивості особистості деформуються, людина підпадає під вплив 

зворотного соціалізації процесу – десоціалізації. Прояви цього явища мають 

деструктивний вплив на саму особистість, а також можуть позначатися на 

інші сфери суспільного життя, до яких включено конкретного індивіда. Тому 

для майбутніх фахівців соціальної сфери ключовим є розуміння сутності 

терміну «десоціалізація», основних характеристик, методів та прийомів його 

профілактики. 
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Розглянемо поняття «десоціалізація» в спеціалізованій літературі. Так, 

в педагогіці воно тлумачиться як втрата людиною через будь-які причини чи 

під впливом несприятливих для її життєдіяльності факторів (тривала 

хвороба, відпустка, ізоляція від природного середовища та ін.) соціального 

досвіду, що відображається на її самореалізації [19]. Соціологічний 

енциклопедичний словник дає наступне визначення: десоціалізація – процес 

зворотній соціалізації; втрата індивідом певних соціальних цінностей та 

норм, супроводжується відчуженням індивіда від певної групи. У словнику з 

конфліктології десоціалізація тлумачиться як витіснення індивіда чи 

соціальної групи з власної культури [28] 

В соціальній психології десоціалізацію розуміють як сукупність 

соціально-психологічних властивостей особистості, що пов’язані з 

несприятливими особливостями соціалізації останньої, її незадовільною 

соціальною адаптацією, що в психологічному плані виражається емоційною 

нестабільністю, неконтрольованістю, зниженою здатністю до абстрактного 

мислення. Ці якості в різному сполученні виражають відсутність 

передбачуваності, нерозбірливість у соціальних зв’язках, конфліктність 

особистості [53] 

Отже, узагальнюючи міждисциплінарні підходи до розкриття сутності 

процесу десоціалізації, можна виділити його наступні характерні властивості: 

1. зміна ціннісних орієнтацій особистості, а відтак й вихід за межі суспільної 

норми; 2. поступове відображення нових для індивіда морально-етичних 

засад у власних діях, поведінці, а відтак й можливі прояви конфліктності, 

нестабільності, дезорієнтованості; 3. свідома чи примусова відмова від 

накопиченого раніше соціального досвіду. 

Оскільки процес здобуття соціального досвіду є поступовим, то 

відповідно й десоціалізація може відбуватись на етапах отримання досвіду 

(особливості норм мікросередовища особистості), засвоєння досвіду 

(позитивний соціальний досвід не сприймається індивідом), активного 
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відтворення досвіду (відсутність позитивного підкріплення поведінки особи, 

недосягнення запланованих результатів).  

Економічна сфера індивіда не є виключенням. В умовах змін 

соціально-економічної життєдіяльності особистості може виникати феномен 

економічної десоціалізації. Під останньою, за аналогією із загальним 

терміном, розуміємо появу у особистості економічних уявлень, ціннісних 

репрезентацій, що не відповідають існуючим економічним реаліям 

(наприклад, споживацькі установки в отриманні різного роду соціальних 

допомог, прояви делінквентної поведінки у намаганні отримати матеріальний 

прибуток: ведення подвійної бухгалтерії, хабарництво). 

Індивід, за наявності бажання, зможе повернутися до суспільно 

прийнятих норм, цінностей та поведінки, або засвоїти те, що не вдалося 

раніше, або пройти процес повторної соціалізації чи ресоціалізації. 

Соціологічний енциклопедичний словник визначає ресоціалізацію як 

повторну соціалізацію, що відбувається протягом усього життя індивіда у 

зв’язку зі змінами його установок, цілей, норм і цінностей життя. За 

Е. Гідденсом, ресоціалізація — вид особистісної зміни, за якого зрілий 

індивід приймає тип поведінки, що відрізняється від прийнятого ним раніше 

[24]. У Великій енциклопедії з психіатрії ресоціалізацію тлумачать як аспект 

реабілітації, що означає відновлення перерваних чи зміцнення заслаблих від 

психічного розладу та пов’язаних з ним обставин соціальних зв’язків 

індивіда [46]. 

У Словнику-довіднику для соціальних педагогів і соціальних 

працівників під ресоціалізацією розуміють: 1. відновлення особистістю 

якостей, необхідних для нормальної життєдіяльності в суспільстві; 

2. засвоєння нових цінностей, ролей, навичок замість попередніх; 3. комплекс 

заходів, спрямований на відновлення соціального статусу особистості, 

втрачених або несформованих соціальних навичок, переорієнтація 

соціальних і референтних орієнтацій девіантів за рахунок включення їх у 

нові, позитивно орієнтовані відношення й види діяльності. 
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Ґрунтовне дослідження сутності поняття ресоціалізації в 

міждисциплінарному підході здійснила Т. Сила [141], котра запропонувала 

його розгляд на трьох рівнях: на рівні суспільства, соціальної групи/громади 

та індивіда. 

Відтак, дослідниця вказує, що суспільний рівень (макрорівень) 

ресоціалізації представлений здебільшого у соціологічних теоріях, де 

головний акцент робиться на процесі пристосування індивіда, пасивній 

видозміні його цінностей, ролей, установок у відповідь на потрапляння у нові 

соціальні умови. 

Практичні аспекти ресоціалізації на мезорівні (рівень соціальних 

спільнот) Т. Сила характеризує як предмет досліджень у соціальній роботі та 

соціальній педагогіці. Ресоціалізація при цьому розуміється як перехід з 

асоціального стану людини в стан соціальної адаптації, а завдання 

досліджень пов’язуються з пошуками інститутів та агентів, які б могли 

вплинути на ефективність цього процесу.  

Індивідуальний, мікрорівень ресоціалізації розкриває перспективи у 

дослідженні особистісних рис та якостей, що сприяють чи перешкоджають 

процесам ресоціалізації, ставить проблему мети і результату ресоціалізації у 

термінах критеріїв «ресоціалізованої» особистості. У цій же площині 

постають питання стосовно того, скільки «ресоціалізацій» здатна пережити 

людина, які характеристики особистості при цьому залишаються незмінними, 

які соціально-психологічні механізми та чинники інтеріоризації нових 

соціальних норм, цінностей, ролей, як зберегти індивідуальність у сучасному 

суспільстві, що трансформується [141]. 

Щодо економічної сфери суспільства, то також можлива економічна 

ресоціалізація особистості. З огляду на виявлені тлумачення загального 

терміну, під економічною ресоціалізацією будемо розуміти повторне 

входження у світ економічних відносин через засвоєння раніше 

неусвідомлених норм, цінностей. Також, у зв’язку зі швидкою плинністю 

змін, що відбуваються в нашому суспільстві, постійним оновленням тих чи 
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інших механізмів ведення економічної діяльності (зміни в податковому, 

пенсійному законодавстві) та новаціями конкурентної боротьби на ринку, то 

економічну ресоціалізацію можна трактувати як процес формування в 

особистості здатності орієнтуватися та діяти в невизначених, нестабільних 

економічних умовах та ситуаціях. 

Говорячи про необхідність формування в особистості ряду рис, що 

допоможуть зорієнтуватися в ситуації швидких змін, З. Антонова виділяє 

наступні [9; 105]: здатність до адекватного сприйняття нових соціальних 

вимог; вибіркове ставлення до соціальних впливів; низька соціальна 

ригідність; сформованість особистих передумов для виконання задач 

наступного етапу соціалізації. 

Аналіз сутності розглянутих вище процесів дозволяє зауважити їх 

значну суспільну важливість та резонанс. Оскільки, навіть у зрілих, 

цивілізованих формах, ринкові відносини породжують численні суспільні та 

особистісні проблеми, до адекватного сприйняття та розв'язання яких 

необхідно направлено готувати, і особливо, молодь. Саме забезпечення 

належного рівня життєздатності особистості, уміння орієнтуватись в 

швидкозмінних умовах дійсності і при цьому зберігати високу толерантність 

до невизначеності стає актуальним в рамках дослідження форм економічної 

соціалізації особистості. 

Спираючись на інтеріндивідну парадигму дослідження соціалізації 

особистості, В. Москаленко вказує на взаємозумовленість спрямованої та 

стихійної форм соціалізації. Лише подібне поєднання, на думку дослідниці, 

дозволить забезпечити переведення цінностей соцієтального рівня 

суспільства на індивідуальний рівень, а це можливо тільки через 

проникнення цих цінностей в безпосередні умови життєдіяльності 

особистості. 

Особливе значення в цьому ключі необхідно віднести «значущим 

іншим» у житті кожного індивіда. На кожній із стадій розвитку особистості 

вони певним чином впливають на людину, зумовлюючи її подальше життя. 
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Одним із механізмів подібного впливу є виховання особистості. 

Останнє в широкому сенсі означає систему цілеспрямованих впливів, що 

забезпечують передачу соціокультурного досвіду – моральних норм і 

цінностей. 

Л. Виготський у «Педагогічній психології» зазначав: «Не потрібно 

перетворювати моральність у внутрішню поліцію духу. Не робити що-небудь 

через страх покарання так само аморально, як і робити. Будь-яке невільне 

ставлення до речі, будь-який страх і залежність уже означає відсутність 

морального почуття. Моральне в психологічному змісті завжди вільне. 

Результатом соціалізації має бути набуття моральних норм, а не страх 

покарання за їх порушення. Вони повинні сприйматися як природне й 

неминуче» [20, с. 107 ]. 

Те саме стосується й економічного виховання як механізму 

цілеспрямованого закріплення економічних норм та цінностей, соціально-

економічного досвіду індивіда, що необхідні йому для успішного входження 

в світ економних відносин, профілактики можливих девіацій та адаптації до 

постійних змін на ринку. 

Ще одним вагомим механізмом цілеспрямованого впливу на процес 

входження особистості в світ економічних відносин є економічна освіта, що 

має здійснюватися на всіх стадіях розвитку індивіда. Це дозволить 

сформувати такий рівень економічних знань та вмінь, коли особистість 

розуміє економічні взаємозв’язки не тільки в теоретичному вигляді, але й в 

практичному використанні. 

Саме тому в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» [159] наголошується, що система освіти має 

забезпечувати формування трудової і матеріальної життєтворчої мотивації, 

активної громадянської та професійної позицій; навчання основним 

принципам побудови професійної кар‘єри і навичок поведінки в сім‘ї, 

колективі і суспільстві, системі соціальних відносин і, особливо, на ринку 

праці. 
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Досягнення зазначених орієнтирів можливе через введення до освітньо-

виховного процесу специфічних навчальних дисциплін для формування 

знань, умінь та навичок у молодої людини, а також виокремлення такого 

напряму виховної роботи як економічний. 

Отже, дослідження сутності процесів економічної соціалізації, де- та 

ресоціалізації, а також таких механізмів цілеспрямованого впливу як 

економічне виховання та економічна освіта, дозволяє зауважити, що їхня 

сукупність здійснює в тому чи іншому вигляді вплив на соціально-

економічний досвід особистості молодої людини, а відтак формує її 

соціальність. Остання, будучи відображенням внутрішнього світу індивіда, 

проявляється у ставленні до навколишньої економічної дійсності, формах 

включення до економічної діяльності та спонуках до її перетворення, що 

мають свої особливості на конкретних стадіях розвитку особистості. 

Досліджуючи особливості економічної соціалізації молодої людини в 

період її професійної підготовки в вузі, варто з’ясувати проблеми та задачі, 

що мають бути вирішені особистістю на цій стадії свого розвитку. Аналіз 

наукових праць [173] дозволяє охарактеризувати приблизний перелік таких 

завдань: повна або часткова незалежність від батьків, а відтак формування 

почуття відповідальності за своє життя; отримання професійної освіти, 

освоєння професійних ролей; прийняття рішень, що вплинуть на хід всього 

життя; подальший розвиток потреби самоствердження, а відтак й зміни в 

самосвідомості особистості; утворення та зміцнення соціальних зв’язків 

особистості; створення власної сім’ї: реалізація подружніх та батьківських 

ролей. 

Економічна сфера також є складовою життєдіяльності молодої людини. 

Вона також висуває ряд завдань або проблем, успішне подолання яких 

свідчитиме про подальший розвиток особистості. Такими віковими 

особливостями економічної соціалізації молодої людини можуть бути: повна 

або часткова економічна незалежність від батьків; формування ощадливої 

споживчої поведінки, що пояснюється можливим виходом з батьківської 
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сім’ї; отримання професії, опанування професійними ролями та формування 

соціально-економічного образу успішного фахівця; формування ціннісних 

орієнтацій в економічній сфері та вибір допустимих для себе соціально-

економічних механізмів досягнення поставлених цілей; зміни в 

самосвідомості особистості; розширення соціальних зв’язків, що 

впливатимуть безпосередньо чи опосередковано на економічну активність та 

поведінку конкретного суб’єкта економічної діяльності. 

Відтак, визначивши основні характеристики процесу економічної 

соціалізації особистості в період її професійного навчання, вважаємо за 

доцільне більш детальніше дослідити компоненти та чинники даного явища в 

аспекті професіоналізації. 

 

1.2. Особливості економічної соціалізації особистості в аспекті її 

професіоналізації 

 

Аналіз літератури з проблеми економічної соціалізації свідчить, що 

найбільш розробленою є проблема економічної соціалізації дітей. В 

дослідженнях вивчається стадійність процесу економічної соціалізації у 

дітей, його змістовна наповненість. Остання включає: формування 

економічних уявлень, уявлень про економічний світ в цілому, власний 

соціально-економічний статус, гроші, як соціалізуючий інструмент, а також 

економічну культуру, як рівень економічної соціалізованості особистості. 

Наукові підходи, реалізовані в даних дослідженнях, представляють 

неабиякий інтерес, оскільки сучасне покоління дорослих людей має труднощі 

зі збалансуванням вимог соціально-економічної сфери суспільства та 

індивідуально-психологічними особливостями конкретного індивіда. 

Актуальним на даному етапі дослідження є аналіз системи факторів впливу 

на економічну соціалізацію особистості в період її професіоналізації. 

Суспільство, як складна соціальна система, маючи свій комплекс 

цінностей, висуває вимоги до якостей індивіда, формує взірець успішної 

особистості. І лише коли цінності суспільства інтеріоризуються окремими 
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індивідами, вони стають їх ціннісними орієнтаціями. Останні – це 

усвідомлені особистістю соціальні цінності, які уособлюють життєві цілі та 

основні шляхи їх досягнення, а тому визначають рівень домагань 

конкретного індивіда. 

Таким чином, прослідковується подвійна зумовленість. По-перше, 

система цінностей, що притаманна конкретній суспільно-історичній формації 

(культурний, етно-національний, груповий її аспекти), впливає на 

формування потреб індивіда, системи уявлень про допустимі / прийнятні 

способи економічної поведінки. По-друге, сама потребова система індивіда 

вказує на можливість інтеріоризації окремих індивідуально-значущих 

елементів системи цінностей суспільства. Така обопільність процесу 

соціалізації особистості й пояснює його значущість на всіх етапах онтогенезу 

індивіда. 

Для більш ґрунтовного дослідження особливостей процесу економічної 

соціалізації особистості в період її професіоналізації спробуємо 

охарактеризувати вплив важливих, на нашу думку, чинників. Якщо протягом 

тривалого часу при розгляді процесів соціалізації чинники тільки називалися, 

а в кращому випадку моделювався їх вплив на людину, то зараз частіше 

говориться про те, що чинники соціалізації – це розвиваюче середовище, яке 

не є чимось спонтанним і випадковим. Воно повинно бути спроектованим, 

добре організованим і навіть побудованим. Основною вимогою до 

розвиваючого середовища є створення атмосфери, в якій будуть панувати 

гуманні відносини, довіра, безпека, можливість особистісного зростання. У 

ньому повинні бути закладені можливості для самореалізації свободи 

творчості, естетичного і морального розвитку, отримання насолоди від 

спільних дій і спілкування, від життєдіяльності в цілому. 

Саме тому, розглянемо особливості впливу чинників на економічну 

соціалізацію особистості на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

Людина постійно спілкується, безпосередньо або опосередковано, з 

іншими людьми, з великими і малими соціальними спільнотами, які постійно 
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на неї впливають. Цей вплив відбувається, як зазначає О. Бодальов [13], 

трьома каналами. По-перше, це вплив, що йде до людини з великого соціуму, 

по-друге, це приналежність особистості до вікової, статевої, національно-

етнічної, професійної або іншої спільності, що відрізняється певним 

економічним достатком (наприклад, безробітні, підприємці); по-третє, це та 

мала група, в яку особистість входить і з членами якої вона знаходиться в 

постійному і безпосередньому контакті [131]. 

Розуміння сутності впливу макрочинників соціалізації дозволяє 

зрозуміти специфіку прояву загальних законів розвитку індивіда як 

представника Homo Sapiens, переконатися в могутності цілеспрямованого 

впливу. Дія даних чинників зумовлюється фактом включення особистості до 

великих соціальних спільнот (країна, суспільство, держава).  

Вказуючи на те, що країна, як чітко визначена територія з певними 

природними умовами, здійснює формуючий вплив на молоду особистість, 

варто згадати думки Г. Костюка про доцільність та важливість організації 

різноманітних взаємовідносин дітей та молоді з навколишнім середовищем. 

Як стверджував науковець, така взаємодія сприятиме становленню 

гармонійної особистості [50]. 

Виокремлений у свій час Я. А. Коменським принцип 

природовідповідності формування молодої людини та відведена 

В. Сухомлинським «урокам на природі» роль в роботі з учнями, молоддю 

[153], також вказують на необхідність пізнання особистістю себе, свого «Я» в 

аспекті приналежності до конкретної землі, природних умов розвитку. 

Співвіднесення себе зі світом, з природою допомагає, на думку педагогів, 

вплинути на побудову ієрархії цінностей особистості, що позначається на 

спонуках і прагненнях, а отже й на її поведінці. 

Процес економічної соціалізації не є виключенням. Для формування 

повноцінної гармонійної особистості слід враховувати при здійсненні 

цілеспрямованого впливу зазначені вище умови. Усвідомлення цінності для 

індивіда оточуючого природного середовища віддзеркалюється на його 
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економічній поведінці: формування відповідального ставлення до ресурсу 

через ототожнення себе із власником, розпорядником, користувачем; 

раціоналізація використання ресурсів; мінімізація шкоди та відходності 

виробничого процесу та інше. 

Суспільство як макрочинник економічної соціалізації розглядають 

через призму усталених соціальних відносин. В першу чергу до уваги 

береться соціальна стратифікація суспільства, оскільки приналежність до тієї 

чи іншої верстви впливає на інтеріоризовані цінності, що трансформуються в 

ціннісні репрезентації особистості, а відтак і в її економічну поведінку. 

Тобто, цінності та стиль життя тих чи інших верств можуть ставати для 

індивіда, сім’я якого до них не належить, своєрідним взірцем. І прагнення 

відповідати цьому взірцю (можливо, навіть, і кримінальному) може впливати 

на нього більше, ніж цінності, пропаговані верствою, до якої належить сім’я. 

Подібна ситуація може як сприяти формуванню психо-економічних якостей 

індивіда і, відповідно, підвищувати рівень його культури, так і здійснювати 

деструктивний вплив, призводити до економічної десоціалізації. 

Ще одним важливим макрочинником економічної соціалізації 

особистості в аспекті її професіоналізації, на нашу думку, є держава. 

Науковці [113 - 115; 145] пропонують здійснювати її розгляд як чинника 

стихійної, відносно спрямованої та соціально контрольованої соціалізації. 

Держава, виконуючи свої безпосередні функції, активно творить 

зовнішню та внутрішню політику. Нормативні акти, програми дій, реформи в 

будь-якій зі сфер суспільного життя – все це визначає характер притаманних 

суспільству соціально-економічних відносин, пропагованих цінностей та 

економічних орієнтирів. А методи та механізми управління суспільними 

процесами вказують на характер допустимої економічної поведінки. 

Відносно спрямований вплив держави на економічну соціалізацію 

особистості відбувається через висунення стандартів та вимог до поведінки 

індивіда (встановлення обов’язкового мінімального рівня освіти, віку 

можливого початку трудової та підприємницької діяльності та інше.) 
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При здійсненні цілеспрямованого впливу на економічну соціалізацію 

особистості, держава сприяє створенню освітніх та виховних організацій 

(дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, вузи, позашкільні 

клуби, гуртки, секції), мета роботи яких полягає не лише у формальному 

отриманні знань, умінь та навичок, а й у розвитку потенціалу молоді, її 

становленні як відповідального, активнодіючого суб’єкта, 

конкурентноздатного фахівця, орієнтованого на успіх в умовах економічного 

ризику. 

Отже, держава, виконуючи взяті на себе зобов’язання, розробляє та 

впроваджує ряд програм та стратегій у різних сферах суспільного життя. 

Об’єктивні умови існуючих економічних процесів сьогодення прямо та 

опосередковано впливають на соціалізованість молодої людини. Прямий 

вплив стає можливим завдяки роботі створених державою закладів системи 

освіти та виховання, та відповідно реалізації в них стратегії розвитку освіти, 

виховання, держави в цілому. Опосередкованість впливу отримує своє 

відображення у цінностях, потребах, мотивах та поведінковому репертуарі 

молодої людини. 

Дослідження впливу мезочинників економічної соціалізації особистості 

в період її професіоналізації вважаємо за потрібне здійснити з огляду 

приналежності індивіда до тих чи інших соціальних груп та до аудиторії тих 

чи інших засобів масової комунікації. 

Соціальні групи можуть коригувати вплив макросоціуму на 

особистість завдяки особливостям, які їм притаманні: своєрідне, характерне 

тільки для них бачення світу, ціннісні орієнтації, оціночне відношення до 

пропагованих суспільством взірців, звичні для них поведінкові реакції [118]. 

Ці «внутрішні психічні виявлення» проявляються на рівні окремої 

особистості, зумовлені її об'єктивним місцем у системі соціальної діяльності, 

оскільки особистість завжди включена в систему поглядів, норм, цінностей і 

уявлень не однієї, а сукупності численних груп. У нашому випадку студенти 

вищої школи відносяться до соціальної групи студентства, але в той же час 
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вони є членами різних молодіжних та громадських організацій, їх можна 

класифікувати за статевою та соціально-демографічною, національною і 

релігійною та іншими ознаками. 

Особливою онтогенетичною стадією соціалізації індивіда вважає 

Б. Ананьєв [4] студентський вік. Науковець зазначає, що це етап становлення 

спеціаліста, громадського діяча і громадянина, опанування та консолідації 

багатьох соціальних функцій, формування професійної майстерності – все це 

являє особливий і найважливіший для суспільного розвитку та формування 

особистості період життя. 

Характер праці, побуту, рекреаційної поведінки студентської молоді 

також відрізняється специфічними особливостями. Навчальна діяльність 

студента – це особлива форма трудової активності. Причому, зайнятість 

студентів визначається не тільки обсягом і змістом навчальних занять, 

навчальної праці як такої, вона доповнюється науково-дослідницькою, 

суспільно-політичною, цивільно-правовою, культурно-масовою діяльністю, 

заняттями спортом, художньою творчістю та іншими різноманітними 

формами самореалізації, спрямованими на всебічний розвиток особистості. У 

той же час, сьогодні все більшого поширення набуває феномен «працюючого 

студента». Ця тенденція вже давно має сталий характер в країнах з високим 

рівнем соціально-економічного розвитку та набирає обертів на вітчизняних 

теренах, відображає зниження віку включення студентської молоді в 

економічно активне життя і підвищує вимоги до ефективності процесів 

економічної соціалізації. 

Отже, аналіз літератури з даного питання, дозволяє так 

охарактеризувати приналежність особистості до студентства: основним 

видом діяльності є навчання, яке може поєднуватись (в залежності від 

особистісних здібностей індивіда) з науковою, творчою, громадською, 

волонтерською та спортивною зайнятістю; студенти мають різні базові 

економічні цінності, економічні уявлення, економічні знання; вікові зміни, 

розширення прав і можливостей, соціальне оточення – впливають на 
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соціально-економічну позицію особистості; відбувається частковий або 

повний відхід від попередніх ціннісних ідеалів, традиційних цінностей; 

пріоритет матеріального збагачення над духовно-ціннісними орієнтаціями; 

вибудовується направленість на конкурентноздатність (бажання отримати 

добре оплачувану роботу з просуванням в кар’єрі); з’являється прагнення до 

престижу та незалежності; економічна самостійність. 

Процес професіоналізації індивіда, як представника студентства 

розпочинається у вищому навчальному закладі. Освітньо-виховна місія ВНЗ 

полягає в сприянні повноцінному розвитку гармонійної особистості: 

підготовці висококваліфікованого фахівця для конкретної галузі суспільної 

діяльності та цілеспрямованій соціалізації. 

Метою соціалізації у ВНЗ є формування соціалізованої особистості, що 

засвоїла необхідні соціальні норми і цінності, професійні та міжособистісні 

ролі, необхідні для успішного функціонування та самореалізації студента в 

соціально-економічному просторі сьогодення. Наявність власного 

специфічного інституціонального середовища у ВНЗ впливає на перебіг 

процесу соціалізації, і економічної в тому числі. Конкретний вуз, як і 

більшість у нашій державі, є підпорядкованим Міністерству освіти та науки 

України (можливість надання освітніх послуг з’являється після отримання 

відповідної ліцензії та проходження акредитації; освітньо-професійні 

програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики, навчальні плани для 

конкретної спеціальності проходять затвердження в МОН; виконання 

державної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року та інше). 

Виконання своєї основної діяльності ВНЗом відбувається у співробітництві 

трьох взаємоважливих суб’єктів: студентства, професорсько-викладацького 

складу та адміністрації. До уваги слід брати велику кількість складових: 

змістовне наповнення навчального матеріалу, методи навчання, що 

використовуються викладачами, особливості взаємодії «викладач – студент» 

та «студент – студент», здійснення виховної роботи куратором студентської 

групи та педагогами-організаторами факультетів, і вузу в цілому, а також 
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специфіка менеджменту ВНЗ (обрані адміністрацією принципи, стиль та 

методи роботи). Розвиток професійних компетенцій майбутнього фахівця, 

таким чином, являє собою не лише продуктивне засвоєння отриманої 

інформації, а й певний ціннісний світ індивіда поєднаний з творчим 

розвитком, самостійністю прийняття рішень, розв’язання професійних задач 

та відповідальністю за дії в умовах економічного ризику. 

Роль засобів масової комунікації, як мезочиннику економічної 

соціалізації особистості, значно виросла за останні роки. Це пов’язано, в 

першу чергу, з розвитком технологій та відповідним розширенням доступу 

користування інформаційними послугами. Спектр «популярних» серед 

студентської молоді ЗМІ також змінив свій напрям з друкованих джерел та 

телебачення на користування мережею Інтернет, ведення особистих сторінок 

в соціальних мережах та мобільний зв'язок [73; 120].  

Проблемам впливу інформаційних технологій на соціалізацію 

особистості присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних учених: 

С. Бондаренко, О. Вознесенської, А. Войкунського, А. Жичкіної, І. Курліщук, 

А. Мінакова, Г. Мироненко, Ю. Чаплінської та ін. Інформатизація 

молодіжного середовища здійснює подвійний вплив на процес соціалізації 

індивідів. Технічний прогрес, безперечно, надає молодій людині можливості 

швидкого та ефективного використання отриманої інформації, вільного 

доступу до її джерел, мобільного перетворення ресурсу на затребуваний 

продукт ринку сьогодення (отримання інформації про вакансії на ринку 

праці, розміщення резюме на відповідних сайтах, доступ до корисної 

інформації, розміщення оголошень та фандрайзінг коштів, можливість 

дистанційної купівлі товарів і речей та інше). Таким чином, доступ та вміле 

користування сучасними інформаційними технологіями здійснює 

конструктивний вплив на майбутнього фахівця, формуючи у нього ряд 

ділових вмінь та якостей, що вкрай важливо сьогодні для підтримки рівня 

конкурентноздатності.  
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З іншого боку – для сучасного студента стало характерним 

користування технологічним прогресом, переважно, з дозвіллєвою метою. 

Тобто, спостерігається тенденція спрощення сценаріїв активності 

студентської молоді, обираються цілі та відповідні їм методи досягнення, що 

не вимагають значних інтелектуальних, фізичних, творчих та психо-

емоційних напружень, а отже формується споживацьке ставлення, поведінка 

особистості. Останнє, на думку О. Дейнеки [29], стає реальним під впливом 

сучасних PR-технологій та рекламного маркетингу, які направлені на 

підсвідоме формування установки необхідності отримання конкретного 

товару чи послуги. Тобто, основними стають механізми задоволення 

вітальних потреб індивіда через використання афективних форм впливу. 

Отже, здійснивши аналіз впливу мезочинників економічної соціалізації 

на особистість в період її професіоналізації, можна резюмувати наступне: 

приналежність індивіда до студентства призводить до вироблення 

специфічних рис образу і стилю життя, духовних інтересів і потреб. У цей 

період розкриваються потенційні здібності й задатки, проявляються таланти, 

удосконалюються інтелект, розширюється коло пізнання, набувається 

професія. ВНЗ має сприяти різносторонньому розвитку особистості 

майбутнього конкурентноздатного фахівця, який швидко та ефективно може 

включитися в сучасні економічні реалії. ЗМІ можуть здійснювати 

позитивний вплив на економічну соціалізацію особистості за умови 

раціонального та виваженого використання даного ресурсу. 

Дослідження чинників мікрорівня варто, на нашу думку, здійснити 

через виділення їх двох груп: екзопсихологічні та ендопсихологічні 

(О. Лазурський, С. Рубінштейн, К. Платонов, О. Леонтьєв та ін.), або 

зовнішні та внутрішні. Перша група містить чинники, що впливають на 

процес формування екзопсихічних виявлень особистості (відображення 

культурного аспекту соціалізації, зі зверненням уваги на групову, історичну, 

культурну та етнічну її специфіку). Іншими словами, зовнішні детермінанти 

фокусують на особистість різного рівня важелі впливу, що формуються під 
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дією соціально-економічних вимог конкретного суспільства. Такими 

чинниками для особистості студента в період його професіоналізації, на 

нашу думку, є сім’я, викладачі, студентська група як колектив. 

З раннього дитинства процес економічної соціалізації особистості 

відбувається під впливом сім’ї. Батьки або люди, які їх замінюють, прямо, 

тобто через виховання, навчання, передачу власного соціально-економічного 

досвіду, економічних цінностей, установок, а також опосередковано, тобто 

через спостереження за особливостями соціальної взаємодії членів сім’ї, 

спосіб їх життя та поведінку, здійснюють вплив на особистість своєї дитини. 

У студентському віці цей вплив зменшується в зв’язку з характерними 

для даного етапу онтогенезу особистості змінами. Повна або часткова 

незалежність від батьків, а відтак формування почуття відповідальності за 

своє життя сприяє трансформації ціннісного світу молодої людини, її уявлень 

про ті чи інші економічні процеси та явища, її економічної поведінки. Як 

наслідок, отримують розвиток ті специфічні якості особистості, що 

характеризують її як активного суб’єкта економічних відносин (діловитість, 

самостійність, відповідальність за прийняті рішення, рішучість, виваженість 

та інші). 

Варто також пам’ятати про конкретні умови життя індивіда: його місце 

проживання (разом з батьками, в гуртожитку чи орендованому житлі); 

найближче оточення (члени сім’ї, сусіди по кімнаті в гуртожитку / 

орендованому житлі); рівень комунікабельності, комфорності та 

конфліктності конкретної особистості з її оточенням. Все це може призвести 

до кардинальних змін сформованих батьками ціннісних орієнтирів, паттернів 

економічної поведінки та емоційних реакцій. Та з іншого боку, особистість 

відстоюватиме притаманні їй та її родині психо-економічні особливості. 

Оптимальним, на нашу думку, є формування своєї незалежної позиції, за якої 

особистість почуватиметься комфортно, самостійно визначить прийнятні для 

неї економічні цінності та установки, ставлення та способи дій, стане 

суб’єктом економічної діяльності. 
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Особистість викладача також є визначальним чинником економічної 

соціалізації студента. Та соціально-економічна дійсність, в якій ми живемо та 

здійснюємо свою діяльність, висуває нові вимоги до образу успішної 

особистості. І готовий «рецепт» успішності, в умовах економічного ризику, 

розробити достатньо складно. Час, коли було чітко визначено у відповідності 

до яких цінностей, теорій, ідеологій виховувати та навчати молодь, минув. 

Формальне навчання, де викладач подає студенту в готовому вигляді знання 

для засвоєння, також вказує на необхідність змін методів та підходів. Якщо 

раніше фактично єдиним суб’єктом педагогічного процесу був викладач і це 

відповідало прийнятним в суспільстві нормам, цінностям, стилю управління 

та, навіть, веденню господарської діяльності, то сучасність пропонує 

використовувати в педагогічній практиці методи активного навчання, за 

якого студент також стає активнодіючим суб’єктом. Співпраця викладача і 

студента, таким чином, відбувається шляхом суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Підтвердження тези щодо суб’єктності особистості студента знаходимо в 

науковому доробку таких вітчизняних вчених як С. Максименко, 

Є. Машбиць, В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. [67]. Науковці 

доходять висновків, що при створенні педагогом відповідних умов, учень, 

студент стає суб'єктом процесу навчання. Розвиток учня як суб'єкта 

діяльності перетворюється із випадкового та побічного продукту процесу 

навчання в найважливіше завдання як для викладача, так і для самого учня. 

Більше того, науковці вводять поняття “навчання, яке виховує і розвиває”, 

що розуміється в єдності та взаємопроникненні цих процесів [67; 105]. 

За таких умов підвищуються вимоги до професійно-особистісних 

якостей викладача, оскільки його професіоналізм, активність, високі 

моральні принципи, особистісні характеристики багато в чому визначають 

процес соціального розвитку студентів [175]. Для гармонійної соціалізації 

студента в економічному середовищі викладач також має спрямовувати своїх 

студентів на аналіз особистого економічного досвіду та досвіду економічно 

успішних людей, конкуренцію, рішучість та відповідальність.  
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Такий підхід надає можливість здійснення розвитку індивідуальних 

здібностей кожного студента, сприяючи становленню його як активного 

суб’єкта економічної діяльності. Також варто враховувати, що навчально-

виховний процес відбувається у взаємодії «викладач – студентська група». 

Тому приналежність особистості студента до такої малої групи як колектив 

також впливатиме на процес економічної соціалізації. 

Наукові засади теорії колективу свого часу розробив А. Макаренко і 

саме він обґрунтував випробувану часом концепцію розвитку та 

психологічних механізмів функціонування колективу. Сьогодні розвиток 

психологічної науки вказує на необхідність розуміння механізмів соціально-

психологічних відносин в колективі, симпатій та домагань особистості, 

очікувань і ціннісних орієнтацій малої групи. 

Група повинна бути середовищем, сприятливим для вирішення 

проблем професійної підготовки, актуалізації отриманих знань, вмінь та 

навичок, необхідних для формування основних компетенцій майбутнього 

спеціаліста, оптимізації пізнавальної діяльності студентів. Психологічними 

складовими потенціалу студентської групи є комунікативні, перцептивно-

рефлексивні можливості групи, стиль внутрішньогрупової взаємодії, групова 

згуртованість, колективістська ідентифікація, мотивація спілкування та 

діяльності, ціннісні орієнтації. 

За таких умов студентська група як колектив виступає також одним з 

чинників економічної соціалізації особистості в період її професіоналізації. 

Процеси групової динаміки безумовно впливають на економічні цінності 

особистості, її економічну поведінку. Причому зміни можуть бути, як 

результатом компромісу, консенсусу поглядів на прийнятність для цієї групи 

конкретних ціннісних орієнтирів та зразків поведінки, так і мати природу 

підпорядкування: від навіювання до примусу. Перший варіант матиме 

конструктивніші наслідки, оскільки взаємодія засновується на взаємоповазі 

та домовленостях. Другий варіант стане менш продуктивним, та все залежить 

від методів підпорядкування, що обираються лідерами групи. А також 
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можливою є ситуація, за якої студент не поділяє поглядів групи на ті чи інші 

економічні явища та процеси, має відмінну від групи економічну поведінку. 

Даний випадок стає реальним, коли конкретний індивід в рольовому 

розподілі всередині групи займає місце аутсайдера, або ж зменшилася сила 

групи, як показник нормативного впливу за теорією соціального поштовху 

Б. Латане [38]. 

Отже, здійснивши аналіз щодо впливу екзопсихологічних чинників 

мікрорівня економічної соціалізації особистості в період її професіоналізації, 

можна дійти висновків про те, що: вплив сім’ї, як головного агента 

соціалізації, в процесі онтогенезу зменшується; особистість студента може 

продовжувати розділяти економічні цінності, зразки поведінки своєї 

батьківської сім’ї, а може повністю або частково змінити свої економічні 

установки та уявлення; роль викладача, як традиційного агента соціалізації 

особистості, зменшилася. Для відновлення «позицій» з метою здійснення 

цілеспрямованої економічної соціалізації молодої людини, сучасним 

педагогам необхідно розвивати і постійно вдосконалювати набір своїх 

професійних компетенцій та професійно-особистісних якостей; студентська 

група як колектив завдяки процесам групової динаміки, а відтак формуванню 

спільних для себе цінностей, правил поведінки, визначення ролей, може 

впливати на економічну активність конкретної особистості. 

Друга група чинників (ендопсихологічні) відображає ціннісне 

осмислення індивідом явищ соціально-економічної дійсності. 

В умовах подальшої трансформації економічної сфери нашої держави 

актуалізується дослідження діяльності суб’єкта ринкових відносин. Оскільки 

його економічна поведінка визначається економічною свідомістю, то варто 

охарактеризувати інтеріоризовані суб’єктом економічні цінності суспільства 

через особливості їх репрезентацій. 

Уявлення людей про матеріальні об'єкти, власність, про своє 

матеріальне становище не лише постійно впливають на їх повсякденну 

економічну поведінку, але зачіпають всю систему економічних відносин, 
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багато в чому визначаючи життєву спрямованість, світогляд, сферу цінностей 

людини. Ось чому визначення людиною свого місця в системі економічних 

відносин і, перш за все, в системі власності, є центральними базовими 

відносинами особистості. 

Аналізуючи особливості ставлення індивіда до власності, О. Козлова 

виділяє наступні сфери відносин особистості: до себе і власних можливостей, 

у тому числі й економічних; до найближчого оточення і ймовірних партнерів 

по економічній діяльності; до речей й нерухомості; до грошей та їх 

замінників [63]. А. Китов вказує, що відносини власності відображаються у 

свідомості особистості емоційно-інтелектуальною надбудовою [62] з 

когнітивним, емоційним і вольовим її аспектами. Єдність цих складових 

служить регулятором економічної поведінки особистості, вказуючи на 

логічну аргументованість переконання самого себе та інших осіб у 

повноправному володінні конкретною річчю. 

Саме через модус активності, руху та дії пропонують розглядати 

прагнення особистості володіти, зберігати і примножувати власність 

вітчизняні вчені [31]. Так, представляючи особистість як суб'єкта відносин 

власності, Н. Дембицька вказує на переживання і реалізацію суб'єктом себе в 

нерозривному зв'язку із зовнішнім світом, його процесами та явищами [32-

33]. Така активність дозволяє індивіду аналізувати своє життя, розуміти й 

осмислювати різні життєві ситуації. А це, у свою чергу, дозволяє виробити 

певні механізми дій, патерни економічної поведінки в різних ситуаціях. 

Відносини власності відіграють важливу роль в розумінні сутності 

людини. У них здійснюється саморегуляція особистості, яка виявляється як у 

діяльності, так і у ставленні до інших людей. Саме за допомогою 

інтеріоризації відносин власності відбувається процес входження індивіда в 

економічні відносини суспільства, формування економіко-психологічних 

параметрів особистості, визначення її як суб'єкта економічної діяльності [40]. 

Беручи до уваги принцип культурно-історичної детермінації 

формування особистості, В. Москаленко вказує, що репрезентація відносин 
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власності індивідом відбувається шляхом інтеріоризації останнім 

суспільного економічного досвіду з подальшим його аналізом та 

«відсіюванням» допустимих для себе індивідуально-значущих цінностей 

[40]. Оскільки процес соціалізації особистості відбувається на всіх етапах її 

онтогенезу, то не є виключенням період професіоналізації. 

Отже, розуміння студентом «картини» наявних у суспільстві відносин 

власності, їх форм, особливостей економічної поведінки суб’єктів стосовно 

них, є результатом економічних уявлень інтеріоризованого економічного 

досвіду суспільства та впливає на особливості економічної поведінки 

конкретного індивіда, його індивідуальну економічну активність, мотиви 

бути власником. 

Власність у всіх своїх об’єктивних і суб’єктивних виявленнях 

знаходить концентроване виявлення в грошах. Всі феномени, через які 

виражається власність (майно, предмети, людські відносини тощо), 

відображаються в них. Завдяки грошам всі елементи економічної сфери 

пов’язані в єдину систему економічної реальності. Гроші є необхідним 

атрибутом функціонування економічної сфери суспільства, стимулюючи 

економічний і соціальний прогрес через ті функції, які вони виконують. 

Будучи мірою вартості та засобом обігу, засобом накопичень і зберігань та 

засобом оплати, вони стають важливим інструментом формування 

особистості. Через посередництво грошей відбувається входження людини в 

економічну сферу суспільства. Тому для успішної економічної соціалізації 

особистості визначальною є збалансованість суспільних відносин та 

особливостей життєдіяльності мас з уявленнями, образами та принциповими 

нормами, що відповідають вимогам трансформаційних змін. Провідним 

чинником досягнення такого консенсусу є докорінний перегляд образу 

грошей з паралельними змінами ставлення до них. 

Такі феномени як: образи, суб’єктивні уявлення, соціальні установки, 

психологічне ставлення – є важливими компонентами економічної 

свідомості, що детермінують процес економічної соціалізації особистості. 
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Під образом грошей О. Дейнека [29] розуміє комплексну, соціально 

детерміновану систему уявлень про гроші та ставлення до них, фінансової 

системи суспільства. При здійснені опису основних функцій грошей, 

науковець доповнює їх аналізом суб’єктивних характеристик даного 

феномену, використовуючи базис гармонійного цілого за В. Ганзеном [23]. І, 

як висновок, говорить про відірваність грошей в уявленнях респондентів від 

виробництва, тобто їх стабілізаційної бази, що може викликати характерні 

деформації у економічній свідомості особистості, як члена суспільства. 

Психологічним наслідком останнього явища може стати феномен 

економічної десоціалізації індивіда. 

Узагальнюючий аналіз західних досліджень стосовно економічних 

уявлень про гроші зробила О. Щедрина [176]. Саме там об’єктом вивчення 

стали стадії формування уявлень про гроші, залежність економічних уявлень 

від статі, віку, соціально-економічного становища та національно-культурних 

відмінностей.  

Г. Фенько [162] вказує на те, що, окрім загальних соціально-

демографічних умов, особливий вплив на формування економічних уявлень 

про гроші, а відтак, й на економічну поведінку, здійснюють такі чинники: 

сімейні цінності та установки, що передаються від батьків дітям під виглядом 

правил поведінки, порад; загальна соціально-економічна ситуація, до якої 

також залучається дитина, в тому числі ситуація економічної кризи; основна 

система розподілу, що є прийнятою в даному суспільстві (соціалістична чи 

ринкова); безпосередній досвід участі в економічній діяльності (здійснення 

купівлі-продажу, власні заробітки, кишенькові гроші). 

Науковець зазначає [163], що соціально-економічні трансформації 

сьогодення зумовлюють необхідність врахування охарактеризованих нею 

умов у розробці заходів із цілеспрямованої економічної соціалізації молодого 

покоління (поради до сімейного виховання та економічна освіта на різних 

етапах онтогенезу). 
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Детальне дослідження питання ставлення до грошей здійснила 

вітчизняний науковець І. Зубіашвілі. Авторка, даючи визначення останньому 

поняттю [56], як емоційно забарвленим уявленням та оцінкам об’єктів, явищ 

та подій, що пов’язані з монетарним регулюванням життя суспільства, групи 

або особи, робить акцент на активній позиції суб’єкта економічної 

діяльності. Оскільки, ставлення до грошей, на думку дослідниці, включають 

не лише суб’єкт-об’єктне ставлення до грошей як явища, а й суб’єкт-

суб’єктне ставлення до себе й інших людей, спільностей в цілому та 

взаємовідносини між ними щодо грошей.  

Таким чином, гроші виконують роль каталізатора формування 

особистісних економічних якостей у індивіда, що сприяють входженню 

останнього до світу економічних відносин. Особливої активності розвитку 

зазначені якості набувають в процесі професійної підготовки молодої 

людини у вузі. Здійснюючи різноманітні операції з грошима, особистість, на 

думку В. Москаленко, самостверджується: зміцнює своє соціальне 

становище, суспільний статус чи сприйняття самої себе, змінює образ свого 

«Я» [106]. Щодо особистості студента, то в даному випадку змістовне 

наповнення образів та уявлень про гроші буде корелювати з образами 

фахівця в конкретній сфері трудової діяльності та впливати на формування 

економічної поведінки, а відтак й компетенції майбутнього спеціаліста. 

Інтеріоризовані особистістю образи, уявлення про гроші та ставлення 

до них можуть змінювати сприйняття індивідом самого себе та образ свого 

«Я» шляхом утворення особистісної суб’єктивної картини економічного 

добробуту людини і групи. Така оцінка власного рівня добробуту та своїх 

економічних можливостей, а також віднесення себе до конкретної соціально-

економічної групи розглядається нами як суб’єктивний економічний статус 

індивіда.  

Вивчаючи вплив суб’єктивного економічного статусу особистості на 

різноманітні елементи її економічної свідомості, А. Журавльов та 

А. Купрейченко розуміють під ним соціальні уявлення індивіда про себе як 
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про економічного суб’єкта, переживання своєї належності до певної майнової 

групи та ідентифікація з нею. Дослідники емпірично підтверджують вплив 

суб’єктивного економічного статусу на ціннісні орієнтації особистості, а 

особливо на економічні цінності, уявлення про бідність та багатство. 

Науковці стверджують [47], що конкретні оцінки індивідом власного 

економічного статусу можуть виконувати функцію мотиватора економічної 

активності, впливаючи на економічну поведінку людини.  

В. Хащенко [169] стверджує, що усвідомлення індивідом свого 

майнового статусу та суб’єктивної оцінки розміру реального прибутку 

можливі лише через співвіднесення об’єктивного матеріального становища 

людини з внутрішньою системою її економічних цінностей та суб’єктивним 

економічним статусом особистості. Встановлення останнього індивідом 

відбувається більшою мірою суб’єктивними психологічними критеріями, що 

являють собою компоненти економічної свідомості особистості. 

Отже, особистісне сприйняття людиною себе як представника тієї чи 

іншої соціально-економічної групи, свого місця в ній, а також уявлення 

індивіда про конкретні економічні явища, трансформуватимуться у 

внутрішні економічні цінності та переконання, а відтак у економічну 

поведінку. Щодо особистості студента, то його суб’єктивний економічний 

статус буде визначатись також впливом зовнішніх факторів (соціально-

економічним віднесенням батьківської сім’ї до тієї чи іншої групи; наявністю 

/ відсутністю стипендії, власного заробітку; соціальним статусом в групі та 

впливом студентської групи в цілому.) 

У контексті суспільних відносин, діяльності та поведінки виявляється 

спрямованість особистості. В працях відомих психологів ми можемо знайти 

різні тлумачення даного явища. Найвідомішим є визначення, запропоноване 

С. Рубінштейном: «Спрямованість – динамічні тенденції, які в якості мотивів 

визначають діяльність людини, самі, в свою чергу, встановлюються її цілями 

та задачами» [135, с. 48]. Сутність спрямованості особистості вбачають в: 

«основній життєвій спрямованості» (Б. Ананьєв), «внутрішній позиції» 
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(Л. Божович), «соціально-психологічній підструктурі особистості» 

(К. Платонов), «динамічній організації сутнісних сил людини» 

(А. Прангишвілі). Та все ж Б. Ломов [90] наводить у своїй праці найбільш 

повне розуміння сутності поняття спрямованості. Під останньою науковець 

розглядає системоутворюючу властивість, де відображаються цілі, що стають 

орієнтирами діяльності індивіда, його мотиви, суб’єктивне ставлення до 

конкретних фактів оточуючої дійсності. Варто також додати, що 

спрямованість характеризується потребовою системою особистості, що 

зумовлюється її інтеріоризованими суспільними цінностями, а також рядом 

якостей характеру конкретного індивіда. 

Зважаючи, що особистість є учасником соціально-економічних 

відносин суспільства, належить до тієї чи іншої соціально-економічної групи, 

у неї є конкретні уявлення про своє місце в цій групі, а також про конкретні 

економічні явища, що є наявні в нашій дійсності, і відповідно їй властива 

певна економічна поведінка, що засновується на інтеріоризованих 

економічних цінностях суспільства, та, беручи до уваги загальне тлумачення 

спрямованості особистості, можна охарактеризувати економічну 

спрямованість особистості. 

Економічна спрямованість ґрунтується на економічному аспекті 

мотиваційно-потребової системи особистості, заснованої на суб’єктивному 

уявленні та ставленні індивіда до тих чи інших економічних подій. Вона несе 

в собі взаємодію того, що особистість бере від економічної системи для свого 

розвитку і того, що вона віддає цій системі, забезпечуючи її функціонування. 

Мотиви і цілі економічної поведінки є фундаментом, на якому вибудовується 

власне економічна спрямованість, і її центральним компонентом є далека 

економічна мета, образ бажаного майбутнього, що характеризується як 

економічний (матеріальний) добробут. О. Вяткін вважає [21], що економічна 

спрямованість відображає індивідуальну специфіку мотиваційної сфери 

особистості, де існуючі пріоритети цінностей визначають пріоритети 

економічного вибору. Також можна додати, що подібним чином визначається 
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рівень економічної ініціативи та ступінь економічного ризику особистості. А 

отже, робиться прогнозування економічного аспекту майбутнього 

особистості. Таким чином, можна також з’ясувати рівень економічних 

домагань індивіда, допустиму економічну поведінку для його досягнення. 

Студентський вік яскраво демонструє вплив економічної спрямованості 

особистості на її економічну соціалізацію. Саме в період отримання професії 

індивід ставить перед собою пожиттєві амбітні цілі; робить вибір щодо 

майбутньої зайнятості; пробує себе в різних формах підробітку, 

задовольняючи свої потреби. Вся ця активність особистості формується на 

основі економічного та соціального досвіду студента, витікає з поточного 

його економічного становища та забезпечує утворення усвідомлених 

економічних інтересів, цілей та суб’єктивних ставлень, що націлені в 

майбутнє. 

Багато в чому результативність процесу входження особистості до 

системи суспільних відносин залежить від механізмів, етапів та результатів 

формування її самосвідомості, структуру якої визначає «Я концепція». 

Останнє поняття з’явилося в науковому обігу в зв’язку з уявленнями про 

дуальну природу людини як суб’єкта та об’єкта пізнання. Одним з перших 

вчених, хто почав вивчати проблему «Я», став У. Джемс. Він вважав [34], що 

«глобальне Я» містить в собі дві сторони: Я-свідоме, як суб’єктивна сторона, 

та Я-усвідомлюване, як об’єкт пізнання. З тих пір представники різних 

психологічних напрямів запропонували свої підходи до вивчення «Я» 

особистості. Так, в символічному інтеракціонізмі Ч. Х. Кулі [72] 

сформулював теорію «дзеркального Я». Відповідно до неї уявлення людини 

про саму себе вибудовуються під впливом думок оточуючих та містять три 

компоненти: уявлення про те, яким я видаюсь іншому, уявлення про те, як 

інший мене оцінює, та пов’язану з цим самооцінку. Психоаналітичний 

напрямок дає інший аспект розгляду. Е. Еріксон розглядає «Я концепцію» 

через его-ідентичність. Вчений вказує [178], що механізм формування «Я 

концепції» є безсвідомим процесом, що безпосередньо пов'язаний зі змінами 
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его-ідентичності. Сучасне розуміння сутності «Я концепції» особистості 

пов’язане з науковими доробками представника гуманістичної психології 

К. Роджерса. Він [132] виділив реальне та ідеальне в структурі Я й зробив 

акцент на часовому континуумі: Я-реальне – те, якою людина є на даний 

момент, Я-ідеальне – те, якою їй хотілось би стати в майбутньому. В 

діяльнісному підході С. Рубінштейном [135] «Я-концепція» характеризується 

як «внутрішня умова», яка визначає поведінку людини за зовнішніх факторів, 

що дає можливість засвоїти соціальний досвід та увійти до системи 

соціальних зв’язків. 

Узагальнено можна дати наступне визначення означеному явищу [172] 

«Я концепція» – це динамічна, відносно стійка, багаторівнева, емоційно-

оціночна система уявлень людини про саму себе, що відображає ставлення 

особистості до себе та до світу в минулому, сьогоденні та в майбутньому. 

Основу «Я концепції» складають образи «Я», самооцінка та самоставлення в 

якості оціночної складової, а також усвідомлення соціальних ролей та 

установок. 

Щодо економічної поведінки і діяльності, то вони є неодмінними 

атрибутами економічної соціалізації, при цьому самі поведінка і діяльність 

можуть розглядатися як наслідок уявлень та їх самооцінки. У такому випадку 

«Я-концепція» виступає як психологічний чинник соціалізації на рівні 

свідомості. У цьому ключі необхідним є розгляд економічних уявлень та їх 

самооцінки, тобто тієї цінності та значущості, якою особистість наділяє себе 

в своїх очах і очах інших людей в економічній поведінці і діяльності; 

відповідне змістовне наповнення «Я-образів». 

Особливості економічних уявлень студентської молоді інтегруються в 

конкретні образи «Я», а також трансформуються в процесі соціалізації. 

Структура цих уявлень та їх динаміка мають загальні тенденції, а також 

специфіку, обумовлену професійною підготовкою майбутніх фахівців, 

економічним статусом суб’єкта та особливостями особистості. 
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«Я»-образ – це система всіх уявлень людини про себе саму (про тіло і 

організм в цілому, розумові здібності, моральні якості, емоції і почуття, про 

себе як учасника міжособистісної взаємодії), що виникають протягом життя 

[61]. 

У процесі будь-якої діяльності людина або отримує підтвердження вже 

наявного «Я»-образу, або сприймає в собі щось нове або по-новому. Новий 

досвід може тією чи іншою мірою гармоніювати або дисгармоніювати з вже 

наявним «Я»-образом. В аспекті економічної соціалізації досягнення балансу 

між новим досвідом та наявним «Я»-образом відбувається за умови бажаного 

співпадіння ринкових та етичних уявлень особистості. Тобто, інтеріоризовані 

індивідом економічні цінності суспільства мають співпадати з вимогами 

ринку, що сприятиме підвищенню рівня самооцінки особистості, самооцінки 

економічної ініціативи та прийняттю економічних вимог як цінностей-цілей. 

Нові уявлення, що принципово суперечать значущим уявленням про себе, 

можуть бути відхилені (і тоді особистість може «випасти» із простору 

економічної активності). Відповідно, уявлення, що не суперечать 

сформованим блокам «Я»-образу, в різному ступені приймаються. 

Таким чином, можна припустити, що ступінь усвідомлення 

економічних уявлень про себе може не тільки розглядатися як показник їх 

глобального прийняття або відхилення, але і буде індикатором економічної 

соціалізованості особистості в умовах реформування суспільних відносин. 

В процесі професійної підготовки студентської молоді важливим для 

формування економічних образів професії є процес співвідношення людиною 

власних життєвих соціально-економічних цілей, економічної ініціативи та 

суб’єктивного статусу, здібностей, комплексу економічних уявлень з 

об’єктивними можливостями їх майбутньої реалізації в сфері праці, а також 

умовами, що створюють для цього конкретні види трудової діяльності та 

сфери зайнятості. Також актуальним є те, щоб ідеальний економічний образ 

майбутньої професії відповідав соціально-економічним вимогам суспільства 

до неї, а реальний економічний образ – співвідносився з економічними 
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мотивами вибору та інтеріоризованими соціально-економічними цінностями 

професії [за 69]. 

Саме на описаному вище балансі можливе формування самооцінки 

людини взагалі, та економічної зокрема. В економічній поведінці самооцінка 

може безпосередньо впливати на результати цієї поведінки. Вона наче 

відкриває можливості для більш чи менш повної реалізації своїх здібностей 

особистістю.  

Загальне розуміння поняття самооцінка можна описати як цінність, 

значущість, якої надає собі індивід загалом та окремим рисам своєї 

особистості, діяльності, поведінки [51]. 

Самооцінка є складним особистісним утворенням. Одним із чинників 

формування самооцінки виступає активна діяльність. З ранніх років людина 

потрапляє в умови постійного оцінювання, порівняння її результатів з 

результатами інших людей в цій же сфері діяльності. Рано чи пізно, але така 

система оцінювання визначає її погляди на світ і саму себе як частинку цього 

світу. 

Таким чином, найважливіший компонент цілісної самосвідомості 

особистості, яким є самооцінка, виступає необхідною умовою гармонійних 

відносин людини як сама з собою, так і з іншими людьми, з якими вона 

вступає у взаємодію та спілкування. 

Економічна сфера життя – входження в неї, оперування економічними 

категоріями, прийняття та реалізація економічних рішень – неминуче 

призводить до певних економічних результатів. Сам результат інтегрує в собі 

об'єктивний і суб'єктивний (оціночний) компонент. Оцінка включається 

всюди, де фігурує корисність цього результату для людини чи суспільства, 

вигідність продажу або придбання. Успішність економічної діяльності 

найчастіше оцінюється за допомогою грошей, виплачуваних людині за 

конкретну роботу. Однак сам розмір виплат не має абсолютного значення, 

він зіставляється з оплатою за аналогічну роботу іншого виконавця або його 
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оплатою за цю роботу в минулому. Загальним контекстом оцінки є грошове 

вираження власності, якою володіє дана людина [21]. 

Таким чином, економічна самооцінка індивіда, відображаючи рівень 

задоволення чи незадоволення собою, створює основу для сприймання 

власного економічного успіху чи не успіху в діяльності, досягнення мети 

певного соціально-економічного рівня, тобто рівня економічних домагань 

особистості. В широкому розумінні останнє поняття можемо трактувати як 

прагнення до досягнення мети тієї складності, на яку людина вважає себе 

здатною. Економічна ж самооцінка студента, засновуючись на суб’єктивному 

економічному статусі особистості, її економічних уявленнях та прагненнях, 

враховуючи рівень економічної ініціативи та ризику, має своє відображення 

в майбутній професійній, і в тому числі економічний діяльності. 

Отже, здійснивши аналіз особливостей репрезентацій особистістю 

відносин власності, сутності грошей, суб’єктивного економічного статусу, її 

економічної спрямованості та економічних уявлень про себе («Я-

концепція»), варто зазначити, що потребова система індивіда визначає окремі 

індивідуально-значущі елементи економічних цінностей суспільства, 

інтеріоризує їх та формує його економічну поведінку. 

Домінування в ендопсихологічній системі молодої людини 

студентського віку потреби «в самореалізації» не може не позначитись на 

системі її економічних репрезентацій. Дані зміни, на думку В. Москаленко 

[107], позначаються на зміні їх (студентів) місця в економічній реальності, 

переході в простір виробничої діяльності. Відповідно, це призводить до 

зміни репертуару поведінкового компоненту системи економічних 

репрезентацій особистості. Зумовленість впливу означених потреб має своє 

відображення на конфігурації когнітивного, афективного та конативного 

компонентів економічних ціннісних репрезентаціях індивіда. 

Когнітивний компонент економічної соціалізації особистості студента 

становить комплекс уявлень індивіда про особливості економічних реалій та 

про своє місце в них. Дані уявлення, а також здобуті знання, економічні 
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норми та цінності, є сформованими в процесі соціалізації молодої людини. 

Визначальним при цьому є професійна підготовка особистості, оскільки 

відбувається поглиблення раніше засвоєних фрагментарних, загальних знань 

та розширення уявлень, й заміна їх спеціальними, такими, що будуть в нагоді 

майбутньому фахівцю. 

Афективний компонент являє собою почуття та переживання молодої 

людини щодо явищ економічної дійсності. Нові економічні знання та 

уявлення, що є основою згаданого вище компоненту, мають своє 

відображення в системі ціннісних економічних репрезентацій студента у 

вигляді відповідного ставлення до економічних явищ і процесів нашої 

дійсності. Дане ставлення є певним чином емоційно та змістовно насиченим, 

а тому отримує прояв у оцінці економічних явищ та процесів, суб’єктивного 

економічного статусу та свого місця в економічних відносинах. Специфікою 

студентського віку є, в даному випадку, націленість у майбутнє подібних 

думок молодої людини. Тобто, «який я є зараз?» і «яким я буду тоді? / «як я 

ставлюсь до грошей / власності сьогодні?» та «як я буду ставитись до них 

через роки?». 

Конативний компонент економічної соціалізації особистості охоплює 

систему саморегуляції економічної поведінки, а саме – розвиток 

мотиваційно-потребової сфери особистості. Економічні уявлення, знання та 

ставлення індивіда до тих чи інших явищ економічної дійсності дають 

поштовх до активізації суб’єкта економічних відносин. Економічні інтереси, 

мотиви, економічна спрямованість та «Я - концепція» в цілому визначають 

прийнятний для реалізації економічних цілей відповідного рівня домагань 

набір заходів та механізмів. Отже, функціональна роль конативного 

компоненту в системі економічної соціалізації особистості студента полягає 

в соціально-психологічній регуляції поведінки суб’єкта економічних 

відносин, постановці цілей та визначенні набору методів їх досягнення, а 

також можливих ризиків на цьому шляху, як на сьогоднішній день, так і з 

орієнтацією на майбутню професійну діяльність. 
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Саме тому, за умови суспільних трансформацій в нашому суспільстві, 

та для забезпечення успішного реформування ключових гілок економіки, 

виникає необхідність підготовки когорти висококваліфікованих фахівців з 

новими поглядами та відповідним сучасним умовам економічним мисленням. 

Визначальна роль в означених процесах відводиться фахівцям соціальної 

сфери, які спрямовують свої компетенції на розв’язання чи пом’якшення 

впливу соціально-економічних негараздів у соціально-вразливих категорій 

населення нашої держави. Тому особливу актуальність являє дослідження 

особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 

 

1.3. Економічна соціалізація майбутніх фахівців соціальної сфери 

в аспекті формування їх професійної компетентності 

 

Загальносвітовою тенденцією в період активних суспільних 

трансформацій є зростання ролі соціальної сфери. Остання створює 

сприятливі умови як для духовного, так і матеріального життя, оскільки 

якість, асортимент і доступність послуг, що надаються населенню, є 

важливою складовою формування його високого рівня життя. У свою чергу, 

соціальна сфера розглядається нами і багатьма науковцями як один із 

важливих факторів переходу до сталого розвитку суспільства, цивілізації в 

цілому.  

Отже, існування соціальної сфери обумовлене необхідністю забезпечувати 

певні потреби людини. За А. Маслоу, усі потреби людини складають своєрідну 

ієрархію і можуть бути об'єднані в наступні групи (від нижчих до вищих): 

фізіологічні потреби (сон, їжа); потреби у безпеці (одяг, житло); потреби у 

спілкуванні; потреби у розумінні та повазі; потреби в самореалізації та 

самоактуалізації. 

При реалізації соціальних потреб та інтересів осіб, а також при 

виконанні соціальних функцій проявляються соціальні відносини, які 

оформлюються в соціальну сферу. Можемо вкладати два змісти у це поняття. 
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По-перше, соціальна сфера – відносно самостійна сфера суспільного 

життя, в якій реалізуються соціальні відносини суб'єктів, а також 

здійснюються відтворення життя особистості (соціальна сфера як сукупність 

соціальних відносин). 

По-друге, соціальна сфера – область діяльності людей, зайнятих 

наданням соціальної роботи та послуг. 

Соціальна сфера і в першому, і в другому розумінні, повинна 

забезпечувати всі потреби особистості. У зв'язку з цим соціальну сферу 

називають опосередкованим відтворенням життя. Виділяють три напрямки 

людського відтворення: забезпечення народжуваності; забезпечення 

роботою, заробітком; забезпечення належного рівня здоров'я, освіти. Вони є 

основою соціальної сфери в Україні. 

Ринкові умови існування сучасного суспільства висувають ряд нових 

вимог до функціонування соціальної сфери, а, значить, і до фахівців, що 

працюють в ній. Зокрема, йдеться про необхідність формування економічних 

складових професійного досвіду соціальних працівників, завдяки яким вони 

зможуть, з одного боку, успішно інтегруватися в ринкові відносини, а з 

іншого – ефективно реалізовувати соціальні завдання своєї гуманістичної 

професії. 

Згідно існуючих програмних документів [123], ключовими принципами 

реформування вітчизняної соціальної сфери є впровадження стандартів 

якості та перехід на ринкові механізми функціонування системи соціальних 

послуг з використанням гнучких бюджетних процедур, демонополізацією 

соціального обслуговування, розширенням числа осіб, які мають право 

надавати різні види платних послуг. Соціальна політика держави спрямована 

на зміцнення комунального та громадського сектору надання соціальних 

послуг, розвиток і пріоритетну підтримку невеликих соціальних агентств 

різних форм власності.  

У контексті становлення особистості фахівця, важливо також 

враховувати, що в системі «людина – професія – суспільство» професіонал 
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виступає одночасно в двох іпостасях: як об’єкт впливу інших компонентів 

системи і як суб’єкт, що перетворює ці впливи в конкретні професійні дії 

[44]. Стосовно соціальної роботи це означає, що як об’єкт, соціальний 

працівник, відчуваючи вплив нинішніх соціально-економічних умов, повинен 

надавати соціальні послуги з урахуванням ринкових відносин (наприклад, 

здійснювати платні послуги, прагнути, щоб організована ним соціальна 

установа не було збитковою). У той же час, як суб’єкту йому необхідно 

постійно знаходити баланс між законами ринку і гуманістичними цінностями 

професійної діяльності (які в тому числі передбачають, наприклад, прояв 

альтруїзму, співчуття, підтримки, співпереживання та ін.) 

Таким чином, в аспекті забезпечення успішного реформування і 

функціонування соціальної сфери, а також для створення когорти 

ефективних соціальних менеджерів з новими поглядами і відповідним 

сучасним умовам економічним мисленням особливу актуальність становлять 

напрацювання, що стосуються особливостей економічної соціалізації та 

формування економічних компетенцій майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Зважаючи на прийняте нами для розгляду розуміння сутності 

економічної соціалізації особистості молодої людини (розділ 1.1) та 

розглянутий комплекс екзо- й ендопсихологічних чинників, а також 

структуру означеного виду соціалізації (розділ 1.2), то в світлі заявленого 

розгляду проблеми доцільно вважати, що професіоналізація індивіда не 

тільки впливає, але й сприяє його економічній соціалізованості. Останнє 

поняття трактується [105] як відповідність людини соціально-економічним 

вимогам, які пред’являються до даного вікового етапу, і наявність 

особистісних і соціально-психологічних передумов, що забезпечують 

нормативну поведінку. 

З огляду на особливості акцентованого нами реформування соціальної 

сфери нашої держави, та структурну побудову установ і закладів соціальної 

роботи, що налічує загальнодержавний, регіональний (обласний) та місцевий 

рівні впровадження, варто сказати, що особистість фахівця може 
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демонструвати нормативну економічну поведінку на зазначених економічних 

щаблях. 

Також думку про можливість розгляду активності особистості на 

макро-, мезо- і мікроекономічному рівні аналізу знаходимо в працях 

вітчизняних науковців [32; 33]. Беручи до уваги дане твердження, спробуємо 

охарактеризувати рівні економічної діяльності фахівця соціальної сфери. 

Мікрорівень. У своїй практичній діяльності фахівцям управлінь праці 

та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, центрів 

зайнятості та інших установ у межах професійних обов’язків та 

функціонального навантаження доводиться мати справу з фінансово-

економічними процедурами: перевірка особистих фінансових даних клієнта; 

нарахування та виплата передбаченої чинним законодавством матеріальної 

допомоги, виплати; розробка та допомога в реалізації плану дій по 

вирішенню складної життєвої ситуації; мобілізація різного роду ресурсів, як 

базової установи, так і установ-партнерів; реалізація соціальних проектів на 

рівні громади, соціальне підприємництво. 

Мезорівень. Узагальнюючи особливості діяльності фахівців соціальної 

сфери на обласному (регіональному) рівні, можна окреслити виконання 

таких завдань: акумуляція даних з місцевого рівня з метою аналізу існуючих 

тенденцій; контроль та нагляд за правильністю використання бюджетних 

коштів підвідомчими органами; внесення пропозицій та рекомендацій 

відомчим міністерствам щодо запровадження, продовження, припинення 

конкретних цільових програм, проектів та інше. 

Макрорівень. Фахівці соціальної сфери, які працюють на 

загальнодержавному рівні, з огляду на функціональний репертуар займаної 

посади, стикаються з: узагальненням статистично-аналітичної бази 

інформаційних даних, як основи для розробки державних цільових програм 

та проектів; формуванням основних стратегічних і оперативних цілей та 

завдань державної соціальної політики; визначенням ключових етапів 

реалізації та континууму основних заходів по проекту / програмі; складанням 
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коротко- та середньострокових прогнозів розвитку соціально-економічних 

процесів українського суспільства, а також доцільності й ефективності 

впровадження розробок; безпосереднім процесом впровадження та 

моніторингом результатів. 

Здійснивши аналіз особливостей економічної активності фахівця 

соціальної сфери на різних її рівнях, а також, визначивши структурні 

компоненти економічної соціалізації особистості в період її 

професіоналізації, можна охарактеризувати покомпонентну специфіку 

економічної соціалізації для майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Когнітивний компонент економічної соціалізації майбутнього фахівця 

соціальної сфери становить комплекс уявлень про власність та її форми, 

гроші, особливості таких економічних явищ, як бідність і багатство, та про 

своє місце в них, а також методи та форми соціальної роботи по подоланню 

(пом’якшенню) проявів бідності серед населення України. Дані уявлення 

формуються під впливом отриманих загальних та спеціальних знань у ході 

вивчення таких навчальних дисциплін у межах здобуття освітньо-

кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр»: «Основи 

економічної теорії», «Соціальна статистика», «Економіка соціальної роботи», 

«Організація бухгалтерського обліку діяльності установ соціальної сфери», 

«Економічний аналіз діяльності установ соціальної сфери», «Ревізія і 

фінансовий контроль діяльності установ соціальної сфери». 

Також в процесі професіоналізації у майбутнього фахівця соціальної 

сфери відбувається становлення ряду економічних норм. Здобуті спеціальні 

знання, входження особистості студента до нових для нього професійно 

формальних та неформальних колективів й груп, волонтерська діяльність – 

все це впливає на вироблення та закріплення, як обов’язкових до виконання, 

правил в економічному житті молодої людини. Дані норми набувають більш 

опредметненого зв’язку з майбутньою професією фахівця соціальної сфери 

після закріплення теоретичних знань на практиці. Отже, таким чином 

формуються ще й економічні вміння, а потім вже й навички. 
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Чуттєво-емоційне сприймання нових економічних знань та 

відображення економічних уявлень формують у майбутнього фахівця 

соціальної сфери певне ставлення до економічних явищ і процесів нашої 

дійсності та свого місця в ній. Афективний компонент економічної 

соціалізації, в даному випадку, це не лише осмислення власної майбутньої 

економічної реальності, це також думки й переживання щодо особливостей 

економічної дійсності своєї сім’ї, оточення, громади як елементу системного 

погляду на майбутнє. 

Конативний компонент економічної соціалізації майбутнього фахівця 

соціальної сфери представлений мотиваційно-потребовою сферою 

особистості. Економічна поведінка конкретного індивіда залежить не лише 

від особистісних економічних інтересів та мотивів, Я-образів, але й від того 

пласту специфічних ціннісних орієнтацій, що несе за собою здобуття такого 

фаху як соціальна робота. 

Таким чином, аналіз структурних компонентів економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери докладно демонструє, що зміст 

означених компонентів співвідноситься з елементами професійної 

компетентності фахівця.  

Великий тлумачний словник сучасної української мови поняття 

«компетентність» визначає так: 1. Властивість мати достатні знання в якій-

небудь галузі; бути добре обізнаним, тямущим, кваліфікованим. 

2. Поінформованість, обізнаність, авторитетність [17]. 

Розглянемо даний термін у психологічній літературі. Так, під 

компетентністю розуміють: психосоціальну якість, що означає силу та 

впевненість, походить від почуття власної успішності та корисності, дає 

особистості усвідомлення своєї здатності ефективно взаємодіяти з оточенням 

(Л. Хьєл, Д. Зіглер); знання, освіченість, здібності, професійна 

підготовленість, що забезпечує ґрунтовне розуміння справи, сутності 

виконуваної роботи, складних зв’язків явищ та процесів, можливих способів 

та засобів досягнення цілей, можливість комплексного підходу до виконання 
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службових обов’язків [156]; здатність до інтеграції знання та навичок, 

способів їх використання в умовах постійних змін вимог оточуючого 

середовища [3]. 

А. Маркова визначає професійну компетентність як сполучення 

психічних якостей, певний психічний стан, що дозволяє діяти самостійно та 

відповідально, як володіння людиною здатністю та вмінням виконувати певні 

трудові функції [95]. 

Отже, змістовним наповненням компетентності фахівця є: рівень 

базової та спеціальної освіти, практичний досвід, вміння поєднувати 

пожиттєві та професійні ролі, розуміння наслідків впливу на конкретну 

ситуацію та особистість. 

Не є винятком соціальна сфера, фахівцеві якої доводиться здійснювати 

свою професійну діяльність в системі «людина – людина». Вплив на 

особистість клієнта, а відтак і на його скрутну життєву ситуацію, зумовлює 

ряд вимог до компетентності фахівця. 

Щодо професійної компетентності соціальних працівників, то 

А. Капська розглядає її як інтегративне особистісно-діяльнісне 

новоутворення, що являє собою збалансований комплекс знань, умінь, 

навичок, ціннісних орієнтирів, психологічних якостей, професійних позицій 

та акмеологічних варіантів [151]. 

Аналізуючи важливість формування значущих професійних рис та 

якостей особистості фахівця соціальної сфери для побудови його 

професійної «Я концепції», Н. Кривоконь [69] описує схему структури 

особистості соціального працівника, взявши за основу класичну схему 

структури особистості С. Рубінштейна. Остання включає такі компоненти: 

спрямованість (направленість) особистості; соціальний досвід (знання, 

уміння та навички); індивідуально-типологічні особливості, що 

проявляються в темпераменті, характері, здібностях [135]. 

Основою спрямування особистості соціального працівника-

професіонала є його усвідомлене прагнення допомагати людям вирішувати 



 67 

їхні психолого-соціальні проблеми, а також інтеріоризовані цінності 

соціальної роботи та її гуманістичні принципи. 

До соціального досвіду фахівця дослідниця відносить знання основ 

соціальної діяльності та споріднених дисциплін, уміння та навички методів 

соціального захисту та підтримки вразливих верств населення, прагнення 

самовдосконалення та самовідновлення, екологія особистості тощо.  

Говорячи про індивідуально-типологічні особливості соціальних 

працівників, слід наголосити на необхідності формування у них таких рис 

характеру, які б сприяли розвиткові емпатійності, комунікативності, 

толерантності та інших професійно-необхідних якостей. 

Таким чином, основними структурними компонентами професійної 

придатності до соціальної роботи, за Н. Кривоконь, є такі групи рис та 

якостей: 

− моральні якості (ставлення до суспільства, громадянська позиція, 

повага до людини, розуміння важливості самовизначення особистості 

тощо); 

− професійна спрямованість інтересів, нахилів (зацікавленість 

особистістю, її психологічними характеристиками та проблемами; інтерес 

до соціально-політичних, економічних процесів суспільства; зацікавленість 

існуючими світовими моделями соціальної роботи і соціального захисту та 

ін.);  

− професійні знання, навички та вміння (знання з теорії та методики 

соціальної роботи, соціального права, різних галузей психології, соціології, 

економіки тощо; володіння навичками спілкування, посередництва, 

консультування, наснаження, холізму, захисту від емоційного вигорання та 

ін.); 

− спеціальні здібності (емпатійність; достатньо високий рівень розвитку 

аналізу і синтезу як операцій мислення; зосередженість та концентрація 

уваги на проблемах чи документальних об'єктах; енергійність, дієздатність). 
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При роботі з різними категоріями клієнтів можуть проявлятися і інші 

спеціальні здібності [69]. 

Вимога відповідності морально-етичним засадам професії вказує на 

важливість формування внутрішнього світу людини, що набуває особливої 

ваги в період активних суспільних трансформацій. 

Нагальна необхідність зміни моделі суспільного розвитку і відповідно 

стратегій соціально-економічного поступу людства в цілому та українського 

суспільства зокрема, зумовлює появу нових соціальних ролей та статусів, які 

пропонуються суспільством індивіду, розширення спектру духовних 

цінностей, соціальних вимог, вияв людиною таких якостей, як ініціативність, 

діловитість, самостійність, цілеспрямованість, рішучість, мобільність. 

Увібравши все вище зазначене, людина може долучитися до поля 

економічної діяльності як активно діючий суб’єкт. 

Цінності конкретного індивіда формуються під впливом 

нагромадженого людством суспільного досвіду, що є результатом діяльності 

попередніх поколінь, і може слугувати умовою соціалізації особистості. 

Подібне стає реальним за умови трансформації суспільного досвіду з 

результату діяльності в нову форму активності, діяльності особистості, 

визначення його мірилом нової системи відносин, та відповідно елементом 

культури. 

В аспекті розгляду особливостей економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери, формування економічної культури відбувається 

шляхом інтеріоризації цінностей суспільства, соціальної роботи як фаху 

взагалі, та економічних зокрема, що надалі впливають на розвиток 

потребової системи студента, на формування образів успішної економічної 

поведінки фахівця, зародження економічної ініціативи та стратегії 

ефективної реалізації економічних цілей в професії.  

Таким чином, суспільне сприйняття соціальної роботи як професії, 

уявлення про її престижність, функціонально-рольовий репертуар та 

можливості особистісної реалізації й матеріального добробуту для фахівця 
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впливають на процес економічної соціалізації особистості, а відтак на її 

економічну культуру. Отже, підвищення рівня економічної культури індивіда 

позначатиметься не лише на виконанні ним професійно-важливих функцій, а 

й на розвиткові соціальної сфери в цілому.  

Саме тому вкрай важливим, в світлі активних трансформацій нашого 

суспільства, є переосмислення економічної / підприємницької складової 

професійного Я-образу фахівця соціальної сфери.  

Слід врахувати, що самореалізація особистості як професіонала 

передбачає необхідність врахування двох груп мотивуючих факторів: 

особистих і соціальних. О. Єрмолаєва вказує на те, що ці дві сторони 

мотивації можуть перебувати в стані різного співпідпорядкованості: або 

переважає особиста мотивація, підпорядковуючи собі соціальну, або, 

навпаки, соціальна диктує те, якою має бути особистість в даній професії 

[43]. Оптимальною є рівновага особистої мотивації перебування в професії та 

соціального призначення здійснюваної трудової діяльності, тобто стан 

професійної ідентичності. Отже, досягнення професійної ідентичності 

дозволяє «врівноважувати» особистісні та соціальні професійно значущі 

складові економічної свідомості фахівця. 

У психології поняття професійної ідентичності використовується для 

ототожнення індивіда з професійною групою і як процес інтеріоризації 

професійних ролей, стандартів поведінки, заснованих на відтворенні, 

копіюванні їх. Вона відображає як індивід сприймає, характеризує і 

переживає самого себе як своєрідного об'єкта-носія професійних відносин; 

професійна ідентичність визначає те значення, яке суб'єкт приписує собі і яке 

колеги приписують йому. Професійна ідентичність раціональна і 

рефлексивна за своєю природою, вона проявляється опосередковано і 

служить джерелом мотивації. 

Ідентичний – це той, хто реально володіє певними властивостями, що у 

своїй сукупності створюють унікальність і неповторність людини, 

усвідомлює їх саме як свої та здатний у всьому своєму різноманітті (і 
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тотожності іншим, і відмінності від них) включатися в соціальні та 

професійні ситуації, відносини й взаємодії [174]. 

У соціальній роботі професійна ідентичність розглядається як 

«результат процесу постійного прагнення до професійної самоактуалізації 

шляхом динамічного співвіднесення сформованих образів даної 

спеціальності у свідомості особистості з типажами, існуючими в суспільстві, 

за рахунок інтеріоризації актуального соціального досвіду» [69, с.54]. Тобто, 

в контексті розглянутих проблем формування економічної свідомості 

соціальних працівників, процес (і, в ідеалі, результат) успішної 

професіоналізації повинен включати, гармонійне поєднання гуманістичних 

цінностей, ідеалів даної професійної діяльності з усвідомленням себе як 

суб'єкта ринкових економічних відносин.  

Таким чином, розуміння майбутніми фахівцями з соціальної роботи 

«картини» наявних у суспільстві економічних відносин є результатом 

економічних уявлень інтеріоризованого економічного досвіду. Змістовні 

особливості економічних уявлень майбутніх фахівців можуть впливати на 

прояви економічної поведінки професіонала надалі, його індивідуальну і 

професійну економічну активність, а отже на його економічну культуру. 

Остання, беручи за основу якості та характеристики підприємницького типу 

особистості, а також, будучи показником економічної соціалізованості 

особистості та визначаючи особливості її потребової системи, може бути 

визначена як складова професійної компетентності, а відтак й ідентичності 

особистості майбутнього фахівця соціальної сфери.  

За умови досягнення професійної ідентичності особистість є 

спроможною вирішувати глобальні проблеми локальними діями та 

рішеннями. Ціннісний аспект формування особистості, в даному контексті, є 

надзвичайно важливим. Особливу увагу йому слід приділяти в умовах 

здійснення цілеспрямованого впливу на молоду людину. Враховуючи 

тенденції розвитку сучасного суспільства, особливості ведення світового 

господарства та потребу в підготовці конкурентоспроможних, 
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підприємливих спеціалістів, повинно відбуватись відповідне змістовне 

наповнення освітньо-виховного процесу. 

В аспекті соціально-економічних змін, що відбуваються в нашому 

суспільстві, важливою є думка про особистісний ринок особистості. Суть 

даного поняття розкривається в тому, наскільки добре людина уміє подати себе, 

наскільки приваблива її «упаковка». Тепер, щоб отримати успіх, мало володіти 

умінням, розумом, майстерністю, відвертістю і порядністю. Успіх дедалі 

більше залежить від здатності вступати в конкурентну боротьбу з подібними 

собі [1]. 

Але справа не лише в конкуренції. Ринкові реалії вимагають від 

людини динамізму, гнучкості поведінки, здатності швидко змінювати 

стратегію діяльності, якщо попередня виявилась неефективною, здобувати 

нові знання, кваліфікації, професії, вміти поєднувати особисті та 

корпоративні інтереси та потреби. 

Конкурентноздатність фахівця являє собою інтегративну 

характеристику, що забезпечує більш високий професійний статус, більш 

високу рейтингову позицію на відповідному галузевому ринку праці, 

стабільно високий попит на професійні послуги (затребуваність); вона 

визначається особливостями особистості фахівця і якістю його професійної 

діяльності. Рівень конкурентноздатності залежить від ступеня відповідності 

особистісних якостей і професійних знань, умінь і навичок конкретного 

фахівця об'єктивним вимогам професійної діяльності і соціально-

економічним умовам [98]. 

Саме тому, можна зробити висновок, що конкурентноздатність фахівця 

є одним з показників досягнення професійної ідентичності, осередком якої є 

професійна компетентність фахівця. Вагомою ж її складовою є економічна 

культура особистості. Остання цілковито залежить від особливостей 

протікання процесу економічної соціалізації індивіда та специфіки 

співвідношення його потребової системи з вимогами суспільства. 
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Отже, аналіз структурних компонентів економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери продемонстрував, що зміст означених 

компонентів співвідноситься з елементами професійної компетентності 

фахівця. В зв’язку з цим з огляду на особливості структурної побудови 

установ і закладів соціальної роботи, що налічує загальнодержавний, 

регіональний (обласний) та місцевий рівні впровадження, охарактеризовано 

рівні економічної діяльності фахівця соціальної сфери. Ринкові умови 

існування сучасного суспільства висувають низку нових вимог до 

функціонування соціальної сфери, а, відтак, й до фахівців, що працюють в 

ній. Зокрема, йдеться про необхідність формування економічних складових 

професійного досвіду соціальних працівників, завдяки яким вони зможуть, з 

одного боку, успішно інтегруватися в ринкові відносини (соціальний 

працівник, враховуючи ринкові відносини, повинен діяти «економічно», 

наприклад, здійснювати платні послуги, прагнути, щоб організована ним 

соціальна установа не було збитковою). У той же час, як носій фахових 

компетенцій, він повинен постійно знаходити баланс між законами ринку і 

гуманістичними цінностями своєї професійної діяльності (які в тому числі 

передбачають, наприклад, прояв альтруїзму, співчуття, підтримки, 

співпереживання та ін.). Ці процеси відбуваються в єдності: економічну 

соціалізацію студентської молоді потрібно розглядати як складову її 

професіоналізації, а професіоналізацію – як необхідну умову (сторону) 

економічної соціалізації, на кожному етапі якої відбувається наповнення її 

структурних компонентів змістом соціально-психологічних характеристик 

підприємницької складової професійної компетентності майбутнього фахівця 

соціальної сфери. 

Узагальнення існуючих положень з теорії економічної соціалізації 

особистості стало фундаментом розробки теоретичної моделі особливостей 

економічної соціалізації майбутнього фахівця соціальної сфери і на її основі 

програми відповідного емпіричного дослідження (рис 1.1.). 
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Рис. 1.1. Теоретична модель чинників, що визначають особливості 
економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Запропонована модель відображає процес змістовного наповнення 

структурних компонентів економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери, містить перераховані екзо- та ендопсихологічні чинники 

впливу на економічну соціалізацію особистості. 

Дану теоретичну модель було покладено в основу емпіричного 

дослідження особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

На основі аналізу літературних джерел та їх узагальнень можна 

зробити наступні висновки. 

1. Економічна соціалізація особистості в контексті нашої проблеми 

визначається як процес становлення економіко-психологічних властивостей 

особистості, завдяки яким вона входить в економічну сферу суспільства як 

суб’єкт економічних відносин. Процес економічної соціалізації відбувається 

через механізм інтеріоризації економічних цінностей суспільства. 

2. Визначено наступні вікові особливості економічної соціалізації 

молодої людини в процесі її професіоналізації: повна або часткова 

економічна незалежність від батьків; формування ощадливої та споживчої 

поведінки, що пояснюється можливим виходом з батьківської сім’ї; 

отримання професії, опанування професійними ролями та формування 

соціально-економічного образу успішного фахівця; формування економічних 

ціннісних орієнтацій та вибір можливих для себе соціально-економічних 

механізмів досягнення поставлених цілей; зміни в самосвідомості 

особистості; розширення соціальних зв’язків, що впливатимуть 

безпосередньо чи опосередковано на економічну активність та поведінку 

конкретного суб’єкта економічної діяльності. 

3. Проведений аналіз факторів впливу на економічну соціалізацію 

особистості в період її професіоналізації, дозволяє розглядати її систему 

чинників як групи екзо- та ендопсихічних детермінант. Зовнішні 

детермінанти фокусують на особистість різного рівня важелі впливу, що 

формуються під дією соціально-економічних вимог конкретного суспільства. 

Друга група чинників відображає ціннісне осмислення індивідом явищ 

соціально-економічної дійсності. 

4. Домінування в ендопсихологічній системі молодої людини 

студентського віку потреби «в самореалізації» позначається на системі її 

економічних репрезентацій. Зумовленість впливу означених потреб має своє 
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відображення у конфігурації когнітивного, афективного та конативного 

компонентів економічних ціннісних репрезентаціях індивіда. 

5. Прийняте нами для розгляду розуміння сутності економічної 

соціалізації особистості молодої людини та розглянутий комплекс екзо- й 

ендопсихологічних чинників, а також структура означеного виду соціалізації, 

дозволяє стверджувати, що професіоналізація індивіда не тільки впливає, але 

й сприяє його економічній соціалізованості. 

6. Аналіз структурних компонентів економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери докладно демонструє, що в зміст означених 

компонентів входять елементи професійної компетентності фахівця. Саме в 

знаннях, вміннях, навичках, цінностях та практичній діяльності особистості 

визначається реальна ступінь розкриття та реалізації соціальних (сутнісних) 

її сил, що може слугувати критерієм її культури взагалі і економічної 

зокрема. 

7. Нормативний образ людини економічної культури проявляється в 

функціонуванні економічного типу людини як втіленні рис особистості, що 

відповідають вимогам економічної системи суспільства. Вважаємо, що 

економічним типом людини ринкової економіки є підприємницький тип 

особистості з набором характерних рис. 

 

Результати дисертаційного дослідження, які представлено у 1 

розділі, знайшли відображення у наступних працях автора: 

1. Левицька Н.С. Дослідження економічної соціалізації особистості в 

зарубіжній та вітчизняній літературі/ Н.С. Левицька // Зб. наук. праць 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. 

С.Д. Максименка. – Т.ХІІІ, ч. 3. – К., 2011. – С. 226-233. 

2. Левицька Н.С. Особливості соціально-перцептивної компетенції у 

працівників соціальної сфери/ Н.С. Левицька, В.В. Москаленко // Зб. наук. 

праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. 

С.Д. Максименка. – Т.ХІІІ, ч. 1. – К., 2011. – С. 251-257. 
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3. Левицька Н.С. Економічна соціалізація майбутніх фахівців 

соціальної сфери в умовах формування сталого суспільства / Н.С. Левицька // 

Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За 

ред. С.Д. Максименка. – Т.ХІV, ч. 4. – К., 2012. – С. 103-110. 

4. Левицька Н.С. Економічна культура як складова професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери/ Н.С. Левицька // 

Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені 

Г.С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Т. Х. – 

Вип. 24. – С. 306-315. 

5. Левицька Н.С. Чинники економічної соціалізації особистості в 

період її професійного становлення/ Н.С. Левицька // Актуальні проблеми 

психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. – Т. ХІ. – Вип. 9. – К.: Фенікс, 2014. – С. 484-498. 

6. Левицкая Н.С. Афективно-мотивационные факторы 

профессионализации будущих работников социальной сферы / Н.С. Левицька 

// Развитие института государственной службы в регионах: международный и 

российский опыт. Межд. науч.-практ. конф. (19 сентября 2013 г.). В 3-х т. – 

Т. II / Под общей ред. д. полит. н., проф. В.Ф. Ницевича. – Орёл: Изд-во ОФ 

РАНХиГС, 2013. – С.168-174. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

У даному розділі відображено методику та організацію емпіричного 

дослідження особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. Зокрема, розкрито основні етапи дослідження, методики, 

що використовувались, надана характеристика вибірці. 

Аналізуються результати емпіричного дослідження особливостей 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. Обрахунок 

показників, визначення достовірних відмінностей серед груп респондентів, 

кореляційний аналіз основних змінних надає нам уявлення про змістовну 

наповненість компонентів економічної соціалізації. Факторний аналіз 

застосовується з метою виокремлення латентних зв’язків структури 

економічної соціалізації та визначення рис економічної соціалізованості 

особистості за фаховою приналежністю та відповідно до етапу навчання. В 

розділі представлені також результати кластерного аналізу, охарактеризовано 

виявлені типи економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 

 

2.1. Організація емпіричного дослідження особливостей 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Ключовим завданням методологічної частини програми є визначення 

об’єкта, предмета, мети, гіпотез та завдань дослідження, попередній 

системний аналіз об’єкта та предмета дослідження [150]. Обґрунтування 

майже всіх цих компонентів програми було зроблено у вступі та першому 

розділі, тому вважаємо за потрібне більш детально охарактеризувати 

завдання емпіричного дослідження. 

Для досягнення загальної мети дослідження були деталізовані 

конкретні завдання, на виконання яких було спрямовано емпіричний аналіз 

особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 
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Виявити дані особливості ми передбачали, організувавши дослідження за 

такою логікою: 

- Виявити зміст та особливості статичного виміру економічної 

соціалізації особистості майбутнього фахівця соціальної сфери через 

описання когнітивного, афективного та конативного компонентів. 

- Встановити відмінності в особливостях економічної 

соціалізованості майбутніх фахівців в залежності від професійної 

спрямованості їхньої освіти. 

- З’ясувати особливості динаміки економічної соціалізованості 

майбутніх фахівців під впливом професіоналізації на різних етапах навчання. 

- Виявити взаємозв’язки між змістовним наповненням структурних 

компонентів економічної соціалізації особистості з індивідуально-

психологічними характеристиками особистості. 

- Виділити типи економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 

Відповідно до визначених завдань, емпіричне дослідження 

проводилось у декілька етапів. 

На першому етапі (2011 р.) здійснювалось теоретико-методологічне 

осмислення проблеми, розроблялась загальна концепція та модель 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. Також було 

підібрано вибірку емпіричного дослідження, обгрунтовано діагностичний 

інструментарій. 

На другому етапі (2012 – 2013 рр.) здійснювався діагностичний 

експеримент: відбувалось опитування респондентів; внесення зібраних даних 

до комп’ютерної програми статистичної обробки SPSS, версія 17; кількісний 

та якісний аналіз значимих показників, застосування спеціальних методів 

статистичної обробки (факторний, кореляційний та кластерний аналіз); 

виділення типів економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної 

сфери 

На третьому етапі емпіричного дослідження (2014 – 2015 рр.) 
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розроблялась програма соціально-психологічного забезпечення розвитку 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери та 

здійснювалось її впровадження.  

Перш ніж приступати до більш ґрунтовної характеристики обраних 

нами методик емпіричного дослідження особливостей економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, вважаємо за потрібне 

обґрунтувати емпіричну модель економічної соціалізації, що використовуємо 

в нашому дослідженні. 

Вітчизняними науковцями [40; 56; 32; 33; 102] обґрунтовано системно-

структурну модель економічної соціалізації особистості, що є емпірично 

апробованою в численних дисертаційних дослідженнях, та стала підґрунтям 

для нашого теоретичного пошуку, тому вважаємо доцільним на основі 

використання даної моделі розробити емпіричну модель вивчення 

особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери з 

урахуванням специфіки завдань нашого дослідження. 

У відповідності до запропонованої нами в першому розділі теоретичної 

моделі економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, 

емпірична модель нашого дослідження отримала два основні вектори 

вивчення (рис. 2.1.). 

Відтак, ендопсихологічний вплив на економічні ціннісні репрезентації 

особистості відбувається під дією описаних нами в підрозділі 1.2. чинників, 

що зумовлюють певну конфігурацію когнітивного, афективного та 

конативного компонентів економічної соціалізації конкретного індивіда. 

Вивчення та аналіз змістовного наповнення даних компонентів пропонуємо 

здійснювати за наступними орієнтирами.  

Когнітивний компонент економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери досліджується через визначення комплексу уявлень про 

власність та її форми, гроші, особливості таких економічних явищ, як 

бідність і багатство, та про своє місце в них, уявлення про економічний 

успіх, його показники та можливості використання в професійній діяльності. 
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Саме адекватність уявлень особистості про економічні явища та процеси стає 

ключовою в формуванні подальших професійних компетенцій майбутнього 

фахівця. 

 

Рис. 2.1. Модель емпіричного дослідження особливостей 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Афективний компонент економічної соціалізації вивчається за 

допомогою опису певного ставлення до економічних явищ і процесів 

(ставлення до грошей, до власності) нашої дійсності та свого місця в ній, 

задоволеність своїм економічним сьогоденням, ставлення до суб’єктів 

економічних відносин, осмислення власної майбутньої економічної 

реальності, життєвих цінностей-цілей.  
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Конативний компонент економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери розкривається через дослідження мотиваційно-потребової 

сфери особистості, самооцінки її успішності, очікувань від здобуття 

економічного успіху, рівня економічної ініціативності, рівня економічного 

ризику. 

З метою виокремлення можливих типів конфігурації структурних 

компонентів економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

проводиться факторний аналіз даних за результатами дослідження цих 

складових. 

Для виконання інших завдань нашого емпіричного дослідження 

доцільно розглянути екзопсихологічний вплив на особливості економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. Для цього емпірична 

модель доповнюється вивченням професійно-організаційних та 

індивідуально-психологічних характеристик особистості студента. До 

професійно-організаційних координат нами віднесено: спеціальність, за якою 

навчається особистість, рік навчання (курс), джерело фінансування оплати 

освітніх послуг (державний бюджет чи кошти фізичних / юридичних осіб). За 

соціально-демографічні показники ми приймаємо наступне: вік особи, її 

стать, джерело утримання (за рахунок стипендії, допомога батьків, особистий 

заробіток, або ж комбінація цих варіантів), факт та місце роботи. 

Індивідуально-психологічними характеристиками особистості, що 

здійснюють вплив на особливості економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери, вважаємо: загальні здібності до підприємництва, 

суб’єктивний локус контролю особистості, спрямованість вектору мотивації 

на успіх чи на поразку, спектр життєвих цінностей-цілей. 

Отже, означений вектор дослідження надасть можливість здійснити 

якісне та кількісне порівняння особливостей конфігурації структурних 

компонентів економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери за 

означеними показниками, а також здійснити кореляційний та кластерний 

аналіз означених вище типів. 
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Таким чином, особливості економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери емпірично досліджуються нами в статичному та 

динамічному розрізах. Визначення змістовної наповненості когнітивного, 

афективного та конативного компонентів процесу економічної соціалізації 

студентів надасть нам характеристику розвиненості економіко-

психологічних якостей індивідів на конкретному етапі їхнього онтогенезу. Ці 

дані є певним результатом здобуття людиною соціально-економічного 

досвіду, а тому визначатимуть її соціалізованість на етапі професійного 

навчання. Отже, згідно з прийнятим нами тлумаченням економічної 

соціалізованості в попередньому розділі, її можна визначити, порівнявши 

показники результатів за кожною з трьох спеціальностей зі 

середньостатистичними показниками розвитку цих якостей, отриманих за 

усією вибіркою [146; 179; 180].  

Динамічний розріз особливостей економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери досліджується нами в аспекті професіоналізації 

особистості, а відтак здійснено порівняння показників економічної 

соціалізованості та економічної культури на різних етапах професійного 

навчання (початок – 1-й курс, середина – 3-й курс, та завершення – 5-й курс). 

Також на основі обґрунтованої нами ідеї (підрозділ 1.3.) про 

економічну культуру як економічну складову професійної компетентності 

майбутнього фахівця соціальної сфери, прийнятого у вітчизняній науці її 

тлумачення (показник рівня економічної соціалізованості індивіда), та 

емпірично доведеного положення про те, що економічним типом людини 

ринкової економіки визначається підприємницький тип особистості [16; 54; 

167; 170 та інші], ми вважаємо доцільним дослідити загальні здібності до 

підприємництва особистості як індикатор економічної культури. 

Також нормативний канон економічного типу особистості в 

економічній культурі допоможе визначити індивідуально-психологічні 

характеристики економічної соціалізації майбутнього фахівця соціальної 

сфери: інтернальний чи екстернальний локус контролю (які відображають 
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можливість прийняття особистістю важливих рішень за умов економічного 

ризику), спрямованість вектору мотивації на успіх чи на поразку, спектр 

життєвих цінностей-цілей. 

Як було відмічено, одним з основних завдань нашого дослідження було 

визначення змісту та особливостей когнітивного, афективного та 

конативного компонентів економічної соціалізації особистості майбутнього 

фахівця соціальної сфери, що допомогло отримати дані про стан в 

статичному вимірі. З цією метою була застосована методика соціально-

психологічного дослідження економічної свідомості особистості 

А. Журавльова, Н. Журавльової [49], адаптована нами до завдань 

дослідження (Додаток А). 

Даний опитувальник розроблений в лабораторії соціальної та 

економічної психології Інституту психології РАН. Він містить вісім 

основних блоків, кожен з яких вивчає окремий аспект економічної 

соціалізації особистості: суб’єктивний економічний статус, задоволення 

економічних потреб та економічні домагання, ставлення до власності, 

ставлення до багатства та бідності, ставлення до грошей, ставлення до 

економічного ризику, ділова та економічна активність особистості, орієнтації 

особистості на економічні цінності та мотивація вибору професії. 

Методика відображення загальної схильності до підприємництва 

(GET TEST) [119] нами була використана для дослідження здатностей до 

підприємництва у майбутніх фахівців соціальної сфери як індикаторів їх 

економічної культури (Додаток Б). Респондентам були запропоновані 54 

твердження, відповіді на які розбивались на дев’ять груп. Останні у 

визначених комбінаціях надали конкретні показники здібностей особистості 

до підприємництва. Отже, дана методика дає можливості вивчити ступінь 

розвитку таких характеристик: потребу в досягненнях (подальшому 

розвитку); потребу в незалежності/автономії; схильність до творчості (творчі 

здібності/нахили); уміння йти на розумний (зважений) ризик; 

цілеспрямованість та рішучість. 
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Кожна характеристика має комплексний характер, тобто розкривається 

через системи якостей, які допомагають детально їх проаналізувати. Потреба 

в досягненнях (подальшому розвитку) виявляється за допомогою такої 

системи: завбачливість; самодостатність; оптимізм; енергійність; 

наполегливість і рішучість; зорієнтованість на результат (завдання); 

ретельність; самовпевненість та інше. Потреба в незалежності/автономії 

розкривається через такі характеристики: робити щось нетрадиційне; 

працювати наодинці; робити все по-своєму; говорити все, що думаєте; не 

схилятися під тиском групи; проявляти впертість та цілеспрямованість; не 

піддаватися тиску наказів; вирішувати все самостійно. Схильність до 

творчості (творчі здібності/нахили) визначається за допомогою наступних 

рис: виявлення схильності до нового, невідомого; мрійливість; здогадливість 

і розвинена інтуїція; очікування виклику, змагання; багатство ідей; 

допитливість. Уміння йти на розумний (зважений) ризик отримує свій прояв 

у: адекватній оцінці власних можливостей; оцінці більше вигоди, ніж 

можливості поразки; діях в умовах неповної інформації; прийнятті складних, 

але досяжних цілей; не зависокій амбіційності. Цілеспрямованість та 

рішучість характеризується: покладанням на долю, випадок; співставленням 

результатів з докладеними зусиллями; здатністю контролювати свою долю; 

впевненістю в собі та в своїх діях; творенні власного успіху своїми руками; 

використанні можливостей; проявами значної наполегливості при досягненні 

поставленої мети. 

Методика діагностики суб’єктивного контролю «Локус контролю» 

[41] застосовувалась в нашому дослідження для виявлення специфіки 

властивостей особистості, що матиме свої прояви у економічній діяльності 

майбутнього фахівця соціальної сфери (Додаток В). Даний тест був 

розроблений Дж. Роттером для визначення специфічних характеристик 

особистості, що вказують на зумовленість її поведінки, слугують 

виправданням її успіхів та поразок, а також на вміння управляти власним 

життям. 
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Опитувальник містить 29 пар тверджень, в яких респонденту необхідно 

було обрати лише одне. В результаті обробки відповідей сформовані 

показники за двома шкалами: інтернальності та екстернальності. Таким 

чином, один полюс вказує на особистість, яка вірить у власну здатність та в 

потенціал здійснення контролю над своїм життям, його подіями, тобто це 

внутрішній локус контролю. На іншому полюсі особистість, яка переконана в 

тому, що всі явища її життя є наслідком зовнішніх умов, таких як доля, 

випадок та інше, тобто це зовнішній локус контролю. 

Методика діагностики мотивації досягнень та боязні невдач А.Реана 

використовувалась нами для визначення притаманної майбутнім фахівцям 

соціальної сфери спрямованості мотивації в економічній діяльності 

(Додаток Д). Даний опитувальник був розроблений А. Реаном [128] та 

застосовувався для вивчення особливостей мотивації студентів у процесі 

навчання. 

Тест пропонує 20 тверджень, з якими респондент може погодитись чи 

ні. Відтак, у відповідності до ключа визначається конкретна сума балів, що 

свідчить про спрямованість мотивації особистості: на досягнення чи на 

боязнь невдач. Якщо особистість вмотивована на успіх, то вона переважно 

активна, ініціативна, шукає способи подолання перепон на своєму шляху. 

Продуктивність діяльності та ступінь її активності майже не залежать від 

зовнішнього контролю. Рушійною силою в діяльності є сподівання на успіх 

та потреба в досягненні успіху. 

У випадку мотивації на боязнь невдачі активність особистості 

пов’язана з потребою уникнення зриву, покарання, проблем, втечі від 

помилок та зайвого психологічного дискомфорту. В основі цієї мотивації 

покладено ідею про уникнення та ідею про негативні очікування. Маючи 

будь-яке починання, особистість вже наперед не лише прораховує можливу 

невдачу, думає про шляхи уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а 

орієнтується на неї, починає працювати «від зворотного». 
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Тест на визначення життєвих цінностей особистості (Must-test) [126] 

був застосований в нашому дослідженні з метою вивчення ціннісного поля у 

майбутніх фахівців соціальної сфери (Додаток Е). Дана методика є однією з 

різновидів проективних тестів. Запропонований набір Must-тем дозволяє 

визначити 15 життєвих цілей-цінностей. Автори опитувальника (П. Іванов, 

Є. Колобова) використовували його в роботі з підлітками та молоддю. 

Отже, респондентам було запропоновано 15 неповних речень, які вони 

мали продовжити на свій власний розсуд. Всі запропоновані речення поділені 

на три групи: «Я неодмінно маю…», «Жахливо, якщо…», «Я не можу 

терпіти». Обробка результатів відбувалась за допомогою контент-аналізу 

відповідей респондентів. При аналізі відповідей ми орієнтувались на 

запропонований авторами методики перелік цінностей-цілей: свобода, 

відкритість та демократія в суспільстві; безпека та захищеність; служіння 

людям; влада та вплив; відомість; автономність; матеріальний успіх; 

багатство духовної культури; порядність; особистісний розвиток; здоров’я; 

прив’язаність та любов; привабливість; почуття задоволення; міжособистісні 

контакти та спілкування; багате духовно-релігійне життя. 

Таким чином, системне застосування охарактеризованих методик 

дозволяє виконати всі поставлені завдання емпіричного дослідження. 

Кількісний та якісний аналізи результатів через використання методів 

математичної статистики були застосовані відносно всього масиву даних 

(факторний, кластерний, кореляційний). 

Характеристика вибірки. 

Респондентами стали студенти Чернігівського національного 

технологічного університету (м. Чернігів). Загальна чисельність вибіркової 

сукупності становить 325 чоловік, з них 247 дівчат та 78 юнаків. Вік 

респондентів: від 17 до 24 років. З метою виконання поставлених у 

дослідженні завдань всю вибірку поділено на три групи у відповідності до 

професійного спрямування студентів: соціальні працівники, юристи та 

фінансисти. А також для визначення особливостей економічної соціалізації 
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майбутніх фахівців у динамічному вимірі ми дослідили показники 

соціалізованості серед першокурсників, студентів третього та випускного 

курсів за кожною зі спеціальностей. 

 

2.2. Аналіз змісту структурних компонентів економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

У даному параграфі наводяться результати аналізу особливостей 

когнітивного, афективного та конативного компонентів економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. Характеризуються не лише 

самі показники структурних компонентів економічної соціалізації, але й 

результати кореляційного та факторного аналізу, які показують специфіку 

взаємозв’язків між ними. 

Програмним забезпеченням реалізації вказаних задач є SPSS, версія 17. 

кореляційний аналіз здійснюється нами на основі непараметричного 

критерію з обчисленням коефіцієнту кореляції Спірмена. 

 

2.2.1. Дослідження особливостей когнітивного компоненту 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 

 

Емпіричний вимір когнітивної складової економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери відбувався за результатами 

застосування методики соціально-психологічного дослідження економічної 

свідомості особистості А. Журавльова, Н. Журавльової [49], адаптованої 

нами до завдань дослідження. Зокрема, було проаналізовано блоки питань, 

пов’язані з уявленнями студентів про власність, суб’єктивний економічний 

статус особистості, бідність та багатство, економічні потреби та домагання. 

Уявлення студентів про власність. З поміж інших економічних 

уявлень особистості, уявлення про власність займають центральну базову 

позицію. Саме тому важливим, на нашу думку, є визначення та аналіз 

уявлень студентів про те, ким є власник, які його основні атрибутивні ознаки. 
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Результати вибору респондентами асоціативних ознак власника 

дозволяють визначити найголовніші: на першому місці – приватне 

підприємство (52,9%), на другому – нерухомість, що приносить прибуток 

(51,1%), а на третьому – будинок з ділянкою землі (44%). При цьому 

респонденти охоче стали б власниками: приватного підприємства (52,9%), 

нерухомості, що приносить прибуток (39,4%) та дорогої квартири (36,3%). 

В контексті завдань нашого дослідження важливо визначити, як 

впливає специфіка отримуваної професії та курс підготовки респондентів на 

характер їх відповідей щодо уявлень про власника. В розрізі фахової 

спрямованості респондентів було виявлено, що майбутні соціальні 

працівники та юристи мають фактично однакові уявлення про власника та 

його основні атрибути. Відмінними є експектації фінансистів, в яких образ 

власника наділяється ще й вмілим інвестуванням, прогнозуванням 

показників фондових валютних бірж (табл. 2.1.).  

Таблиця 2.1. 

Фахова специфіка уявлень студентів про власника (%) 

Спеціальність респондентів Атрибутивні ознаки 
власника Соціальні 

працівники 
Юристи Фінансисти 

Значення 
критерія х² 
(хі-квадрат 
Пірсона) 

Будинок з ділянкою 
землі 

44,7 44,0 43,0 0,06 

Приватне підприємство 56,1 55,0 46,2 2,36 
Нерухомість, що 

приносить прибуток 
51,5 57,0 44,1 3,23 

Капітал в прибутковій 
справі 

25,8 25,0 37,6 4,8 

Великі грошові кошти* 19,7 14,0 29,0 6,76 
Цінні папери банків, 

підприємств* 
25,8 25,0 37,6 4,82 

Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² визначені в таблиці значком * - у випадку р = / ≤ 0,05, ** - у випадку 
р ≤ 0,01. 
 

Показники відповідей респондентів на різних етапах процесу навчання 

свідчать про динаміку уявлень студентів про власника. Визначальним є те, 
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що період середини навчання (3й курс) характеризується висхідними та 

низхідними зламами. Отже, порівнюючи результати першокурсників та 

випускників, варто акцентувати, що зміни уявлень студентів відбуваються в 

руслі модусу активності (табл. 2.2.). 

Красномовною, на нашу думку, є тенденція зниження показників за 

ознаками «цінні папери банків, підприємств» (р ≤ 0,05) та «капітал в 

прибутковій справі» (р ≤ 0,051). Так, студенти від курсу до курсу все чіткіше 

окреслюють образ власника та надають перевагу тим атрибутам, що менше 

підпадають можливим економічним ризикам.  

Таблиця 2.2. 

Специфіка уявлень студентів про власника в залежності від курсу (%) 

Курс навчання респондентів Атрибутивні ознаки 
власника 

Перший Третій П’ятий 

Значення 
критерія 

х² (хі-
квадрат 
Пірсона) 

Будинок з ділянкою 
землі 

37,2 46,5 46,4 2,18 

Цінні папери банків, 
підприємств* 

29,1 25,2 14,3 7,00 

Капітал в 
прибутковій справі 

30,2 31,5 25,0 1,31 

Приватне 
підприємство 

52,3 51,2 55,4 0,43 

Нерухомість, що 
приносить прибуток* 

52,3 43,3 58,9 5,88 

Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² визначені в таблиці значком * - у випадку р = / ≤ 0,05, ** - у випадку 
р ≤ 0,01. 

На думку більшості майбутніх соціальних працівників 1-го курсу, 

власником є та людина, у якої наявне приватне підприємство (52,9%), 

будинок з ділянкою землі (41,2%), а також нерухомість, що приносить 

прибуток (38,2%). Показники аналізу відповідей на дане запитання серед 

юристів та фінансистів є дещо відмінними. Так, для останніх власник – це, в 

першу чергу, той, хто має прибуткову нерухомість (68% та 55,6% – 

відповідно), а вже потім приватне підприємство (60% та 44,4% – відповідно). 
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Для юристів також значущими є володіння будинком з ділянкою землі та 

капіталом у прибутковій справі (по 36%). Фінансисти ще надають перевагу й 

цінним паперам (40,7%). Отже, в уявленнях першокурсників сформовані 

дещо різні образи власника: соціальні працівники в портреті власника 

визначають достатній інтерес до примноження наявного майна шляхом 

підприємницької діяльності; юристи та фінансисти характеризують його як 

економічно ініціативну особистість, але з перевагою до отримання прибутку 

від власних володінь. 

На відміну від юристів та фінансистів, у майбутніх соціальних 

працівників 3-го курсу підвищується показник, за яким вони асоціюють з 

власником приватне підприємство (58,7%), будинок з ділянкою землі (47,9%) 

та нерухомість, що приносить прибуток (45,7%). Для студентів-фінансистів 

характерним є проведення паралелей між власником та капіталом в 

прибутковій справі (52,9%). Отже, результати дають можливість вважати, що 

в уявленнях студентів-соціальних працівників власник – особа, яка не тільки 

володіє певним майном, але й достатньо добре ним розпоряджається. 

Серед студентів 5-го курсу однакової думки притримуються соціальні 

працівники та юристи у співставленні власника з нерухомістю, що приносить 

прибуток (65,7% та 71,4% – відповідно). Порівнюючи показники асоціацій 

власника з приватним підприємством у соціальних працівників випускного 

курсу (55,8%) з тими, що були у їх колег на третьому курсі, можна зробити 

висновок, що відбувається певний спад. На нашу думку, випускники 

реальніше оцінюють можливість започаткування та ведення приватного 

підприємства в наявних соціально-економічних умовах нашої держави. 

Таким чином, результати дослідження свідчать, що зміни в динаміці 

уявлень студентів в процесі професійної підготовки вказують лише на 

навантаженість одних й тих же атрибутів власника у майбутніх соціальних 

працівників та юристів. По при підвищення ділової активності, як відмінної 

риси в образі-типажі за визначенням соціальних працівників 3-го курсу, 

узагальнено ці групи респондентів асоціюють власника як особистість, що 
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несхильна до економічних ризиків, обирає перевірені джерела отримання 

прибутку. При цьому, у студентів-фінансистів формується дещо відмінний 

образ-типаж власника: активного розпорядника своїх статків, 

підприємливого та економічно ініціативного. 

Уявлення про бідність та багатство. Для визначення особливостей 

уявлень майбутніх фахівців соціальної сфери про бідність та багатство 

респондентам було запропоновано відповісти на питання: яким змістом саме 

вони наповнюють такі економічні явища як багатство та бідність, який дохід 

потрібно мати людині аби відчувати себе багатою. 

Вивчивши відповіді респондентів щодо уявлень про багатство, варто 

вказати на встановлені основні характеристики образу багатства: можливість 

допомагати близьким матеріально (51,1%), наявність прибуткової справи 

(50,2%) та високооплачуваної роботи (47,1%). 

Серед означених результатів цікавим є розподіл показників за 

отримуваною спеціальністю та етапом професійного навчання респондентів. 

Так, якщо першокурсники за трьома спеціальностями вказують на одні й ті 

самі ознаки багатства, то уявлення майбутніх соціальних працівників, в 

цілому відповідаючи загальній тенденції, дещо переорієнтовуються у 

третьокурсників з матеріальної допомоги близьким на більш активні ознаки – 

наявність прибуткової справи (р ≤ 0,05) та наявність високооплачуваної 

роботи (р = 0,05). Яскравою є відмінна риса образу багатства у фінансистів 

на даному етапі навчання – можливість подорожувати (р ≤ 0,05) зі зниженням 

показника за ознакою високооплачуваної роботи (р = 0,05). 

Для випускників характерними є визначені загальними тенденціями 

ознаки з посиленим навантаженням показників у фінансистів. Однак, 

майбутні соціальні працівники вказують також на наявність нерухомості та 

цінних паперів (по 28,8%; р ≤ 0,01) як важливі для багатої людини атрибути. 

Щодо рівня доходу людини, за якого вона буде відчувати себе багатою, 

то більшість респондентів вказали на поріг в 6 – 10 тисяч гривень (33,8%) та 

16 і більше тисяч гривень (32,9%). Красномовною є динаміка даного 
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показника в процесі професійного становлення у соціальних працівників (р ≤ 

0,05) та юристів (р ≤ 0,01). Але крива змін відрізняється: на етапі середини 

навчання (р ≤ 0,01) соціальні працівники вбачають багатство в рівні 

щомісячного доходу 10 тисяч максимально, тоді як юристи, в переважній 

більшості, вказують на суму вищу за 16 тисяч гривень. Випускники цих 

спеціальностей в своїх уявленнях про рівень доходу особистості дещо іншої 

думки. Результати відповідей засвідчують (р ≤ 0,01), що рівень доходів 

багатої людини, на думку соціальних працівників, зростає і становить 6 – 10 

тисяч (36,5%) та 16 і більше тисяч (40,4%). Юристи, навпаки, занижують 

рівень прибутку: 6 – 15 тисяч (71,5%) (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3. 

Розмір щомісячного доходу особистості щоб відчувати себе багатою (%) 

Спеціальність респондентів 

Соціальні працівники Юристи 

Рівень доходу в 
грн. 

1 курс 3 курс** 5 курс** 1 курс 3 курс** 5 курс** 

1 – 5 тис. 29,4 37 9,6 32 14,9 21,4 

6 – 10 тис. 44,1 28,3 36,5 28 17 42,9 

11 – 15 тис. 8,8 15,2 13,5 4 14,9 28,6 

16 тис. і більше  17,6 19,6 40,4 36 53,2 7,1 

Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² визначені в таблиці значком * - у випадку р = / ≤ 0,05, ** - у випадку 
р ≤ 0,01. 

Отже, отримані результати свідчать, що попри лідируючі позначки 

економічно пасивної поведінки, все ж в уявленнях респондентів достатньо 

міцно закріплені ті атрибути багатства, що вимагають консолідації зусиль та 

компетенцій для підтримки існуючого рівня добробуту та його подальшого 

примноження. Подібне змістовне наповнення даної категорії можна 

інтерпретувати як спрямованість на отримання прибутку в процесі 

професійної самореалізації, достатнього для задоволення власних потреб та 

допомоги близьким людям. 

Аналіз відповідей респондентів щодо їх уявлень про бідність дозволяє 

виділити такі ключові ознаки даного економічного явища: відсутність 

достатніх засобів до існування (59,1%) та нормальних житлових умов 
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(48,9%), постійне життя в боргах (39,4%). 

Здійснивши статистичний підрахунок динаміки уявлень студентів у 

розрізі їх спеціальності та етапу навчання, були виявлені наступні 

закономірності. Так, на відміну від майбутніх соціальних працівників та 

фінансистів першого курсу, в яких визначальними атрибутами бідності є 

відсутність достатніх засобів до існування та нормальних житлових умов, 

першокурсники-юристи чільне місце відводять психологічному стану 

невизначеності та невпевненості в майбутньому (48%; р ≤ 0,05). Також 

цікавим є факт, що переважна більшість фінансистів (59,3%), на противагу 

соціальним працівникам (26,5%), вказує на постійне життя людини в боргах, 

як характерну рису бідності (р ≤  0,05). 

Результати відповідей на дане питання серед студентів третього курсу 

за всіма спеціальностями вказують на асоціації з бідністю саме відсутність 

засобів до існування (53 – 72%). Красномовними, на нашу думку, є 

показники соціальних працівників та юристів у порівнянні з фінансистами, 

де останні в рази менше зважають на відсутність нормальних житлових умов 

у бідної людини (48-57% на противагу 17%; р ≤ 0,01). Але при цьому саме 

студенти економічної факультету (41,2%), на відміну від гуманітарних 

спеціальностей (17– 20%), зазначають вплив відсутності стабільного джерела 

доходів на збідніння особистості (р ≤ 0,05). 

Випускники, уявляючи бідність, змістовно наповнюють її, перш за все, 

відсутністю достатніх умов до існування (50 – 67%) та нормальних житлових 

умов (43 – 63%). Але в своїх асоціаціях соціальні працівники більш схильні 

до такої характеристики як наявність тільки необхідного мінімуму продуктів 

для підтримки життєдіяльності (32,7%; р ≤ 0,05). Натомість майбутні юристи 

та фінансисти ствердно вказують на постійне життя особистості в боргах (36 

– 50%; р ≤ 0,05). Також визначальним є факт, що у гуманітаріїв зростає 

показник за ознакою відсутність стабільного джерела доходів (25 – 36%); 

випускники-фінансисти вже не приділяють такої уваги даній рисі (9,4%; р ≤ 

0,05), як на попередньому етапі професійного становлення (р ≤ 0,05). 
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Таким чином, аналіз отриманих результатів продемонстрував, що 

переважна більшість студентів має уявлення про бідність крізь призму 

низьких прибутків та відсутності нормальних житлових умов. При цьому, 

лише 14,2% пов’язують дане соціально-економічне явище з наявністю 

низькооплачуваної роботи. Отже, низькі прибутки не залежать від заробітку, 

що пояснюється високим відсотком отримуваної респондентами матеріальної 

допомоги від держави, батьків та родичів. Характерною особливістю образу 

бідності, що змістовно наповнюють соціальні працівники, є ознака наявності 

необхідного мінімуму продуктів. На нашу думку, вказівка на даний пункт 

відбувається через наближеність до нужденних категорій громадян та 

обізнаність зі спектром їх проблем, що стає реальним в аспекті практичного 

досвіду роботи в установах та закладах соціальної сфери (Управліннях праці 

та соціального захисту населення, Територіальних центрах соціального 

обслуговування, Центрах зайнятості, Геріатричних пансіонатах та ін.). 

Суб’єктивний економічний статус особистості. Для дослідження 

даного чинника економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

респондентам було запропоновано оцінити рівень власного добробуту, 

визначити важливість економічних характеристик при виборі друзів та 

здійснити суб’єктивну оцінку власного економічного статусу крізь призму 

думки інших осіб (Я-дзеркальне). 

Результати аналізу відповідей на перше запитання даного блоку, 

свідчать про віднесення респондентами себе до груп з середнім та нижче 

середнього рівнем матеріального добробуту (66,5%). Для студентів першого 

курсу характерним є слідування загальним тенденціям і оцінка власного 

добробуту на середньому рівні. Третьокурсники демонструють дещо 

відмінну оцінку власного добробуту в залежності від спеціальності. Так, 

найнижчим з поміж інших є показники у соціальних працівників, а у юристів 

– найвищі (р ≤ 0,01) (рис. 2.2.). Для випускників визначальними є також 

відносно невисокі позначки рівня добробуту, але на даному етапі 

професійного становлення лідируючі показники отримують фінансисти, 
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значно випередивши соціальних працівників (р ≤ 0,05). До того ж 

позитивний кореляційний зв’язок встановлено між зазначеним показником та 

рівнем ділової активності особистості (r = 0,26; р ≤ 0,01), ступенем реального 

економічного ризику (r = 0,13; р ≤ 0,05), ступенем зміни економічної 

ініціативи (r = 0,13; р ≤ 0,05) та бажанням бути власником (r = 0,12; р ≤ 0,05). 
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Рис. 2.2.Рівень власного матеріального добробуту респондентів 

третього курсу (%) 

Наступне запитання мало на меті розкрити ступінь важливості 

матеріального становища друзів для особистості респондента. Так, студенти, 

відповідаючи на запитання, зазначили, що цей аспект є абсолютно 

неважливим в дружбі (47,7%). Цікавим, на нашу думку, видався факт вибору 

опитуваними варіанту «буває всяке: і надаю значення матеріальному 

становищу друзів, і ні» в 31,7% відповідей. Отже, майже третина 

респондентів зважає на матеріальне становище свого оточення в залежності 

від ситуації взаємодії. Дані показники підтверджуються виявленою 

негативною кореляцією з вибором друзів за рівнем матеріального добробуту 

(r = -0,26; р ≤ 0,01). Але, оскільки аналізу підлягають майбутні фахівці 

соціальної сфери, які за своїми професійними обов’язками співпрацюють з 

категоріями клієнтів із різним рівнем добробуту, вкрай важливо здійснити 

аналіз відповідей в аспекті обраної професії. Так, було з’ясовано більш 

чіткіші тенденції до важливості матеріального становища соціального 
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оточення респондентів саме у майбутніх соціальних працівників (р = 0,092). 

Яскраво засвідчують приналежність респондентів до соціальної групи 

середнього достатку за власною оцінкою результати в 80%. Визначальною 

рисою є поступове «збідніння» студентів у процесі професійного 

становлення (р ≤ 0,01) (рис. 2.3.). Слабкий кореляційний зв'язок 

спостерігається при співставленні результатів даного показника зі ступенем 

бажання йти на економічний ризик (r = 0,12; р ≤ 0,05) та рівнем економічної 

ініціативи особистості (r = 0,11; р ≤ 0,05). 
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Рис. 2.3.Оцінка власної соціально-економічної групи респондентами (%) 

 

83,7% респондентів відносять себе, за думкою інших, до групи 

середнього достатку. Так, цікавою є динаміка у майбутніх соціальних 

працівників (р = 0,05), де позначки оцінки знижуються від початку навчання 

до його середини, а потім зростають – до завершення, залишаючись 

узагальнено на середньому рівні. Також, саме випускники спеціальності 

соціальна робота вважають себе найменш заможними в очах інших (р = 0,01). 

На нашу думку, дані результати спричиненні: по-перше, реальною оцінкою 

рівня матеріального забезпечення фахівців соціальної сфери при 

практичному досвіді роботи в цих соціальних службах, по-друге, саме на 

п’ятому курсі ще навчаються студенти, батьки яких і працюють в установах 

та закладах системи соціального захисту населення. Такі припущення 
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підтверджуються встановленими позитивними кореляційними зв’язками з 

рівнем матеріального добробуту (r = 0,4; р ≤ 0,01), ступенем задоволення 

рівнем добробуту на даний час (r = 0,3; р ≤ 0,01) та мірою задоволеності 

потреб особистості її матеріальними доходами (r = 0,26; р ≤ 0,01). 

Отже, динаміка зміни показників за проаналізованими вище питаннями 

вказує на зниження суб’єктивного економічного статусу особистості 

студента в аспекті етапів навчання. Можливо, даний факт пов'язаний не лише 

з характерною для даного вікового періоду потребою в незалежності від 

батьків, але й з реальними кроками по її реалізації (самостійний заробіток, 

власна сім’я, окреме житло). В розрізі професійної підготовки суб’єктивну 

«втрату» свого економічного статусу найгостріше відчувають саме майбутні 

соціальні працівники. 

Уявлення про необхідний щомісячний дохід. Даний показник 

економічної соціалізованості особистості розкривається за допомогою 

уявлень про необхідний щомісячний дохід, уявлень про свої можливості в 

економічній сфері та оцінці способів підвищення прибутків. 

Оцінюючи матеріальний рівень своєї сім’ї в теперішній час, 

респонденти визначають його як середній (44,3%). Але розподіл студентів за 

спеціальностями демонструє існування достовірної відмінності (р ≤ 0,001) в 

заявленому показнику (рис. 2.4.). Отже, найбідніші сім’ї на соціальній роботі 

– нижче середнього та середній рівень доходу. Юристи та фінансисти 

вказують на середній та вище середнього прибутки, але з більшим 

навантаженням позначок у останніх. 

Даючи відповідь на наступне запитання даного блоку стосовно 

бажаного особистого рівня доходів у теперішній час в гривнях, більшість 

респондентів обрали 1–  5 тисяч (48,6%) та 6 –  10 тисяч (34,5%). Цікавою є 

динаміка, що прослідковується у майбутніх соціальних працівників (р ≤ 0,01) 

та фінансистів (р ≤ 0,05). Серед першокурсників обох спеціальностей панує 

фактично однакова думка про рівень особистого доходу – 1 –  10 тисяч. Та до 

середини навчання рівень домагань різниться в залежності від обраного фаху 
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(р ≤ 0,01). Так, для соціальних працівників прийнятним є дохід у 1 –  5 тисяч 

гривень (76,1%), фінансисти бажають мати вищий дохід. Щодо випускників, 

то їх прагнення також різняться. Узагальнений вибір респондентів цих груп є 

незмінним від третього курсу, але позначки показників отримують зміщення 

в сторону зростання бажаного рівня доходу (р ≤ 0,01). 
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Рис. 2.4. Рівень матеріального добробуту сім’ї (%) 

При цьому, паралельно було з’ясовано бажаний рівень щомісячного 

доходу в гривнях за умови роботи в установах і закладах соціальної сфери. 

52,6% респондентів було вказано рівень в 1– 5 тисяч, що фактично відповідає 

рівню матеріального забезпечення фахівців соціальної сфери. Та 33,5 % 

майбутніх фахівців хотіли б мати 6 –  10 тисяч гривень щомісяця. 

Аналізуючи відповіді респондентів щодо оцінки залежних від них 

можливостей в підвищенні своїх особистих матеріальних доходів, були 

виявлені наступні закономірності. Відтак, узагальнено студентами виявлено 

середній та вище середнього показник за даним пунктом (27,7% та 26,5% – 

відповідно). Але реальний зв’язок між зазначеним показником та наявністю 

роботи у респондентів характеризується негативною кореляцією (r = -0,15; р 

≤ 0,01). Вивчення результатів крізь призму спеціальностей дає можливість 

стверджувати про існуючі відмінності, що найбільш характерні випускникам 

(р ≤ 0,05) (рис. 2.5.). Зокрема, соціальні працівники нижче оцінюють власні 
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можливості щодо підвищення доходів у порівнянні з юристами та 

фінансистами. Такі результати, на нашу думку, пояснюються спробами та 

результатами працевлаштування цієї групи студентів з наявним у них 

дипломом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. За таких умов більш 

успішними є саме юристи та фінансисти, які можуть бути працевлаштовані за 

посадами, що не вимагають будь-якого досвіду роботи із завжди наявними 

вакансіями (помічник юриста, касир в банку та ін.). 
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Рис. 2.5.Оцінка рівня власних можливостей у підвищенні матеріальних 

доходів випускниками (%) 

Наступне питання даного блоку мало на меті виявлення міри 

задоволеності потреб респондентів їх матеріальними прибутками. Попри те, 

що результати відповідей характеризуються значною розкиданістю, було 

встановлено наступне. Переважна більшість студентів вказують, що їхні 

доходи приблизно на половину (28,3%) та менш ніж на половину (23,1%) 

задовольняють наявні потреби. Яскравою є динаміка змін, що відбуваються 

від курсу до курсу. Так, для фінансистів (р ≤ 0,05) та соціальних працівників 

(р ≤ 0,05) характерним є зниження рівня задоволеності потреб від наявних 

доходів протягом періоду навчання. Означений показник має позитивну 

кореляцію зі ступенем задоволення рівнем матеріального добробуту 

особистості (r = 0,6; р ≤ 0,01), рівнем матеріального добробуту особистості 

(r = 0,5; р ≤ 0,01) та слабкою кореляцією з можливостями підвищення 
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особистих матеріальних прибутків (r = 0,11; р ≤ 0,05). 

Визначаючи основні джерела доходів в теперішній час, респонденти 

обрали з переліку відповідей такі як: заробітна плата (стипендія, державна 

допомога) – 59,4% та допомога інших людей (рідних, знайомих) – 72,3%. 

Цікавою, на нашу думку, є виявлена закономірність змін: серед соціальних 

працівників від курсу до курсу збільшуються показники за варіантом 

«заробітна плата» (р ≤ 0,05) та зменшується за «допомога інших людей» (р ≤ 

0,05). Фінансисти мають протилежні результати: вони все більше 

розраховують на допомогу інших людей (р = 0,05), а не на заробітну плату (р 

≤ 0,01). Ці результати пояснюються, на нашу думку, включенням 

розшифровки «стипендія» до варіанту відповіді «заробітна плата». Та серед 

фінансистів менше осіб, які навчаються за рахунок державного бюджету, ніж 

на соціальній роботі. А на п’ятому курсі серед цієї групи респондентів 

взагалі немає таких. Отже, можливість отримувати стипендію в них так само 

відсутня. 

Таким чином, аналіз відповідей на запитання даного блоку дозволяє 

резюмувати наступне. Майбутні соціальні працівники наповнюючи образ 

свого економічного добробуту та інтенцій до його покращення, виявляють 

нижчі, у порівняні з представниками інших спеціальностей, показники. На 

нашу думку, саме занизька оцінка рівня матеріального добробуту сім’ї 

формує у особистості студента відповідно низький рівень економічних 

домагань, що мають відображення на рівні бажаного доходу не лише на 

даний момент (r = 0,7; р ≤ 0,01), але й в майбутньому. 

На основі дослідження когнітивного компоненту економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери можна зробити наступні 

висновки. 

По-перше, виявлена динаміка змін економічних уявлень студентів у 

процесі професійної підготовки та специфічні відмінності економічних 

образів власника серед представників різних спеціальностей. Соціальні 

працівники та юристи асоціюють власника як особистість, що не схильна до 
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економічних ризиків, обирає перевірені джерела отримання прибутку. 

Натомість фінансисти уявляють себе як активного розпорядника своїх 

статків, підприємливого та економічно ініціативного. 

По-друге, уявлення студентської молоді про багатство та бідність, в 

першу чергу, пов’язується з наявним рівнем прибутків індивіда, його 

трудовою активністю. Образ багатства та бідності отримує свої специфічні 

риси в залежності від майбутньої професії особистості. Так, соціальні 

працівники до загальних для всіх спеціальностей уявлень про прибутки як 

атрибут заможності додають наявність нерухомості. Дана особливість 

пов’язана, на нашу думку, по-перше, з актуальною для молоді проблемою 

житла, окремого від батьків, враховуючи, порівняно зі студентами інших 

спеціальностей, нижчий матеріальний рівень сім’ї; по-друге, з професійним 

поглядом на характеристики заможності, що є важливими для призначення 

ряду матеріальних допомог та виплат. Уявлення про бідність для соціальних 

працівників також мають свої специфічні риси: до загальної для всіх 

спеціальностей картини вони додають наявність необхідного мінімуму 

продуктів. Дана особливість, на нашу думку, пов’язана з наявним 

практичним досвідом взаємодії із нужденними категоріями людей, 

розумінням суті їх проблем. Відтак, можна стверджувати що соціально 

спрямований зміст професійної соціалізації на етапі навчання у вузі 

(передусім завдяки формуванню поглиблених уявлень про соціальні 

проблеми особистості) ґрунтовно впливає на когнітивні складові економічної 

соціалізації майбутніх фахівців. 

По-третє, виявлено зниження суб’єктивного економічного статусу 

особистості студента в аспекті етапів навчання, особливо гостро відчувають 

«втрату» статусу майбутні соціальні працівники. На наш погляд, дані 

показники пов’язані з реалізацією прагнень особистості до незалежності, в 

тому числі й матеріальної, а також з реальною оцінкою матеріального 

забезпечення працівників соціальної сфери, що призводить до формування 

відповідних уявлень про своє соціально-економічне становище в 
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майбутньому. Такий стан речей наводить на думку про необхідність 

посилення діяльності стосовно формування авторитету, престижності 

професії соціального працівника у суспільстві, зокрема і шляхом створення 

умов для належного матеріального забезпечення цих фахівців. В якості 

реального шляху може розглядатися комерціоналізація деяких соціальних 

послуг (що не є життєво необхідними, а спрямовані на підвищення рівня 

якості життя громадян). А для цього важливо підсилювати менеджерські, 

підприємницькі складові особистості при формуванні професійної 

компетентності соціальних працівників. Також перспективним є розвиток 

соціального підприємництва, де визначальним є врахування не лише 

інтересів соціально вразливих категорій населення, допомога їм або через 

них, а також фінансова рентабельність діяльності такого підприємства. 

Останнє вимагає від особистості соціально працівника-підприємця вмілого 

маневрування в ринкових умовах, аналізу попиту та пропозиції, врахування 

швидкоплинних змін та здійснюваних реформ. 

По-четверте, встановлено достовірні відмінності у наповненості образу 

свого економічного добробуту серед студентів різних спеціальностей. 

Зокрема, соціальні працівники нижче оцінюють власні можливості до 

підвищення прибутків, ніж представники інших спеціальностей. 

Акцентовано увагу на те, що відбувається вплив економічного становища 

сім’ї респондента на рівень його економічних домагань 

 

2.2.2. Дослідження особливостей афективного компоненту 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Вивчення афективної складової економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери відбувалось на основі аналізу результатів 

відповідей респондентів на запитання методики соціально-психологічного 

дослідження економічної свідомості особистості А. Журавльова, 

Н. Журавльової [49], адаптованої нами до завдань дослідження. 

З’ясовувалось ставлення студентів до таких економічних явищ як власність, 



 103 

гроші, нашої дійсності та свого місця в ній, ставлення до суб’єктів 

економічних відносин, оцінювалась задоволеність своїм економічним 

сьогоденням, осмислення власної майбутньої економічної реальності, 

життєвих цінностей-цілей. 

Ставлення до власності. Для визначення відношення респондентів до 

власності важливим, на нашу думку, є з’ясування ставлення студентів до 

об’єктів власності, а також бажаної форми власності для майбутнього 

працевлаштування. 

Статистичний аналіз відповідей дає підстави вважати, що переважна 

більшість студентів (83,7%) ставиться однаково дбайливо до власних та 

чужих (державних) предметів. Щодо надання переваг формі власності 

підприємства, на якому хотілося б працювати, то думка студентів 

розділилася між державними установами та закладами (35,1%) та 

індивідуальною трудовою діяльністю (30,2%). Цікавим, у даному ключі, є 

існування слабкого позитивного кореляційного зв’язку між означеним 

показником та ступенем бажання йти на економічний ризик (r = 0,16; р ≤ 

0,01), а також особистісною зацікавленістю в розвитку підприємства (r = 

0,11; р ≤ 0,05). Отже, при зростанні бажання ризикувати матеріальними 

статками, тим саме розвиваючи своє підприємство, збільшується кількість 

людей, які вбачають майбутню трудову діяльність в індивідуальній праці. 

При аналізі результатів респондентів за професійною спрямованістю 

було виявлено істотну відмінність (р ≤ 0,05). Так, попри лідируючі позначки 

узагальненого вибору, соціальні працівники більше схильні до вибору 

державних установ для майбутнього місця роботи, ніж юристи та фінансисти. 

Юристи обирають індивідуальну трудову діяльність, а фінансисти 

виділяються більшими показниками за приватним сектором. Результати 

відповідей в аспекті етапу навчання також демонструють характерні зміни (р 

≤ 0,01). Зокрема, від курсу до курсу збільшується відсоток бажаючих 

здійснювати індивідуальну трудову діяльність, що відбувається за рахунок 

поступового зменшення ідеї працювати в благодійних організаціях та на 
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спільних підприємствах. 

Яскравими є показники динаміки у майбутніх соціальних працівників 

(р ≤ 0,01) (табл. 2.4.). Серед запропонованих варіантів респонденти з 1-го, 3-

го та 5-го курсів 40,2% відповідей віддали перевагу роботі в державних 

установах. Даний результат, на нашу думку, пояснюється тим, що соціальна 

сфера України переважно представлена роботою державних установ та 

закладів (управління праці та соціального захисту населення, управління 

пенсійного фонду, центри зайнятості та інші). І саме через забезпечення 

соціальними гарантіями своїх працівників державна служба займає 

лідируючі позиції в прагненнях студентської молоді стосовно майбутнього 

працевлаштування. 

Таблиця 2.4. 

Затребуваність типів підприємств для майбутнього працевлаштування 

серед соціальних працівників (динаміка показників у %) 

Курс навчання респондентів 
Типи підприємств 

Перший Третій П’ятий 

Державні установи 38,2 39,1 42,3 
Громадські організації 2,9 - 1,9 
Благодійні / волонтерські організації 29,4 6,5 11,5 
Приватні заклади 5,9 32,6 5,8 
Індивідуальна трудова діяльність 17,6 19,6 34,6 
Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² дорівнюють р ≤ 0,01. 

Цікавим є той факт, що першокурсники, як найбільш бажаний тип 

підприємства для майбутньої трудової діяльності, також обрали благодійні 

організації, фонди (29,4%), тобто в їхньому уявленні безоплатна або за 

символічну плату робота! Але до випускного курсу така ідея суттєво 

зменшується (11,5%), хоча в порівнянні з позначками даного показника за 

іншими спеціальностями залишається найвищою. Студенти 3-го курсу – 

приватні заклади (32,6%), а випускники – індивідуальну трудову діяльність 

(34,6%). Ці зміни, на нашу думку, відбуваються в процесі навчання внаслідок 

отримання більш глибоких теоретичних знань зі спеціальності та 
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практичного досвіду. Це, в першу чергу, свідчить про формування вміння 

реалістичніше оцінювати свої професійно-особистісні можливості, а також є 

результатом розвіювання ілюзій щодо соціальної роботи як механізму 

забезпечення загального добробуту для всіх нужденних. 

Ставлення до грошей. Для вивчення ставлення респондентів до 

грошей були поставлені питання про силу значення грошей для особистості, 

про бажання їх мати та оціночне відношення до них. 

Аналіз відповідей студентів щодо ступеня значущості грошей 

особисто для них дає можливість стверджувати про наданню даному 

економічному явищу 38,8% респондентів цінності за рівнем «вище 

середнього». Цікавим, на нашу думку, є порівняння першого та випускного 

курсів. Так, на початку навчання (р ≤ 0,05), саме юристи мають найвищі 

показники та окреслюють значення грошей для себе як високе. Недалеко за 

такими результатами і оцінки фінансистів – вище середнього. А відповіді 

соціальних працівників, попри визначальну позначку «вище середнього», 

мають значну розкиданість по варіантам. Такі результати, на нашу думку, 

зумовлені ще впливом батьківської сім’ї на економічні експектації та 

цінності особистості студента. При цьому встановлено кореляційний зв'язок 

між означеним показником та ранговим положенням таких цінностей як 

матеріальне забезпечення (r = 0,23; р ≤ 0,05) та сім’я (r = 0,27; р ≤ 0,01). 

Та на випускному курсі ситуація змінюється (р ≤ 0,05). Так, саме 

фінансисти віддають найвищі позначки при визначенні значення грошей для 

них. Соціальні працівники вже більш згруповано (51,9%) вказують на 

позначку «вище середнього». Отже, під впливом професійного навчання та 

здобуттям певного життєвого досвіду змінюється оціночна значущість 

грошей для майбутніх фахівців. 

Відповідаючи на наступне запитання даного блоку, переважна 

більшість респондентів визначили силу свого бажання мати гроші як вище 

середнього та високе (30,8% та 30,5% – відповідно). Аналіз показників в 

аспекті отримуваної професії дозволяє (р ≤ 0,05) стверджувати про 
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підвищене бажання юристів до володіння грошовими коштами. Майбутні 

соціальні працівники є скромнішими за всіх у своїх амбіціях (рис. 2.6.). 

Варто зазначити, що виявлено кореляційний зв'язок між даним показником та 

значенням грошей для особистості, де розподіл респондентів за 

спеціальностями підтверджує сказане вище (r = 0,5; р ≤ 0,01 – у юристів; r = 

0,47; р ≤ 0,01 – у фінансистів; r = 0,41; р ≤ 0,01 – у соціальних працівників). 

Також саме у фінансистів спостерігається взаємозв’язок з цінністю сім’ї для 

особистості (r = 0,34; р ≤ 0,01). 
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Рис. 2.6. Рівень бажання мати гроші серед випускників (%) 

У вивченні ставлення студентської молоді до грошей, їх соціальної ролі 

в житті особистості було отримано наступні результати. Зокрема, свою 

незгоду з твердженням про те, що в грошах нічого хорошого немає, 

найактивніше висловлюють юристи, а майбутні соціальні працівники 

дотримуються нейтралітету (р ≤ 0,01). Фінансисти частіше за своїх колег з 

гуманітарних факультетів вказують на те, що наявність грошей надає 

значущості людині в суспільстві (р ≤ 0,05). Юристи та фінансисти більшою 

мірою згодні з тим, що гроші роблять життя людини змістовним та 

щасливим, ніж соціальні працівники (р ≤ 0,01). Отримані результати, на нашу 

думку, яскраво демонструють вплив обраної професії на ставлення студентів 

до грошей. А. Журавльов та І. Осипенко [49; 117], здійснюючи аналіз 

ставлення до грошей у лікарів, інженерів та економістів, пояснюють 

специфіку відмінностей позначок за професійною спрямованістю тим, що 



 107 

самореалізація особистості за обраним фахом та позитивна ідентифікація з 

ним можливі лише за умови усвідомлення головних професійних цілей 

професійної діяльності. В цьому сенсі професійна ідентифікація соціального 

працівника зумовлюється цінностями соціальної роботи як фаху та має свої 

відображення на значущості грошей для особистості студента, бажанні їх 

мати та ставленні до них. 

Ставлення до бідних та багатих людей. З метою визначення 

відношення респондентів до бідних та багатих людей їм було запропоновано 

оцінити власне ставлення та ставлення свого оточення. 

Відтак, статистичний аналіз відповідей респондентів дає можливість 

стверджувати про позитивне особисте ставлення до багатих (заможних) 

людей (узагальнено 49,3%). Вивчення результатів за специфікою отримуваної 

професії вказує на відмінності (р ≤ 0,05). Так, соціальні працівники, 

висловлюючи в цілому позитивне ставлення, є менш прихильними до 

заможних людей, у порівняні з їх колегами юристами, а особливо з 

фінансистами (р ≤ 0,05) (рис. 2.7.). Особливо різниться ставлення студентів 

до багатих людей на заключному етапі навчання. Зокрема, фінансисти 

висловлюють 65,7% вибору своєї доброзичливості до заможних. 

Представники гуманітарних професій (соціальні працівники та юристи) 

займають нейтралітет з позитивною тенденцією (р ≤ 0,05). На нашу думку, 

такі результати зумовлені експектаціями на успішність та діловитість у 

представників різних спеціальностей, що формуються в процесі 

професіоналізації. Показники економічної ефективності роботи установи чи 

підприємця, що є взірцями для фінансистів, для соціальних працівників 

видаються другорядними, оскільки останні орієнтуються на якість та зміст 

надаваної соціальної послуги. Цікавими є результати кореляційного аналізу, 

за якими встановлено зв'язок між даним показником та рівнем матеріального 

добробуту особистості (r = 0,31; р ≤ 0,01) та її родини (r = 0,24; р ≤ 0,01). 

Отже, чим заможніша родина респондента та він сам, тим доброзичливіше 

ставлення до багатих людей. 
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Рис. 2.7. Особисте ставлення респондентів до багатих людей (%) 

Цікавими є результати аналізу відповідей респондентів про ставлення 

їхнього оточення до багатих людей. Більшість студентів висловлюють думку 

про нейтральну позицію (38,2%), але, на противагу попередньому питанню, 

показники мають негативну тенденцію. Так, соціальні працівники більшою 

мірою (р ≤ 0,01), ніж юристи та фінансисти, схиляються до негативного 

ставлення їх оточення до заможних людей. Та показники відповідей 

випускників свідчать про зменшення вектору неприязні та формування більш 

сприятливого ставлення до багатих у майбутніх фінансистів та соціальних 

працівників (р ≤ 0,01). В даному випадку кореляційні зв’язки також 

встановлено з матеріальним добробутом родини (r = 0,2; р ≤ 0,01) та самого 

студента (r = 0,21; р ≤ 0,01), а також з особистісним відношенням до 

заможних людей (r = 0,3; р ≤ 0,01). Отже, чим краще майбутній фахівець 

ставиться до багатих людей, тим ліпше, на його думку, будуть ставитись до 

них інші люди. 

Метою наступного запитання даного блоку стало визначення 

ставлення студентської молоді до бідних людей. Відтак, було з’ясовано, що 

переважна більшість респондентів, попри переважання позначки на 

нейтральному показникові (27,4%), позитивно ставляться до людей з 

маленьким рівнем достатку (узагальнено 66,2%). До того ж встановлено 

кореляційний зв'язок означеного показника з особистим ставленням індивіда 
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до багатих людей (r = 0,27; р ≤ 0,01), що проявляється в зростанні рівня 

доброзичливості у ставленні до бідних при відповідних змінах у ставленні до 

заможних. 

Вивчаючи думку майбутніх фахівців щодо ставлення їхнього оточення 

до бідних людей були отримані подібні результати. Аналіз відповідей в 

аспекті етапів професіоналізації дозволяє стверджувати, що вже на третьому 

курсі показники ставлення студентів різняться в залежності від обраного 

фаху (р ≤ 0,05) (рис. 2.8.). Так, фінансисти, характеризуючи ставлення свого 

оточення в цілому як нейтральне, мають тенденції до недоброзичливості. 

Позиція соціальних працівників має протилежний вектор, що зумовлено, на 

нашу думку, толерантним ставленням до соціального та матеріального 

положення людини в суспільстві. Випускники мають іншу думку про 

ставлення оточуючих до нужденних. Зокрема, позиції майбутніх соціальних 

працівників та юристів займають нейтральні позначки, а фінансисти, на наш 

подив, докорінно змінюють попередні тенденції та виказують розуміння та 

доброзичливість до бідних (р ≤ 0,05). І в даному випадку також існує 

кореляція між своїм ставленням та ставленням свого оточення до бідних 

людей (r = 0,56; р ≤ 0,01). 
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Рис. 2.8. Ставлення оточення респондентів третього курсу до бідних 
людей (%) 
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Ставлення до соціально-економічних умов життєдіяльності. 

Актуальність виділення та аналізу результатів за даним блоком запитань 

зумовлена суспільною важливістю спеціальностей, за якими навчаються 

майбутні фахівці соціальної сфери. Саме тому важливим, на нашу думку, є 

з’ясування рівня зацікавленості студентів соціально-економічним життям 

нашої держави, свого регіону (Чернігівська область), ставлення до 

економічних змін, що відбуваються на макрорівні, а також визначення ролі 

ЗМІ у формуванні рівня зацікавленості економічною політикою країни. 

Визначаючи ступінь зацікавленості студентів економікою нашої 

держави, було встановлено, що переважна більшість респондентів має 

середній інтерес до макроекономічних процесів (33,8%). Разом з тим, 

формуються чіткі тенденції до зниження рівня показників (40,3%). Аналіз 

результатів окреслює достовірну відмінність між студентами різних 

спеціальностей (р ≤ 0,01) (рис. 2.9.). 
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Рис. 2.9. Ступінь зацікавленості економікою держави (%) 

Так, майбутні соціальні працівники меншою мірою зацікавлені 

економічними процесами нашої держави (р ≤ 0,01), на відміну від своїх колег 

юристів (р ≤ 0,01) та фінансистів (р ≤ 0,01). Отримані результати, на нашу 

думку, свідчать про рівень предметної обізнаності в сфері економіки серед 

представників різних професій. Тобто, питання соціально-економічного 

поступу країни не так явно (опосередковано) стосуються предмету діяльності 
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соціальних працівників (соціально-психологічна робота з нужденними 

категоріями населення). Дана теза підтверджується існуючими 

кореляційними зв’язками між означеним показником та значенням грошей 

для особистості (r = 0,22; р ≤ 0,01), рівнем її ділової активності (r = 0,25; р ≤ 

0,01), а також певним чином рангом роботи в ієрархії цінностей (r = 0,11; р ≤ 

0,05). Отже, чим вище у індивіда рівень ділової активності, більш значимі 

для нього гроші, цінніша робота, тим частіше він цікавиться економікою 

держави. 

Щодо рівня інтересу до економічних питань на регіональному рівні, то 

була виявлена наступна картина: студенти виявляють середню зацікавленість 

до економіки області (32,6%) з яскраво направленим вектором в сторону 

зменшення. Тим не менш, статистично встановлено існування чіткого 

кореляційного зв’язку між даним показником та зацікавленістю студентів 

економікою країни (r = 0,67; р ≤ 0,01). Отже, чим вищій рівень зацікавленості 

економікою держави, тим більше зростає інтерес до економічних справ на 

регіональному рівні. Серед третьокурсників найбільшу зацікавленість 

виказують юристи (р ≤ 0,05), а серед випускників (р = 0,05) – фінансисти. 

Цікавими, на нашу думку, є результати запитання про ставлення 

респондентів до економічних змін в державі. Відтак, 25,8% студентів вказує 

на негативне ставлення до означених процесів. При цьому, встановлено 

кореляційний зв'язок даного показника з рівнем ділової активності 

особистості та рівнем матеріального забезпечення (по кожному r = 0,25; р ≤ 

0,01). Розгляд результатів за спеціальностями респондентів дає нам уявлення 

про ту професійну групу, що виказує найбільш негативне ставлення. Цією 

групою виявилися юристи (р ≤ 0,05), що більш прагматично ставляться до 

економічних перетворень в державі, на відміну від соціальних працівників та 

фінансистів. Ми припускаємо, що ці результати зумовлені умовами гострої 

економічної кризи. Щодо маркеру показника у юристів, то на нашу думку, 

ставлення цієї групи респондентів пояснюється наявністю кореляційного 

зв’язку між означеним показником та ступенем інтересу до економіки 
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держави (r = 0,21; р ≤ 0,01), в тому числі й через ЗМІ (r = 0,12; р ≤ 0,05).  

Засоби масової інформації, як джерело отримання новин про 

економічну політику нашої держави, має затребуваність серед студентської 

молоді. 43,1% респондентів вказують на вище середнього рівень частоти 

використання ЗМІ для ознайомлення з економічною ситуацією саме в 

державі (r = 0,6; р ≤ 0,01). Логічним є більш високий рівень означеної частоти 

у фінансистів (r = 0,2; р ≤ 0,01 ) у порівнянні з юристами та відносно низьким 

рівнем у соціальних працівників. Отже, питання економіки не так часто 

виступають предметом зацікавленості для майбутніх соціальних працівників 

у роботі зі ЗМІ. 

Таким чином, формування образу ставлення студентської молоді до 

соціально-економічних умов життєдіяльності набуває чітких професійних 

ознак. Так, для майбутніх соціальних працівників характерними є тенденції 

до більш негативного ставлення до економічних процесів як держави, так і 

регіону, тих економічних змін, що відбуваються в нашому суспільстві. Такі 

результати, на нашу думку, пояснюються гостротою наявних соціально-

економічних проблем в суспільстві, необхідністю адаптуватися самостійно та 

допомогти в цьому клієнтам соціальної роботи, чисельність яких через кризу 

зросла в рази. Натомість фінансисти виказують розуміння та зацікавленість у 

соціально-економічних та фінансово-політичних перетвореннях, що мають 

місце в даний час. 

Ціннісна компонента. Для визначення ціннісної компоненти в 

структурі образу майбутнього фахівця соціальної сфери ми проаналізували 

результати ранжування студентами переліку життєво важливих для них 

позицій, а також професійно важливих якостей-цінностей. В даному випадку 

вимірювання показників відбувалось за визначенням міри частоти вибору 

семи найважливіших пунктів. 

Статистичний аналіз даних дозволяє стверджувати, що для студентів 

усіх трьох спеціальностей найважливішими є здоров’я (≈1.6) та сім’я (≈2.1), 

що відповідає загальноприйнятим життєвим цінностям. Подальші рангові 



 113 

позиції цінностей змінюються в залежності від професійного спрямування 

респондентів. Так, соціальні працівники однаково цінують друзів та роботу, а 

вже потім матеріальне забезпечення. Для юристів та фінансистів робота, як 

цінність, стає попереду друзів і матеріального забезпечення. 

Цікавим, на нашу думку, є вибір останніх пунктів у рейтингу з семи. 

Соціальні працівники обрали мудрість (≈4.8), впевненість (≈5.1) та активне 

життя (≈5.7). Майбутні юристи та фінансисти вказали на цінність для них: 

багатства (≈4.7) та свободи (≈4.9). Солідарними з соціальними працівниками 

виявилися фінансисти щодо вибору впевненості у собі (≈4.8) як необхідної 

риси. Такі результати, на нашу думку, зумовлюються, перш за все, 

професійними цінностями та принципами досягнення успіху в кожній 

конкретній спеціальності, тим образом фахівця, з яким ідентифікує себе 

представник певного фаху. 

Порівнюючи результати ранжування цінностей серед студентів різних 

курсів, цікавою, на нашу думку, є закономірність втрати своїх позицій 

цінністю «друзі» від курсу до курсу на всіх спеціальностях. Та за рахунок 

цього у соціальних працівників укріплюються показники «матеріального 

забезпечення», у юристів – «роботи», а у фінансистів – і «матеріального 

забезпечення», і «роботи». Виявлені результати свідчать, на нашу думку, про 

те, що в процесі професіоналізації у фінансистів формується взаємозв’язок 

цінностей робота-матеріальне забезпечення. Юристи при незмінності рангу 

цінності «матеріальне забезпечення», підвищують зацікавленість у «роботі», 

що можна трактувати як розуміння залежності рівня добробуту від 

прибутків. 

Ціннісний світ соціальних працівників вказує на апріорі важливість 

«роботи» та зростання інтересу до «матеріального забезпечення», що можна 

пов’язати з необхідністю задоволення якісно нових потреб, що вимагають все 

більших трат. Дана тенденція, на нашу думку, вказує на неузгодженість 

залежності рівня свого матеріального добробуту від результатів / успіхів 

трудової діяльності. Тобто добробут залежить і від додаткового, 
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неформального прибутку особистості, що може бути пов’язано як з 

допомогою батьків, так і бути результатом економічних деструкцій. 

Щодо ранжування професійно важливих цінностей-якостей, то 

результати статистичного аналізу вказують на «освіченість» (≈3,02) та 

«чесність» (≈3,3), як найбільш істотні. В залежності від обраного фаху 

змінювались показники наступних рангових позицій. Так, попри 

одноманітність вибору (відповідальність, старанність, незалежність), для 

соціальних працівників визначальною є «тверда воля» (≈3.4), для юристів – 

«самоконтроль» (≈3.7), а для фінансистів – «незалежність» (≈3.4). 

Порівняння заключних позицій за семизначною шкалою в розрізі 

отримуваних спеціальностей, свідчить про важливість для майбутніх 

гуманітаріїв «вихованості», тоді як у фінансистів ця якість лишається за 

рейтингом. Подібне відбувається, коли останні обирають «ефективність в 

справах». 

Цікавим, на нашу думку, є факт, що така важлива, з точки зору процесу 

та результатів економічної соціалізації, риса, як підприємливість, лишається 

поза увагою респондентів. Та варто зазначити, що наближеними до 

входження у рейтинг є показники за даною цінністю саме у фінансистів (3 та 

5 курси).  

На основі дослідження афективного компоненту економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери можна зробити наступні 

висновки. 

По-перше, переважна більшість респондентів ставляться однаково 

дбайливо до власних та чужих (зокрема, державних) речей. Та державна 

форма власності підприємства для майбутнього працевлаштування студента 

виявилась найбажанішою, що пов’язано з їх уявленнями про неї як стабільну 

з точки зору матеріального забезпечення, гарантованістю соціальних виплат 

та соціального забезпечення. Поряд з тим, встановлено достовірну 

відмінність серед представників різних спеціальностей щодо типів 

підприємств для подальшої зайнятості: соціальні працівники – державні 
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установи та заклади, юристи – індивідуальна трудова діяльність, фінансисти 

– приватна справа. 

По-друге, респонденти визначають значення грошей для них та ступінь 

бажання їх мати як високе, що має свої особливості в аспекті обраної 

професії: соціальні працівники мають найнижчий рівень монетарних амбіцій 

серед представників всіх професій. Достовірні відмінності зафіксовані у 

ставленні майбутніх фахівців до грошей: соціальні працівники, даючи оцінку 

соціальної ролі грошей в житті особистості, притримуються нейтралітету; 

позначки фінансистів та юристів отримують вектор позитивного ставлення 

до грошей. Що, власне, відповідає і висновкам по когнітивному компоненту. 

По-третє, ставлення респондентів до заможних людей має чітко 

окреслене позитивне значення. При цьому, ставлення соціальних працівників 

характеризується зниженням рівня прихильності, що особливо чітко 

проявляється при аналізі ставлення оточення респондента до багатих людей. 

Ставлення студентів до бідних людей є нейтральним. Але соціальні 

працівники налаштовані більш доброзичливо на відміну від фінансистів, що, 

на нашу думку, пов’язано з толерантним ставленням майбутніх фахівців 

соціальної сфери до нужденних людей, розумінням сутності та особливостей 

проблем малозабезпечених людей. 

По-четверте, ставлення респондентів до соціально-економічних умов 

життєдіяльності на макро- та мезорівні має невисокий рівень прояву. Так, 

соціальні працівники демонструють найнижчий, серед всіх спеціальностей, 

рівень зацікавленості економікою держави та регіону, що можливо пов’язано 

з полем предметної обізнаності майбутніх фахівців. Оскільки соціальні 

працівники більше уваги приділяють соціально-психологічним аспектам 

актуальних для суспільства економічних процесів. Однак, в контексті 

сприяння розвиткові адекватних результатів економічної соціалізації 

представників даного фаху, важливим уявляється посилення уваги до 

соціально-економічних тенденцій розвитку суспільства в ході професійної 

підготовки, позаяк соціальні та соціально-економічні чинники дуже часто 
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зумовлюють загострення труднощів особистості, зменшують її адаптаційні 

можливості, виснажують і унеможливлюють самостійне вирішення проблем. 

По-п’яте, встановлено перелік життєво важливих цінностей для 

особистості, а також професійно важливих якостей-цінностей. Рангові 

позиції відповідних списків мають чітку професійну спрямованість і свідчать 

про вплив професійних орієнтацій на особистісну ціннісну сферу майбутніх 

спеціалістів.  

 

2.2.3. Дослідження змісту конативного компоненту економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери.  

 

Вивчення конативної складової економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери здійснювалось на основі аналізу результатів 

відповідей респондентів на запитання методики соціально-психологічного 

дослідження економічної свідомості особистості А. Журавльова, 

Н. Журавльової [49], адаптованої нами до завдань дослідження. Зокрема, 

досліджувалась мотиваційно-потребова сфера особистості, самооцінка її 

успішності, очікування від здобуття економічного успіху, рівень економічної 

ініціативності, рівень економічного ризику. 

Рівень спрямованості на економічну активність. Статистичний 

аналіз особливостей конативного компонента економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери було розпочато з дослідження 

специфіки рівня ділової активності студентів. Так, серед респондентів 

домінуючим виявився негативний вектор оцінки (63,4%). Тобто переважна 

більшість студентів вказала на свою пасивність у веденні різноманітних 

економічних справ. Хоча при цьому встановлено кореляційний зв'язок між 

означеним показником та рівнем матеріального добробуту (r = 0,26; р ≤ 0,01). 

Отже, чим вищий рівень спрямованості на економічну активність 

особистості, тим ліпший її матеріальний добробут. Порівнюючи результати 

опитування соціальних працівників та фінансистів, можна звернути увагу на 

характер змін показників. Позначки соціальних працівників змінюються від 
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курсу до курсу в сторону зниження (р ≤ 0,05) (рис.2.10.), а у фінансистів – в 

сторону певного підвищення активності (р ≤ 0,05). Отже, серед випускників 

(р ≤ 0,01) попри панівну пасивність, все ж найбільш готовими до дій себе 

вважають фінансисти. Такі результати пояснюються тим фактом, що саме 

респонденти даної групи навчаються тільки за рахунок коштів фізичних / 

юридичних осіб, а також мають найвищі позначки працевлаштування на 

момент опитування з числа представників 5 курсу (15,7%; р ≤ 0,05). При 

визначенні кореляційного зв'язку даного показника з фактом наявності 

роботи у майбутніх фахівців було встановлено негативну кореляцію (r = -

0,27; р ≤ 0,01), що вказує на зменшення числа працюючих студентів при 

зростанні рівня економічної активності. Особливо такі взаємозв’язки відчутні 

при аналізі відповідей у юристів (r = -0,38; р ≤ 0,01) та фінансистів (r = -0,31; 

р ≤ 0,01). 
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Рис. 2.10. Рівень ділової активності у соціальних працівників 
(динаміка показників у %) 

В аспекті виявленого рівня ділової активності цікавими, на нашу 

думку, є показники рівня бажання бути власником. Зокрема, виявлено, що 

переважна більшість студентів сильно та дуже сильно бажає бути власником 

(53,9%). Виявлені результати вказують на існування тенденції щодо більш 

яскраво визначеного рівня бажання бути власником у фінансистів, ніж у 

юристів та соціальних працівників (р = 0,08). До того ж встановлено, що 

кількість респондентів збільшується при зростанні рівня бажання мати 
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будинок з ділянкою землі (r = 0,12; р ≤ 0,05) та зменшується при бажанні 

мати приватне підприємство (r = -0,13; р ≤ 0,05) та нерухомість (r = -0,15; р ≤ 

0,05). 

Відповідаючи на запитання щодо планів підвищення рівня власних 

доходів, 94,8% респондентів виявило бажання їх покращити шляхом пошуку 

високооплачуваної роботи (48%) та додаткової роботи (22,5%). Так, 

результати статистичного аналізу демонструють, що серед майбутніх 

соціальних працівників (р ≤ 0,05) та юристів (р ≤ 0,05) у процесі навчання 

зазнають змін уявлення про способи підвищення власного доходу. В першу 

чергу зростає бажання знайти високооплачувану роботу. Та характерною 

відмінністю між представниками цих двох груп є спад пошуку додаткової 

роботи у соціальних працівників й, навпаки, підйом – у юристів. Також серед 

останніх порівняно більше тих, хто прагне розпочати власний бізнес, ніж 

серед соціальних працівників. Цей факт, на нашу думку, є зрозумілим, 

оскільки в нашому суспільстві розповсюджено ведення приватної бізнесу 

юристами (адвокатські, нотаріальні послуги), натомість приватний сектор в 

сфері соціальних послуг відсутній. 

Здійснивши аналіз спрямованості студентів на економічну активність, 

можна резюмувати, що ця спрямованість виявляється достатньо високому 

рівні бажання студентів бути власником та бажанні підвищити власні доходи 

у певний спосіб. Попри це результати вказують на занизький рівень ділової 

активності майбутніх фахівців у реальності. Тобто, студентська молодь 

фактично не збирається тут і зараз активізувати свої зусилля для зміни свого 

економічного становища. Всі наявні інтенції відтерміновує в майбутнє, в час 

після завершення навчання у вузі. 

Спрямованість на економічний ризик. Виявлені при аналізі бажаних 

форм власності для подальшого працевлаштування студентів результати 

(приватне підприємство, індивідуальна трудова діяльність) спонукали 

дослідити бажання та готовність майбутніх фахівців йти на економічний 

ризик. 
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Зокрема, встановлено, що більшість респондентів мають середній 

рівень бажання йти на економічний ризик заради своїх доходів (37,8%). До 

того ж виявлено кореляційний зв'язок між означеним показником та 

бажанням бути власником (r = 0,27; р ≤ 0,01), рівнем максимально досяжних 

матеріальних вершин особистості (r = 0,24; р ≤ 0,01). Отже, чим сильніше 

бажання індивіда бути власником, тим яскравіше в нього бажання йти на 

економічний ризик, і відповідно тим вищий буде рівень економічних 

домагань. Та на даний момент свій рівень економічного ризику майбутні 

фахівці оцінюють як занизький (60%). Прикрим, на нашу думку, є той факт, 

що 12,6% респондентів вказують на повну відсутність економічного ризику в 

своїй поведінці. З огляду на результати виходить, що студенти не готові до 

економічного ризику, а тому, або весь економічний ризик зводиться до 

отримання / неотримання стипендії, або вони обирають дрібні, але 

«перевірені» джерела підробітку. Та скоріш за все – матеріальну допомогу 

від батьків, що підтверджується наявним негативним кореляційним 

взаємозв’язком (r = -0,12; р ≤ 0,05). Тобто, при збільшені допомоги від 

батьків знижується рівень бажання йти на економічний ризик. 

Визначаючи оптимальний для себе рівень економічного ризику, 39,1% 

студентської молоді обрали позначку «середній ступінь ризику». Та 

порівнюючи позначки за даним показником серед студентів першого курсу (р 

≤ 0,05), варто зазначити, що саме юристи мають більшу готовність до 

економічного ризику, на відміну від фінансистів та соціальних працівників. 

Результати випускників демонструють іншу картину (р ≤ 0,05): найвищі 

показники у фінансистів, а юристи мають ще нижчий рівень, ніж у 

соціальних працівників (рис. 2.11.). Подібні зміни позначок, на нашу думку, 

відбуваються під впливом професійного становлення майбутніх фахівців за 

кожною конкретною спеціальністю. Все ж, узагальнено такі результати 

свідчать про занижену оцінку власних економічних можливостей та 

зумовлюють більш пасивний тип економічної поведінки. Рівень означеного 

показника має також негативний кореляційний зв'язок з матеріальною 
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підтримкою від батьків (r = 0,18; р ≤ 0,01), що проявляється як зниження 

рівня оптимального економічного ризику особистості при зростанні 

допомоги батьків. 
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Рис. 2.11. Рівень оптимального економічного ризику серед 
випускників (у %) 

Метою наступних запитань було визначення економічної ініціативи 

особистості майбутнього фахівця у випадку керівництва установою 

соціальної сфери. Так, найбільше респондентів вказують на середній ступінь 

змін економічної ініціативи у випадку керівництва установою соціальної 

сфери (30,2%), але розкиданість відповідей має вектор зростання за даним 

показником. Цікавими є результати кореляційного аналізу, якими 

встановлено зв'язок означеного показника зі ступенем оптимального 

економічного ризику особистості (r = 0,23; р ≤ 0,01). При цьому 

зацікавленість у подальшому розвитку такої установи також має високий та 

дуже високий ступінь (58,4%). До того ж за зростання інтересу майбутнього 

фахівця у розвитку установи підвищується рівень його економічної 

ініціативи (r = 0,44; р ≤ 0,01).  

Дослідження мотиваційно-потребової сфери особистості 

майбутнього фахівця відбувалось шляхом визначення ключових цілей-

орієнтирів вибору професії студентом, чинників кар’єрного зростання, рівня 

економічних домагань та ролі конкуренції у взаємодії з іншими. 

Статистичний аналіз результатів відповідей свідчить, що на вибір 
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професії найбільший вплив здійснили (можливість вибору конкретного 

варіанту відповіді була прийнята за 100%): можливість в майбутньому добре 

заробляти (46,5%), поради батьків (38,8%) та престижність майбутньої 

професії (37,5%). Цікавим є кореляційний аналіз факторів вибору професії 

між собою. Зокрема, чинник «можливість в майбутньому добре заробляти» 

має негативну кореляцію з «випадковість» (r = -0,26; р ≤ 0,01), що є логічним, 

а також з «цінністю професії для суспільства» (r = -0,26; р ≤ 0,01). Отже, чим 

ґрунтовніший вплив можливості добре заробляти в майбутньому, тим нижче 

оцінюють суспільне призначення професії студенти. Також визначальною є 

негативна кореляція чинників «порада батьків» з «значним інтересом до цієї 

галузі знань» (r = -0,37; р ≤ 0,01). Виходить, що чим більше батьки 

нав’язують свою думку щодо професійного вибору, тим нижча зацікавленість 

особистості в конкретній спеціальності. При цьому, чим більше інтерес до 

конкретного фаху, тим вище можливість реалізувати свої здібності (r = 0,33; 

р ≤ 0,01).  

За таких показників варто з’ясувати визначальні фактори професійного 

вибору серед студентів різних спеціальностей. Зокрема, соціальні працівники 

першого курсу, на відміну від своїх однолітків юристів та фінансистів, 

вказують на цінність професії для суспільства як провідний чинник (р ≤ 0,01). 

Останні орієнтуються більше за соціальних працівників на престижність 

професії (р ≤ 0,01) та можливість у майбутньому добре заробляти (р ≤ 0,01) 

(табл.2.5.). Такі результати, на нашу думку, пояснюються тим, що соціальна 

робота як професійна діяльність існує в нашому суспільстві лише з 1991 

року, а юриспруденція та фінансова справа мають давнішу історію свого 

існування, тому суспільні уявлення про образ фахівця є докорінно 

відмінними. На даному етапі професійного становлення особистість 

майбутнього фахівця тільки починає знайомитись з компетенціями 

спеціаліста конкретного фаху, ідеалізуючи його постать. 
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Таблиця 2.5. 

Фактори вибору професії серед першокурсників(%) 

Спеціальність респондентів Фактори вибору 
професії 

СР ЮР Ф 

Значення 
критерія х² 
(хі-квадрат 
Пірсона) 

Престижність 41,2 60 55,6 2,34 
Матеріальне 
забезпечення 

41,2 68 63 5,02 

Порада батьків 47,1 20 37 4,59 
Значний інтерес 26,5 44 33,3 1,98 

Цінність професії** 50 8 14,8 15,8 
Статус в суспільстві* 11,8 40 33,3 6,73 

Випадковість 14,7 4 3,7 3,24 
Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² визначені в таблиці значком * - у випадку р = / ≤ 0,05, ** - у випадку 
р ≤ 0,01. 

Серед студентів третього курсу соціальні працівники частіше 

прислухалися до порад батьків щодо вибору своєї професії, ніж юристи та 

фінансисти (р ≤ 0,01) (табл.2.6.). Останні продовжують зважати, в першу 

чергу, на майбутнє матеріальне забезпечення (62 –  65%; р ≤ 0,05), а також 

вказують на можливість займати високе положення в суспільстві (38 – 47%; р 

≤ 0,01). 

Таблиця 2.6. 
Фактори вибору професії серед респондентів третього курсу(%) 

Спеціальність респондентів Фактори вибору 
професії 

СР ЮР Ф 

Значення 
критерія х² 
(хі-квадрат 
Пірсона) 

Престижність 37 51,1 41,2 1,97 
Матеріальне 

забезпечення* 
37 61,7 64,7 8,05 

Порада батьків 39,1 21,3 35,3 3,74 
Значний інтерес 39,1 21,3 35,3 2,79 

Цінність професії 28,3 23,4 11,8 3,17 
Статус в суспільстві** 13 38,3 47,1 12,08 

Випадковість* 17,4 2,1 5,9 7,29 
Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² визначені в таблиці значком * - у випадку р = / ≤ 0,05, ** - у випадку 
р ≤ 0,01. 
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На нашу думку, означені показники характеризують не лише суспільні 

уявлення про престижність обраного фаху, але й про можливе майбутнє 

матеріальне забезпечення. Щодо соціальних працівників, то їхні результати 

зумовлені тим фактом, що значна частина з цієї групи респондентів 

навчаються за цільовим направленням установ та закладів соціальної сфери, і 

відповідно саме батьки вирішували організаційні питання оформлення 

необхідних документів. 

На завершальному етапі навчання розподіл показників факторів вибору 

професії змінюється (табл. 2.7.). Так, фінансисти продовжують віддавати 

перевагу чиннику «майбутнє матеріальне забезпечення» (46,9%) на відміну 

від своїх колег-гуманітаріїв (р ≤ 0,05). Цікавою є динаміка змін в процесі 

навчання за даним чинником: його істотність зменшується від курсу до курсу 

за всіма спеціальностями, та особливо помітно у соціальних працівників (р = 

0,05) та юристів (р ≤ 0,05). Натомість показники збільшуються за чинником 

«порада батьків», з перевагою у соціальних працівників (53,8%; р ≤ 0,01). 

Таблиця 2.7. 

Фактори вибору професії серед респондентів випускного курсу(%) 

Спеціальність респондентів Фактори вибору 
професії 

СР ЮР Ф 

Значення 
критерія х² 
(хі-квадрат 
Пірсона) 

Престижність** 3,8 42,9 28,1 18,55 
Матеріальне 

забезпечення* 
19,2 35,7 46,9 7,39 

Порада батьків 53,8 42,9 46,9 0,96 
Значний інтерес* 28,8 50 18,8 7,05 

Цінність професії** 34,6 35,7 3,1 12,11 
Статус в суспільстві** 9,6 35,7 12,5 9,43 

Випадковість** 30,8 - 28,1 10,8 
Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² визначені в таблиці значком * - у випадку р = / ≤ 0,05, ** - у випадку 
р ≤ 0,01. 

Красномовними, на нашу думку, є зміни за фактором інтерес до 

обраної галузі. Зокрема, професіоналізація особистості у вузі підвищує 

зацікавленість (р ≤ 0,05) юристів та певним чином соціальних працівників, на 
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противагу до фінансистів. Також виразним є зниження позначки за чинником 

престижність майбутньої професії у соціальних працівників з першого до 

випускного курсу (з 41,2% до 3,8%; r = -0,37; р ≤ 0,01). Отже, майбутні 

фахівці соціальної роботи зневірюються у своєму фаху, його розвитку та 

зміні ставлення суспільства до особистості спеціаліста. При цьому 

результати свідчать, що студенти-гуманітарії розуміють цінність їхніх 

професій для суспільства, на відміну від фінансистів (р ≤ 0,01). 

Таким чином, майбутніх соціальних працівників спонукали обрати свій 

професійних шлях: поради батьків, цінність професії для суспільства та 

інтерес до неї. Та вибір юристів і фінансистів опосередковується зовсім 

іншими важелями: престижність фаху, матеріальне забезпечення та статус, 

який особистість отримає в майбутньому. 

Саме тому наступне запитання даного блоку було присвячено 

дослідженню факторів кар’єрного зростання. Так, переважна більшість 

респондентів вказують на підвищення рівня матеріального забезпечення 

(59,1%). А на особливу важливість підвищення заробітку при кар’єрному 

зростанні вказують 42,8% респондентів. Найактуальнішим даний чинник є 

для фінансистів, юристів, і вже потім для соціальних працівників (р ≤ 0,01) 

(рис. 2.12.). 
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Рис. 2.12. Ставлення респондентів до підвищення заробітку при 
кар’єрному зростанні (%) 
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До того ж встановлено кореляційний зв'язок між означеним показником та 

ставленням респондентів до конкуренції (r = 0,17; р ≤ 0,01) і особливо у 

фінансистів (r = 0,32; р ≤ 0,01). Отже, при більш позитивному ставленні до 

конкуренції зростає вплив матеріального забезпечення у випадку кар’єрного 

зростання. 

Через таку зацікавленість у підвищенні матеріального забезпечення 

актуальним було вивчення рівня допустимого максимуму для особистості 

при реалізації її здібностей. Фактично з’ясовувався рівень економічних 

домагань індивіда. Зокрема, більшість студентів зазначають, що для них 

важливо забезпечити себе та свою сім’ю найнеобхіднішим (37,8%), а також 

повністю забезпечити своє майбутнє (26,5%). Цікавим є виявлений 

кореляційний зв'язок означеного показника з бажанням йти на економічний 

ризик (r = 0,24; р ≤ 0,01), що вказує на підвищення планки рівня економічних 

домагань особистості при зростанні бажання вдаватися до економічного 

ризику. А також є певний перетин з рівнем економічної ініціативи 

особистості (r = 0,15; р ≤ 0,01), ставлення до конкуренції (r = 0,19; р ≤ 0,01). 

Але в даному ключі красномовною негативна кореляція з фактом наявності 

роботи у особистості (r = -0,13; р ≤ 0,05). Тобто, чим виший рівень бажаного 

економічного добробуту в майбутньому, тим менше студентів по факту 

працевлаштування на даний момент. 

Вивчення ставлення респондентів до конкуренції резюмує, що 

більшість студентів вказує на варіант «буває всяке: і змагаються, і ні» 

(46,8%). Цікаво, що однакова кількість майбутніх фахівців висловилися в 

підтримку та проти змагального духу конкуренції (по ≈ 18%). Виявлені 

кореляційні зв’язки між даним показником та рівнем матеріального 

добробуту (r = 0,15; р ≤ 0,01), бажанням бути власником (r = 0,15; р ≤ 0,01) та 

ступенем бажання йти на економічний ризик (r = 0,17; р ≤ 0,01). Отже, при 

зміні ставлення до конкуренції в позитивному векторі, зростає бажання бути 

власником та йти на економічний ризик, а також рівень матеріального 

добробуту індивіда. 
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Щодо функцій конкуренції, то, на думку більшості студентів, вона 

допомагає покращити матеріальне становище фахівця. В цьому переконані 

більшою мірою фінансисти (41,9%), ніж соціальні працівники (р ≤ 0,05). Для 

останніх ключовим є самовдосконалення (23 – 29%) та розвиток творчого 

потенціалу (17 – 19%) (рис. 2.13.). На нашу думку, саме специфіка та цінності 

соціальної роботи як професійної діяльності впливають на визначення 

змістовного наповнення функцій конкуренції для особистості студента. 
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Рис. 2.13. Вибір функцій економічної конкуренції (%) 

На основі дослідження конативного компоненту економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери можна зробити наступні 

висновки. 

По-перше, дві третини респондентів мають нижче середнього рівень 

спрямованості на ділову активність з певними відмінностями в залежності 

від напрямку підготовки фахівця та етапу навчання. Так, спрямованість на 

ділову активність майбутніх соціальних працівників знижується від курсу до 

курсу, що пов’язано, на нашу думку, з виявленим зменшенням ваги 

престижності обраного фаху. Наявні умови праці спеціалістів соціальної 

сфери, рівень оплати праці, подекуди застарілі підходи до організації 

безпосередньої діяльності – неповний перелік того, що студент-соціальний 

працівник може побачити під час навчальних та технологічних практик у 

відповідних установах. Наслідком подібного є спрощення образу «Я-

ідеального фахівця», що, у свою чергу, зумовлює модус пасивності, як 
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неминучого фатуму. Попри це встановлено високий рівень бажання бути 

власником та прагнення до поліпшення власного матеріального рівня. За цих 

умов соціальні працівники схильні обирати окрім високооплачуваної роботи, 

як способу поліпшення власного добробуту, ще й пошук додаткової роботи 

(ці показники знижуються від курсу до курсу). 

По-друге, показники готовності до економічного ризику серед 

студентської молоді зафіксовані на середньому рівні з коливанням в 

залежності від обраного фаху та курсу навчання. Зокрема, рівень 

економічного ризику соціальних працівників певним чином зростає від курсу 

до курсу. 

По-третє, ступінь прояву економічної ініціативи особистості виялено 

як середній. При цьому зацікавленість індивіда у подальшому розвитку 

підприємства за умови кар’єрного зростання має високий рівень. 

По-четверте, на мотиваційно-потребову сферу суттєвий вплив 

здійснюють цілі-орієнтири вибору професії, чинники кар’єрного зростання. 

Встановлено, що фактори вибору професії є відмінними серед студентів 

різних спеціальностей. Зокрема, соціальні працівники аргументують свій 

вибір цінністю фаху для суспільства, інтересом до нього та порадами батьків. 

А подальше кар’єрне просування мотивується, переважно, збільшенням рівня 

матеріального забезпечення, за показниками якого соціальні працівники 

серед всіх спеціальностей на останній позиції. 

По-п’яте, рівень економічних домагань респондентів визначається 

прагненням забезпечити себе та свою сім’ю найнеобхіднішим зі ставленням 

до конкуренції на робочому місці як до тактики, що залежить від обставин 

справи. Визначаючи провідну, на думку респондента, функцію конкуренції, 

соціальні працівники вказали на самовдосконалення та розвиток творчого 

потенціалу, що кардинально відрізняється від заявленого фінансистами 

покращення матеріального становища. 
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2.2.4. Визначення особливостей конфігурації структурних 

компонентів економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Як нами було зазначено, внутрішнім (головним) чинником економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери є не тільки кожен 

структурний її компонент, але й певна їх конфігурація, яка утворюється в 

результаті їх взаємозв’язку і динаміки. Тому актуальним стає питання про 

взаємозв’язки показників компонентів економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери між собою та виявлення базових латентних 

конструктів, які б поглиблювали наше уявлення про особливості феномену 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. Для реалізації 

поставленого завдання використовувався факторний аналіз даних, що являє 

собою сукупність статистичних процедур, спрямованих на виокремлення з 

великої кількості змінних відносно невеликої кількості глибинних 

конструктів, які тісно пов’язані між собою та є такими, що явно не 

спостерігаються [95]. 

Отже, екстракція факторів відбувається з використанням методу 

аналізу основних компонентів. Ротація факторів проводиться з 

використанням ортогонального методу Varimax обмеженням факторної ваги 

не нижче 0,4. В результаті проведених статистичних процедур були виділені 

групи факторів по компонентам економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери: когнітивному, конативному та афективному (Додаток Ж). 

Зокрема, встановлено, що структурні компоненти економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери визначаються 5 факторами, 

які пояснюють 36,1% загальної дисперсії. 

В перший фактор (внесок в загальну дисперсію – 11,6%) увійшли такі 

змінні: «матеріальне становище сім’ї» (факторне навантаження 0,8), «рівень 

власного матеріального добробуту» (0,8), «оцінка власної соціально-

економічної групи на власну думку» (0,76), «ступінь задоволення рівнем 

власного матеріального добробуту» (0,74), «оцінка власної соціально-

економічної групи на думку добре знайомих людей» (0,68), «рівень 
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задоволення власних потреб матеріальними прибутками» (0,66) та «особисте 

ставлення до багатих людей» (0,42), що дозволяє позначити даний фактор як 

«суб’єктивний економічний статус особистості». 

Подібна сукупність показників даного фактору означає, що особистісне 

сприйняття людиною себе як члена тієї чи іншої соціально-економічної 

групи, а також уявлення індивіда про конкретні економічні явища 

визначаються матеріальним становищем своїм та батьківської сім’ї. 

Включення до даного фактору орієнтиру на позитивне ставлення до багатих 

людей дає підстави вважати, що подібне характеризує особистість як таку, 

що ідентифікує себе з заможними людьми. Отже, змінні цього фактору є 

відображенням когнітивної складової економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери. 

Варто зазначити, що вплив даного чинника на особливості економічної 

соціалізації майбутнього фахівця може мати різні наслідки в залежності від 

ступеню прояву: від активізації власних зусиль для підвищення рівня 

матеріального добробуту своєї родини через економічно-споживацьку 

поведінку, що властива індивіду без чітких життєвих орієнтирів, і до 

особистості з окресленими проявами економічної десоціалізації. 

Другий фактор (вклад – 8,2%) визначає поєднання таких 

характеристик: «бажання мати гроші» (0,71), «ступінь значення грошей» 

(0,61), «ступінь бажання бути власником» (0,6), такого аспекту ставлення до 

грошей як «гроші роблять життя людини змістовним та щасливим» (0,58) 

«ставлення до збільшення заробітної плати при кар’єрному зростанні» (0,43) 

та «ступінь зміни економічної ініціативи при кар’єрному зростанні» (0,41). 

Саме тому вважаємо за доцільне визначити даний фактор як «оцінка ролі 

грошей / власності в житті особистості». Подібне виокремлення показників 

свідчить про концентроване виявлення суті всіх економічних процесів для 

особистості студента в грошах / об’єктах власності. Таким чином, бажання 

мати певні матеріальні цінності визначає певне ставлення до них та 

економічну ініціативу особистості. Але відносно посередня вага показників у 
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факторі вказує на те, що гроші для студента не є ціннісним абсолютом, лише 

результатом досягнення інших цілей (в нашому випадку – кар’єрне 

зростання, розвиток). Отже, цей фактор увібрав у себе змінні афективного та 

конативного компонентів економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 

Вплив даного чинника може мати неоднозначне відображення у 

ставленні особистості до тих чи інших економічних явищ та процесів, що 

проявляється у поведінці від нівелювання соціальної ролі матеріальних 

цінностей через адекватне сприйняття їх позиції в сучасних соціально-

економічних відносинах до «культу грошей» (грошовий фетишизм). 

Третій фактор (вклад – 6,2%) містить такі шкали: «можливість 

підвищення власного прибутку» (0,71), «можливість підвищення прибутку 

сім’ї» (0,59), «ступінь бажання йти на економічний ризик заради збільшення 

прибутку» (0,52), «рівень економічних домагань» (0,44), «ступінь 

оптимального економічного ризику» (0,41) на фоні негативного ставлення до 

«бажання підвищувати рівень свого власного прибутку» (-0,5), що дозволяє 

означити цей фактор як «економічна спрямованість особистості». Така 

сукупність показників даного фактору вказує на те, що прагнення студентів 

до збільшення рівня їх матеріальних прибутків залишаються лише певним 

«планом дій» без фактичної реалізації. Отже, когнітивна та афективна 

компоненти економічної соціалізації майбутнього фахівця не знаходять своєї 

реалізації у конативній складовій попри те, що фактор увібрав у себе змінні 

когнітивного та конативного компонентів економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери. В професійному аспекті дана закономірність 

означає недостатній практичний досвід, а відтак низьку економічну 

компетентність майбутнього фахівця. 

Четвертий фактор (вклад – 5,2%) утворений наступними 

характеристиками: «ступінь зацікавленості економікою держави» (0,69), 

«ступінь зацікавленості економікою регіону» (0,66), «інтерес до економічних 

питань через ЗМІ» (0,65), «цікавість до економічних змін в регіоні» (0,48) та 
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«цікавість до економічних змін в державі» (0,42) та таким показником 

ставлення до грошей як «всі негаразди в суспільстві йдуть від грошей: вони 

приносять нещастя та зло» (0,47), що дозволяє позначити даний фактор як 

«інтерес до економічних процесів макро- та мезорівня». Такий комплекс 

показників вказує на достатньо істотну позицію державних та місцевих 

економічних процесів, що мають своє висвітлення в ЗМІ, у формуванні 

ставлення особистості студента до тих чи інших економічних явищ нашої 

дійсності, а відтак і на весь процес та результати економічної соціалізації 

майбутнього фахівця. Отже, цей фактор увібрав у себе змінні афективного 

компоненту економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Варто додати, що міра впливу означеного фактору проявляється у 

ставленні до самих економічних процесів, реформ, а також людей, які їх 

реалізують. При цьому яскравим акцентом є критичне ставлення до 

соціального призначення прибутків в житті держави, регіону, суспільства в 

цілому, що активізує інтерес до економічних подій на всіх рівнях. Відповідно 

схвалення, ігнорування чи опір таким економічним подіям може мати свій 

прояв в економічній поведінці індивіда. 

П’ятий фактор (вклад 4,8%) заснований на таких дескрипторах: 

«бажаний рівень прибутку за умови роботи в установах соціальної сфери» 

(0,57) «бажаний рівень прибутку в теперішній час» (0,51), та «розмір 

щомісячного прибутку багатої людини» (0,48), «ставлення до конкуренції в 

діловій сфері» (0,46) на фоні зниження «ставлення свого (-0,54) та знайомих 

людей (-0,53) до бідних», що дозволяє позначити даний фактор – 

«економічні домагання особистості». 

Означене поєднання показників свідчить про оцінку та співставлення 

прибутків реальних з бажаними (ідеальними) за умов сьогодення, реального 

майбутнього та омріяного багатства. Економічна самооцінка індивіда, 

відображаючи рівень задоволення чи незадоволення собою, створює основу 

для сприймання власного економічного успіху чи неуспіху в діяльності, 

досягнення мети певного соціально-економічного рівня, тобто рівня 
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економічних домагань особистості. Отже, даний фактор увібрав у себе змінні 

переважно когнітивного компоненту за наявності також змінних афективного 

та конативного. 

Впливаючи на ставлення молодої особистості до економічних явищ, 

такий комплекс може мати як конструктивні (посилювати рівень економічної 

ініціативи та економічного ризику індивіда, підвищувати його економічну 

активність в умовах конкуренції), так і деструктивні наслідки (зниження 

відповідних показників через неготовність до конкуренції, розчарування в 

професії та своєї ролі в ній). Отже, успішність впливу фактору залежить від 

особливостей економічної ідентифікації особистості в умовах ринкової 

економіки, специфіки її «Я концепції». 

Таким чином, характеристики виділених факторів дають підстави 

певних узагальнень щодо структурної конфігурації складових частин 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. Отже, 

найбільший вияв мають когнітивний та афективний компоненти у порівнянні 

з конативним, який доповнював спектр змінних у факторах. Подібне, на нашу 

думку пояснюється браком практичного досвіду реалізації тих чи інших 

економічних процедур, яскравим впливом ЗМІ на ставлення до економічних 

явищ та процесів (без ґрунтовної теоретичної бази у студентів-гуманітаріїв), 

а тому занизьким рівнем економічної компетентності особистості. 

Також факторний аналіз відповідних змінних дозволяє виокремити 

певні тенденції в особливостях економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. Зокрема, ключовими характеристиками для подальшого 

аналізу стають: рівень економічної активності, часові орієнтації готовності 

до економічних дій, орієнтації на трудову діяльність, ставлення до 

матеріальних цінностей, уявлення про суб’єктивний економічний статус та 

економічні домагання особистості. 

Узагальнюючи аналіз структурних компонентів економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, варто вказати на те, що 

були виявлені достовірні відмінності по кожній складовій серед студентів 
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різних спеціальностей та етапів навчання. Факторним аналізом основних 

показників встановлено латентні зв’язки змінних, що у своїх комбінаціях 

дають характеристику впливу на рівень економічної соціалізованості 

особистості конкретного професійного напряму та курсу. 

Саме тому доцільним є грунтовніше вивчення індивідуально-

психологічних особливостей індивіда та характеристика кореляційних 

зв’язків між ними та компонентами економічної соціалізації майбутнього 

фахівця. 

 

2.3. Аналіз індивідуально-психологічних характеристик майбутніх 

фахівців соціальної сфери, їх взаємозв’язок зі структурними 

компонентами економічної соціалізації 

 

Дослідження індивідуально-психологічних характеристик особистості 

майбутнього фахівця соціальної ґрунтується на результатах, отриманих від 

використання ряду відповідних методик. 

Загальні здатності до підприємництва. Для вивчення загальних 

здібностей до підприємництва особистості у майбутніх фахівців соціальної 

сфери як індикаторів їх економічної культури нами була використана 

Методика відображення загальної схильності до підприємництва (GET TEST) 

[115]. Статистичний аналіз результатів здійснювався за кожною з п’яти 

інтегральних характеристик означених здатностей (табл. 2.8.).  

Таблиця 2.8. 
Показники психологічних параметрів загальних здатностей до 

підприємництва особистості 
Шкали тесту / здатності до 
підприємництва  

Середнє 
арифметичне 

Стандартне 
відхилення 

Потреба в досягненнях 6,42 2 
Потреба у незалежності / автономії* 3,62 1,3 
Схильність до творчості 6,7 1,9 
Уміння йти на зважений ризик* 6,1 2,2 
Цілеспрямованість та рішучість 8,07 1,9 
Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² визначені в таблиці значком * - у випадку р = / ≤ 0,05, ** - у випадку 
р ≤ 0,01. 
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Так, першою досліджувалась потреба в досягненнях (подальшому 

розвитку) особистості студента. Переважна більшість респондентів отримала 

показник «нижче середнього» (56,9%) за означеною характеристикою. Але 

ще 24% мають середню позначку. Зважаючи, що дана потреба виявляється за 

допомогою такої системи: завбачливість; самодостатність; оптимізм; 

енергійність; наполегливість і рішучість; зорієнтованість на результат 

(завдання); ретельність; самовпевненість та інше, то, на нашу думку, такі 

результати зумовлені життєвим та професійним досвідом. Саме за умови 

наявності останнього у особистості формуються риси завбачливості, 

самодостатності та ретельності. Соціально-психологічні особливості 

студентського віку вказують на достатність оптимізму, енергійності, 

наполегливості та самовпевненості. 

Порівнюючи позначки результатів за даною характеристикою серед 

студентів різних спеціальностей, варто зазначити, що юристи більшою мірою 

орієнтовані на результати (досягнення), ніж соціальні працівники (р = 0,05). 

На нашу думку, саме специфіка професій зумовлює відмінність результатів. 

Соціальна робота, як професійна діяльність, має свій фактично замкнений 

цикл, коли соціальний працівник, виконавши необхідні етапи та кроки своєї 

співпраці з клієнтом, та, здійснивши заключне оцінювання результатів, за 

ситуації невдоволення може запропонувати клієнтові спробувати 

альтернативний шлях. Юриспруденція ж має справу виключно з нормами 

законодавства, прямими приписами та конкретизованими процедурами. Тому 

фахівці цієї спеціальності змушені ефективно діяти в умовах обмежених 

комбінацій та вибору, що, в свою чергу, впливає на формування більш чітких 

орієнтацій на досягнення бажаного. 

Цікавою є динаміка змін в аспекті етапів навчання. Зокрема, 

першокурсники демонструють вищі результати за потребою у розвитку 

(досягненнях) на відміну від випускників (р ≤ 0,01). Дані показники, на нашу 

думку, можуть бути спричинені відсутністю чіткого уявлення у випускників 

про своє професійне майбутнє, що, перш за все, пов’язано зі спробами 
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працевлаштування за спеціальністю в умовах браку відповідних вакансій, 

зневірою у престижність та необхідність суспільству професії, зниження 

зацікавленості особистості студента у конкретному фаху. 

До того ж встановлено кореляційний зв'язок даної потреби з такими 

рисами економічної соціалізованості особистості: економічна спрямованість 

особистості (r = 0,26; р ≤ 0,01) та економічна самооцінка особистості (r = 

0,12; р ≤ 0,05). Отже, чим вище потреба в досягненнях (розвитку), тим більш 

чітко буде окреслена економічна спрямованість індивіда та зростатиме його 

економічна самооцінка. Цікаво, що саме у соціальних працівників третього 

курсу ми можемо статистично виявити кореляцію між означеною змінною та 

економічною самооцінкою (r = 0,3; р ≤ 0,05). Показники фінансистів на 

початку навчання визначаються зв’язком суб’єктивного економічного 

статусу особистості (r = 0,46; р ≤ 0,05) та економічної спрямованості (r = 0,5; 

р ≤ 0,01). Та на завершальному етапі достовірним є взаємозв’язок з цікавістю 

до економічних процесів макро- та мезорівня (r = 0,4; р ≤ 0,05) (Додаток З.1). 

Статистичний аналіз прояву потреби у незалежності / автономії вказує 

на те, що більшість студентів виявляють її на рівні нижчому за середній 

(42,2%). Але позитивним, на нашу думку, є той факт, що сумарно у 53,3% 

респондентів дана потреба сформована на середньому та високому рівнях. 

При цьому бажання бути незалежними є більш характерним для фінансистів 

на відміну від колег-гуманітаріїв (р ≤ 0,05), особливо – соціальних 

працівників (р ≥ 0,01). Статистично встановлено кореляційні зв’язки з такими 

рисами економічної соціалізованості особистості (Додаток З.1): економічна 

спрямованість (r = 0,18; р ≤ 0,01) та цікавість до економічних процесів макро- 

та мезорівня (r = -0,14; р ≤ 0,01) (негативна кореляція). Отже, при підвищенні 

потреби у незалежності та автономії посилюється економічна спрямованість 

індивіда, але знижується рівень зацікавленості у економічних процесах 

суспільства. Хоча остання кореляція є характерною лише для соціальних 

працівників першого курсу і не має прояву на подальших етапах навчання. 



 136 

Варто враховувати, що означена потреба розкривається через такі риси: 

робити щось нетрадиційне; працювати наодинці; робити все по-своєму; 

говорити все, що думаєте; не схилятися під тиском групи; проявляти 

впертість та цілеспрямованість; не піддаватися тиску наказів; вирішувати все 

самостійно. Співставлення подібних особливостей незалежності та автономії 

з отриманими результатами дає можливість припустити, що під впливом 

професійного становлення у фінансистів розвиваються важливі для ведення 

підприємницької діяльності особистісні риси, підвищується рівень їх 

економічної активності. Навіть сама суть фаху орієнтує майбутнього фахівця 

на відповідальність за операції з грошима, інші фінансові трансферти, 

самостійність і рішучість. Відсутність означених рис у професійному 

портреті спеціаліста з фінансів свідчить про його некомпетентність, що може 

мати різні наслідки, в тому числі й кримінального правопорушення. 

Соціальна робота як професія, передбачає роботу фахівця з окремими 

фінансовими питаннями, але розміри сум для відповідних операцій є значно 

меншими, і правильність призначення їх до виплати проходить ряд 

перевірок, що в рази зменшує ймовірність помилок. Тому такі порушення 

матимуть рівень дисциплінарних, максимум адміністративних стягнень. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що більшість 

респондентів мають нижче середнього рівень схильності до творчості 

(38,8%). Та очевидною є тенденція зростання позначки за даним показником, 

оскільки сумарно 55% студентів виявили середній та вище середнього рівень. 

Дана схильність визначається за допомогою таких характеристик: виявлення 

прагнення до нового, невідомого; мрійливість; здогадливість і розвинена 

інтуїція; очікування виклику, змагання; багато ідей; допитливість. Також 

встановлено кореляційний зв'язок між даною потребою та такою рисою 

економічної соціалізованості особистості (Додаток З.1) як економічна 

спрямованість особистості (r = 0,19; р ≤ 0,01). Отже, при зростанні потреби 

індивіда у творчості більш чітко окреслюється його економічна 

спрямованість. Цікавими є виявлені кореляції означеного показника серед 
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майбутніх соціальних працівників різних етапів навчання. Так, результати 

першокурсників пов’язані, за загальною тенденцією, з економічною 

спрямованістю особистості (r = 0,47; р ≤ 0,01). У третьокурсників – мають 

негативну кореляцію з оцінкою ролі грошей / власності в житті особистості (r 

= -0,33; р ≤ 0,05). Позначки випускників визначаються зв’язком з цікавістю 

до економічних процесів макро- та мезорівня (r = 0,31; р ≤ 0,05). Тобто, при 

більш чіткому вияві схильності до творчості на початку навчання 

розвивається економічна спрямованість індивіда, знижується ціннісна роль 

грошей / власності – на середині навчання, зростає інтерес до економічних 

процесів суспільства – на заключному етапі. 

Наступним показником в оцінці загальних здатностей до 

підприємництва стало уміння йти на розумний (зважений) ризик. Розподіл 

відповідей респондентів вказує на нижче середнього рівень означеного 

вміння (47,4%) з чітко визначеним вектором до зростання (сумарно 38,5% за 

середній та вище середнього рівень). Цікавим є виявлений в ході аналізу 

факт, що юристи більш схильні до ризику, ніж соціальні працівники (р ≤ 

0,05). Беручи до уваги те, що уміння йти на зважений ризик отримує свій 

прояв у: адекватній оцінці власних можливостей; оцінці більше вигоди, ніж 

можливості поразки; діях в умовах неповної інформації; формуванні 

складних, але досяжних цілей; независокій амбіційності, варто зазначити, що 

даний результат пояснюється специфікою професійної діяльності майбутніх 

фахівців. Також було встановлено кореляційні зв’язки даного вміння з 

такими рисами економічної соціалізованості особистості (Додаток З.1): 

економічна спрямованість (r = 0,19; р ≤ 0,01) та економічна самооцінка (r = 

0,14; р ≤ 0,05). Та в розрізі спеціальностей є певні відмінності: позначки 

майбутніх соціальних працівників за означеним показником корелюють з 

економічною самооцінкою особистості (r = 0,37; р ≤ 0,01); результати 

майбутніх юристів позитивно пов’язуються з економічною спрямованістю (r 

= 0,42; р ≤ 0,05) та негативно з оцінкою ролі грошей / власності в житті 

особистості (r = -0,56; р ≤ 0,01). Отже, при розвиткові вміння зважено 
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ризикувати в економічних справах у соціальних працівників підвищується 

рівень їх економічної самооцінки, а у юристів чіткіше окреслюється 

економічна спрямованість та знецінюється роль грошей / власності в житті 

особистості. 

Статистичний аналіз такого модуля як цілеспрямованість та рішучість 

проявляється у більшості студентів на середньому рівні (43,7%) і має чітко 

окреслені тенденції зростання до вище середнього та високого рівня 

(сумарно 37,6%). Серед студентів різних спеціальностей на рівні тенденції є 

відмінності між фінансистами та соціальними працівниками (р ≥ 0,05). 

Особливо яскраво різняться позначки третьокурсників: у фінансистів 

більшою мірою розвинуті цілеспрямованість та рішучість (р ≥ 0,01). Для 

розуміння сутності подібних відмінностей, варто зазначити, що дану 

характеристику можна описати за допомогою наступних рис: покладання на 

долю, випадок; співставленням результатів з докладеними зусиллями; 

здатністю контролювати свою долю; впевненістю в собі та в своїх діях; 

творенні власного успіху своїми руками; використанні можливостей; 

проявами значної наполегливості при досягненні поставленої мети. Також 

було виявлено кореляційні зв’язки даної здатності до підприємництва з 

такими рисами економічної соціалізованості особистості (Додаток З.1): 

суб’єктивний економічний статус (r = 0,18; р ≤ 0,01) та економічна 

спрямованість (r = 0,17; р ≤ 0,01). При цьому, результати майбутніх 

фінансистів корелюють з суб’єктивним економічним статусом (r = 0,37; р ≤ 

0,01) та економічною самооцінкою (r = 0,22; р ≤ 0,05), тоді як позначки 

юристів з суб’єктивним економічним статусом (r = 0,23; р ≤ 0,05) та 

економічною спрямованістю (r = 0,24; р ≤ 0,05). Такі результати, на нашу 

думку, зумовлюються особливостями професійної підготовки майбутніх 

фахівців, формуванням у них готовності йти на економічний ризик, 

проявляти економічну ініціативу. 

Таким чином, у переважної більшості студентів за чотирма з п’яти 

характеризованих складових здатностей до підприємництва виявлено нижче 
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середнього рівень прояву. Лише за ознакою «цілеспрямованість та 

рішучість» показники більшості сягають середньої межі. Отримані 

результати в аспекті розподілу студентів за спеціальностями дозволяють 

стверджувати, що заявлені здатності у майбутніх соціальних працівників 

розвинуті гірше, ніж у фінансистів, які за своїм фахом краще обізнані в 

сутності економічних явищ, мають певний досвід застосування своїх 

компетенцій на практиці. Зважаючи на прийняте нами положення про 

загальні здатності до підприємництва особистості як індикатор її економічної 

культури, варто зазначити, що показники статистичного аналізу свідчать про 

занизький рівень сформованості у респондентів здатностей до 

підприємництва, і відповідний рівень економічної культури. При цьому 

охарактеризована вище істотна відмінність за спеціальностями респондентів 

вказує на якісно нижчий рівень економічної культури майбутніх соціальних 

працівників у порівнянні з їх колегами фінансистами та юристами за тими чи 

іншими рисами. Також встановлено існування чіткого кореляційного зв’язку 

здатностей до підприємництва з рисами економічної соціалізованості 

особистості, а особливо з економічною спрямованістю індивіда. 

Особливості локусу контролю. Для виявлення специфіки 

особистісних характеристик, що має свої прояви у економічній діяльності 

майбутніх фахівців соціальної сфери, а також для встановлення їх 

взаємозв’язку з компонентами економічної соціалізації була використана 

Методика діагностики суб’єктивного контролю «Локус контролю» 

Дж. Роттера. 

За допомогою статистичного аналізу результатів відповідей 

респондентів було встановлено розподіл за шкалою інтернальності-

екстернальності. Так, певну чисельну перевагу мають студенти з 

інтернальним локусом контролю (56,3%) відносно тих, хто має 

екстернальний локус контролю, 43,7%. 

Яскравими є показники, що отримані при порівнянні результатів 

респондентів з різних курсів (р ≤ 0,01) (табл. 2.9.). Зокрема, до вищого 
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навчального закладу на перший курс приходить 73,3% студентів-інтерналів 

та відповідно 26,7% – екстерналів (загальні показники за трьома 

спеціальностями). То вже до третього курсу позначки змінюються (р ≤ 0,01): 

інтерналів – 53,5%, екстерналів – 46,5%. Зміни від середини навчання до його 

завершення характеризуються тенденціями до зменшення за шкалою 

інтернальності на користь екстернальності (46,4% та 53,6% – відповідно). 

Таблиця 2.9. 

Динаміка показників локусу-контролю особистості (%) 

Курс навчання 
Напрямок локусу 

Перший Третій П’ятий 

Інтернальність 73,3 53,5 46,4 

Екстернальність 26,7 46,5 53,6 

В аспекті отримуваних професій, найпомітніші зміни відбуваються у 

юристів (р ≤ 0,01) та фінансистів (р ≤ 0,05). На рівні тенденції відбуваються 

зміни показників і у соціальних працівників. Та відмінним є той факт, що по 

при зниження позначок, домінуючою у фінансистів, на відміну від юристів, є 

шкала інтернальності. Серед соціальних працівників випускного курсу 

виявлено незначну чисельну перевагу осіб з екстернальним локусом 

контролю (51,9% на 48,1%). 

За допомогою кореляційного аналізу було встановлено зв’язки даного 

показника з рисами економічної соціалізованості особистості (Додаток З.2). 

Зокрема, виявлено чітку позитивну залежність з оцінкою ролі грошей / 

власності в житті особистості (r = 0,14; р ≤ 0,01) та негативну з економічною 

спрямованістю індивіда (r = -0,18; р = 0,01), з цікавістю до економічних 

процесів макро- та мезорівня (r = -0,19; р ≤ 0,01). Враховуючи, що результати 

методики діагностики суб’єктивного контролю особистості вказують на 

зміни в аспекті модусу екстернальності, виявлені кореляції можна пояснити 

так: при зростанні ваги екстернальності відбувається ідеалізація ролі та 

значення матеріальних цінностей в житті людини, та спадає інтерес до 

економічних процесів в суспільстві, стає розмитим фокус економічної 
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спрямованості. Найяскравішою є кореляція означеного показника з оцінкою 

ролі грошей / власності в житті особистості у випускників-юристів (r = 0,62; 

р ≤ 0,01) та у фінансистів-третьокурсників з економічною спрямованістю 

індивіда (r = -0,58; р = 0,01), з цікавістю до економічних процесів макро- та 

мезорівня (r = -0,48; р ≤ 0,01). Отже, виявлені кореляції підтверджують наші 

припущення про вплив професійної підготовки майбутнього фахівця на 

специфіку його економічної соціалізації. 

Варто враховувати, що особистість, яка є більш схильною до 

інтернальної моделі локусу, характеризуються вищими досягненнями в 

житті, впевненістю в собі, цілеспрямованістю, незалежністю, 

врівноваженістю, доброзичливістю, легкістю встановлення нових контактів, 

можливістю приймати ризиковані економічні рішення, підприємливістю. 

Екстернали є повною протилежністю до інтерналів. Їм властиві: 

невпевненість, неврівноваженість, підозрілість, стурбованість та агресія, 

страх перед непередбачуваними подіями. Таким чином, студентам, які 

починають навчання, більшою мірою, ніж випускникам, властиві 

відповідальність, незалежність, рішучість та креативність. На нашу думку, 

такі результати зумовлюються тим, що в системі вітчизняної освіти на 

практичному рівні продовжує працювати традиційний підхід у навчальному 

процесі, коли студент отримує вже готові знання з необхідністю їх 

подальшого відтворення лише в період заліково-екзаменаційної сесії. За такої 

ситуації зменшується необхідність розвитку важливих в умовах сучасного 

суспільства таких професійно-особистісних якостей як відповідальність, 

незалежність, ініціативність, сила волі, багата уява, спрямованість у 

майбутнє. 

Компетентнісний підхід, що наразі пропагується в сучасній 

педагогічній та психологічній науках, спрямований на формування у 

особистості майбутнього фахівця системних компетенцій, що засновані на 

теоретико-праксеологічному досвіді, тільки-но починає впроваджуватись у 

практику вітчизняної вищої освіти. 
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Окрім специфічних рис сучасної освіти, що здійснюють вплив на 

особливості суб’єктивного контролю особистості майбутнього фахівця 

соціальної сфери, варто вказати на характерні для різних етапів онтогенезу 

потреби індивіда. Зростання рівня потреб, а також здобутий певний 

професійний та життєвий досвід в умовах соціально-економічних 

трансформацій нашого суспільства зумовлюють зміни позначок шкал локусу 

контролю. 

Вектор мотиваційної спрямованості. Для визначення притаманної 

майбутнім фахівцям соціальної сфери спрямованості мотивації в економічній 

діяльності було використано методику діагности мотивації досягнень та 

боязні невдач А. Реана [124]. 

Статистичний аналіз результатів відповідей респондентів свідчить про 

те, що переважна більшість студентів вмотивовані на успіх (49,8%), ще 27,7% 

мають чітку спрямованість на успіх. Серед тих, кого мотивує уникнення 

поразки, виявлено 3,1% студентів, а також 6,5% з тенденцією до згаданого 

вектору. 12,9% респондентів обумовлюють свою поведінку в конкретних 

життєвих ситуаціях як майбутніми досягненнями, так й невдачами. 

Варто зазначити, що однозначно сприймати переваги чи недоліки того 

чи іншого вектору мотивації, не потрібно. Кожен з них є доречним за умов 

конкретного випадку. При цьому, мотивація на досягнення успіху означає, 

що особистість проявляє активну позицію, ініціативу. Якщо їй зустрічаються 

життєві перепони, то вона здійснює пошук шляхів їх подолання. 

Продуктивність діяльності та ступінь її активності меншою мірою залежать 

від зовнішнього контролю. А мотивація на уникнення невдач характеризує 

особистість, яка проявляє свою активність з метою запобігти зриву, 

покарання, скарги, проблеми, втечі від помилок, зайвої знервованості. В 

основі даного вектору мотивації лежить ідея уникнення та ідея негативних 

очікувань. 

Цікавими є результати серед студентів різних спеціальностей. Зокрема, 

фінансисти, на відміну від своїх колег юристів та соціальних працівників, 
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тенденційно мають вищий ступінь вмотивованості на успіх в економічній 

діяльності (р ≥ 0,06). Істотна відмінність спостерігається між юристами та 

соціальними працівниками (р ≤ 0,05). Так, попри вищі позначки мотивації на 

успіх, результати юристів визначаються більшою розкиданістю відповідей, 

що відображається вищими позначками мотивації на уникнення невдач, ніж у 

соціальних працівників. Подібні результати, на нашу думку, свідчать про 

підвищену готовність до ризикованої економічної поведінки, що, більшою 

мірою, орієнтована на успіх у фінансистів з поміж інших студентів. При 

цьому варто зазначити, що виявлені особливості показників у юристів, 

дозволяють припустити їхнє вміння маневрувати у вирішенні економічних 

питань, йти на економічний ризик. 

Яскраво виражені відмінності результатів серед респондентів різних 

курсів. Першокурсники більшою мірою орієнтовані на успіх, ніж їх колеги зі 

старших курсів (р ≤ 0,05) (табл. 2.10.). Статистично визначено, що 

найпомітніші зміни показників відбуваються з першого до третього курсу (р 

= 0,01). При цьому, позначки спрямованості мотивації на успіх дещо 

зменшуються, але узагальнено залишаються домінуючими. Цікаво, що від 

середини до завершення навчання відбуваються ще одні зміни (р ≤ 0,05). 

Випускники, на відміну від третьокурсників, більшою мірою орієнтуються на 

успіх в економічній діяльності. Особливості виявлених результатів, на нашу 

думку, зумовлені, в першу чергу, притаманним конкретним віковим періодам 

уявленням про світ та про себе в ньому, а також поведінковими змінами, що є 

результатом професіоналізації особистості у вузі. Бажанням майбутніх 

фахівців першого курсу змінити світ на краще, пояснюються високі позначки 

за вектором мотивації на успіх. Грунтовніше входження в професію, певний 

практичний досвід, а також певне почуття розчарування у можливостях 

максимальної реалізації своїх компетенцій призводить до певного зниження 

позначок у третьокурсників за вектором успіху. Щодо випускників, то їхні 

показники, на нашу думку, свідчать про реальні кроки в досягненні 

економічного успіху, активізацію зусиль та початок трудової діяльності. 
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Таблиця 2.10. 

Спрямованість мотивації (динаміка показників у %) 

Курс навчання 
Напрямок локусу 

Перший Третій П’ятий 

Успіх 60,5 44,9 47,3 

Тенденція до успіху 24,4 27,6 30,4 

Середина 8,1 18,1 10,7 

Тенденція до поразок 3,5 9,4 5,4 

Поразки 3,5 - 6,3 

Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за критерієм 
Пірсон х² дорівнюють р = / ≤ 0,05. 
 

Статистичний аналіз наявних кореляційних зв’язків вказує на чітку 

обумовленість даного показника з рисами економічної соціалізованості 

особистості (Додаток З.3). Так, встановлено перетин з економічною 

спрямованістю особистості (r = 0,16; р ≤ 0,01) та економічною самооцінкою (r 

= 0,13; р ≤ 0,05). Отже, чим сильніше індивід буде вмотивований успіхом, 

тим більш чіткою стане його економічна спрямованість та вищою економічна 

самооцінка. В розрізі спеціальностей, виявлено кореляції означеного 

показника з економічною самооцінкою у соціальних працівників-

третьокурсників (r = 0,32; р ≤ 0,05), з економічною спрямованістю у 

фінансистів-випускників (r = 0,4; р ≤ 0,05). Тобто, вмотивованість 

особистості на успіх призводить до підвищення економічної самооцінки у 

соціальних працівників та активізації економічної поведінки у фінансистів. 

Життєві цінності особистості. З метою вивчення ціннісного поля у 

майбутніх фахівців соціальної сфери був використаний в нашому 

дослідженні тест на визначення життєвих цінностей особистості (Must-test). 

Студентам пропонувалося доповнити речення на власний розсуд. Обробка 

результатів відбувалась за допомогою контент-аналізу відповідей 

респондентів за всіма 15 реченнями. 
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Статистичний аналіз відповідей респондентів за першим умовним 

блоком «Я неодмінно маю…» підтверджує головну для студентського віку 

потребу в самоствердженні та необхідність реалізації своїх професійних 

компетенцій. Так, студенти в п’яти з п’ятнадцяти реченнях висловлювали 

власні думки щодо того, що вони мають зробити у власному житті, що для 

них є найбільш важливим в ньому. Відповідно вибудовувався певний 

рейтинг цінностей-цілей за ознакою бажаності (Додаток И). 

Другий умовний блок «Жахливо, якщо…» мав на меті визначити ті 

цінності та цілі особистості, які вона боїться втратити, не реалізувати. В 

даному випадку також складався рейтинг цінностей, але ключовою була 

ознака життєвої важливості. До уваги бралися наступні п’ять речень. 

Характеризуючи третій умовний блок «Я не можу терпіти», варто 

зазначити, що майбутні фахівці доповнювали п’ять речень, також 

висловлюючи свої життєві орієнтири. Але в цьому випадку рейтинг 

цінностей носить негативне емоційне забарвлення, оскільки 

характеризувалось все, що заважає реалізації бажаних для особистості цілей. 

Порівнюючи результати рейтингових позицій серед студентів різних 

спеціальностей, варто вказати, що ми орієнтувались на наступний перелік 

цінностей-цілей: свобода, відкритість та демократія в суспільстві; безпека та 

захищеність; служіння людям; влада та вплив; відомість; автономність; 

матеріальний успіх; багатство духовної культури; порядність та інші 

чесноти; особистісний розвиток; здоров’я; прив’язаність та любов; 

привабливість; почуття задоволення; міжособистісні контакти та 

спілкування; сім’я та діти; професійно-важливі якості та інше.  

Отже, порівняння результатів контент-аналізу життєвих цінностей-

цілей серед студентів різних спеціальностей дає можливості стверджувати, 

що процес професіоналізації за конкретним фахом має своє віддзеркалення у 

ціннісному полі майбутнього фахівця. В усьому спектрі цінностей саме 

фінансисти надають перевагу економічним цілям за трьома ознаками. Зв’язка 

таких цінностей, як: кар’єрне зростання, матеріальний успіх та особистісний 
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розвиток, в даному випадку, вказує на чітке усвідомлення нерозривності та 

взаємообумовленості даних характеристик. 

Рейтинг відповідей соціальних працівників вказує на відособленість 

кар’єрного зростання з особистісним розвитком та матеріальним успіхом. 

Така ситуація, на нашу думку, можлива через домінування характерних для 

даної спеціальності етичних принципів та вимог, знання особливостей 

матеріального забезпечення дійсних фахівців соціальної роботи в суспільстві, 

престижність фаху та специфіку уявлень про економічні явища і процеси.  

Яскравими є результати виокремлення, як однієї з важливих цінностей, 

порядності та чесності в другому та третьому блоках за всією вибірковою 

сукупністю респондентів. На нашу думку, подібне відбувається через 

специфіку соціально-економічних трансформацій нашої держави, що 

пов’язані, в тому числі, з протиправними діями на всіх рівнях впровадження. 

І тому віддзеркалюються у відповідному ставленні особистості майбутнього 

фахівця до економічних реформ як на макро-, так і на регіональному рівні. 

Статистичний аналіз кореляційних зв’язків допомагає характеризувати 

взаємодію означених показників з рисами економічної соціалізованості 

особистості (Додаток З.4). Так, для юристів визначальними стали 

обумовленості кар’єрного зростання (за ознакою бажання) (r = 0,22; р ≤ 0,05) 

та порядності й чесності (за ознакою життєвої важливості) (r = 0,27; р ≤ 0,01) 

з суб’єктивним економічним статусом особистості; служіння людям (за 

ознакою бажання) (r= -0,23; р ≤ 0,05) та порядності й чесності (за ознакою 

«від противного») (r = -0,27; р ≤ 0,01) з оцінкою ролі грошей / власності в 

житті особистості; матеріальний успіх (за ознакою життєвої важливості) (r= 

0,26; р ≤ 0,01) з економічною спрямованістю; особистісний розвиток (за 

ознакою бажання) (r= -0,24; р ≤ 0,05) та порядності й чесності (за ознакою 

«від противного») (r = -0,24; р ≤ 0,05) з цікавістю до економічних процесів в 

суспільстві; особистісний розвиток (за ознакою бажання) з економічною 

самооцінкою (r= -0,2; р ≤ 0,05). Отже, для юристів підвищення рангової 

позиції, а тому цінності, вказує на поліпшення суб’єктивного економічного 
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статусу індивіда, економічної спрямованості; та зниження рівня ролі грошей / 

власності в житті особистості, цікавості до економічних процесів в 

суспільстві та економічної самооцінки. 

Для фінансистів характерні кореляційні зв’язки цінностей з рисами 

економічної соціалізованості особистості такого змісту: сім’я, діти (за 

ознакою бажання) з суб’єктивним економічним статусом особистості (r= 

0,22; р ≤ 0,05); особистісний розвиток / матеріальний успіх (за ознакою 

життєвої важливості) з економічною спрямованістю (r= 0,28; р ≤ 0,01); 

служіння людям (за ознакою бажання) (r= 0,24; р ≤ 0,05) та порядність й 

чесність (за ознакою життєвої важливості) (r= 0,22; р ≤ 0,05) з цікавістю до 

економічних процесів в суспільстві; особистісний розвиток (за ознакою 

бажання) (r= -0,26; р ≤ 0,05), служіння людям (за ознакою бажання) (r= -0,23; 

р ≤ 0,05) та порядність й чесність (за ознакою «від противного») (r = -0,26; р 

≤ 0,05) з економічною самооцінкою. Отже, для фінансистів підвищення 

рангової позиції, а тому цінності, вказує на поліпшення суб’єктивного 

економічного статусу особистості, економічної спрямованості, зацікавленості 

у економічних процесах суспільства, та зниження рівня економічної 

самооцінки. 

На основі дослідження індивідуально-психологічних характеристик 

особистості майбутнього фахівця соціальної сфери можна зробити наступні 

висновки. 

По-перше, переважна більшість респондентів має по чотирьом з п’яти 

здатностей до підприємництва рівень нижче середнього. Проте ступінь 

розвитку означених здатностей у майбутніх соціальних працівників є 

нижчим, ніж у юристів та фінансистів, що, на нашу думку, пояснюється 

відсутністю приватного сектора в соціальній сфері. Наявні державні та 

громадські установи та організації надають свої послуги переважно на 

безоплатній основі, що сприймається в нашому суспільстві як природна 

даність і відповідно впливає на самих соціальних працівників, їх ціннісне 

поле та економічну поведінку (економічну ініціативу, конкуренцію, ризик) в 
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якості морально-етичної дилеми («чи можна отримати прибуток з чужого 

горя?», «отримую прибуток за виконану роботу з надання допомоги людині 

за прейскурантом»). Подібні стереотипи призводять до знецінення суспільної 

важливості професії, зниження її престижності, подекуди і до зневіри, що, у 

свою чергу, відображається на якості соціальної послуги, її маркетингу та 

конкурентноздатності на ринку. 

По-друге, виявлено динаміку показників суб’єктивного контролю 

особистості. Відбувається зміна локусу з інтернального на екстернальний в 

процесі навчанні за всіма спеціальностями. Проте подібні переорієнтації у 

соціальних працівників спостерігаються лише на рівні тенденцій на відміну 

від юристів та фінансистів. Дані результати, на нашу думку, безпосередньо 

пов’язані з особливостями навчального процесу, його наповненістю 

практичною складовою. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх 

фахівців, за якого студенти продукують власні знання через виконання 

завдань, що максимально наближенні до реального життя, впроваджується не 

так давно. Відлуння традиційного підходу все ще має своє віддзеркалення на 

особливостях взаємодії викладач – студент, наборі педагогічних методів та 

прийомів. Через це необхідність розвитку важливих для сучасних соціально-

економічних умов професійно-особистісних якостей (відповідальність, 

незалежність, ініціативність, сила волі, багата уява, спрямованість на 

майбутнє) знижується, що, у свою чергу, призводить до зміни локусу 

суб’єктивного контролю особистості студента. 

По-третє, половина опитаних вмотивовані на успіх, ще одна третя має 

чітку спрямованість по даному вектору. Попри це, показники соціальних 

працівників є не такими високими, як у фінансистів та юристів. На нашу 

думку, дані результати, а також встановлений позитивний кореляційний 

зв'язок з економічною самооцінкою особистості майбутнього соціального 

працівника, свідчать про реальну оцінку особливостей матеріального 

забезпечення фахівців соціальної сфери, престижу їх діяльності, 

нерозвиненість недержавного сектору, а також необхідність формування 
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ряду професійних якостей індивіда, що сприятимуть підвищенню його 

підприємливості. 

По-четверте, сформований рейтинг життєвих цінностей-цілей 

майбутніх фахівців має специфічні відмінності у представників різних 

спеціальностей. Попри це, думки респондентів сходяться в тому, що такі 

риси-цінності, як чесність та порядність, мають характеризувати ціннісні 

орієнтири кожного студента, а також бути принципом економічної 

активності всього суспільства. 

По-п’яте, встановлено існування чітких кореляційних зв’язків між 

індивідуально-психологічними характеристиками та рівнем економічної 

соціалізованості особистості. 

Саме тому, подальшим етапом емпіричного дослідження особливостей 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери буде 

визначення типів даного явища, їх характеристика. 

 

2.4. Особливості типів економічної соціалізації особистості 

майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Метою даного етапу емпіричного дослідження стало знаходження 

мультипараметричного типологічного рішення для економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери. Саме тому було використано метод 

кластерного аналізу. 

Кластерний аналіз – це процедура упорядкування об’єктів у порівняно 

однорідні класи на основі великої кількості показників, що характеризують 

ряд об’єктів (досліджуваних). Кластерний аналіз вирішує завдання побудови 

класифікації, тобто розподілу таким чином, щоб об’єкти одного кластеру 

були більш однорідними, схожими між собою та відмінними від тих, які 

належать до іншого кластеру [150]. 

Для реалізації кластерного аналізу було підготовлено вибірку 

кластерізації, тобто змінні, за якими будуть класифікуватися респонденти, 

визначено їх кількість. Критеріями класифікації стали змінні, що увійшли до 
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виділених нами факторів, визначивши структуру економічної соціалізації 

майбутнього фахівця соціальної сфери (Додаток К). Після певних 

кластерізаційних процедур було виділено з проміж усієї вибірки чотири типи 

з репрезентативною кількістю об’єктів, що належать до кожного кластеру 

(типу) (табл. 2.11.). 

Таблиця 2.11. 

Параметри економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної 
сфери (кластерні центри) 

Кластери ANOVA 
Індикативний 

параметр 
1, n = 
111 

2, n = 
47 

3, n = 
42 

4, n = 
125 

F Sig. 

1 2 3 4 5 6 7 
Суб’єктивна оцінка 
економічного статусу 
особистості 

3,23 1,62 2,36 2,25 36,608 ,000 

Вплив грошей / 
власності на життя 
особистості 

2,15 1,40 1,71 3,49 124,239 ,000 

Економічне 
спрямування 
особистості 

3,16 2,72 1,26 2,26 46,870 ,000 

Ставлення до 
економічних процесів 
суспільства 

2,86 1,62 3,50 2,18 37,815 ,000 

Економічна 
самооцінка 

2,14 2,64 2,93 2,63 7,205 ,000 

В узагальненому вигляді типи економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери представлені у додатках (Додаток Л). 

Наступним кроком нашого дослідження було визначення характерних 

відмінностей за професійними, демографічними, економічними та 

індивідуально-психологічними показниками, що отримали ті чи інші типи 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 

Відтак, перший тип, який можна означити як економічно-

вмотивований представлений, переважно, студентами юридичного 

факультету (42%) та третиною майбутніх соціальних працівників (34,2%), 

чвертю фінансистів (27,9%), також представниками першого курсу (36%) та 

третинами студентів-третьокурсників і випускників. 84,7% респондентів 
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даного типу не має роботи на цей момент та навчаються за рахунок коштів 

фізичних / юридичних осіб. Представників даного типу характеризують: 

вище середнього рівень оцінки власного добробуту та добробуту власної 

сім’ї, середній ступінь задоволення власних потреб своїми прибутками; 

високі оцінки значення грошей для особистості, бажання володіти ними та 

іншими об’єктами власності; найвищі, з поміж інших типів, позначки 

можливостей поліпшення свого матеріального добробуту, прояву 

економічного ризику, встановленого рівня економічних домагань, ставлення 

до заможних людей. Визначальними є найнижчі результати у визначенні 

бажаного прибутку на даний момент та у перспективі, ставленні до 

конкуренції на робочому місці, ставленні до бідних людей. 

Щодо індивідуально-психологічних особливостей, то респонденти 

даного типу визначаються такими результатами оцінки здатностей до 

підприємництва: середніми рівнями потреби у незалежності (автономії), 

схильності до творчості, цілеспрямованості та рішучості, нижче середнього 

рівнями потреби у досягненнях (подальшому розвитку), вміння йти на 

зважений ризик. Також 64,9% представників даного типу мають 

інтернальний локус контролю, переважно мотивовані успіхом та мають чітку 

тенденцію мотивації на успіх. Життєвими цілями представників даного типу 

за ознакою бажання є: кар’єрне зростання, особистісний розвиток, сім’я та 

діти, матеріальний успіх, служіння людям; за ознакою життєвої важливості: 

здоров’я, особистісний розвиток, порядність та чесність, кохання та соціальні 

зв’язки, кар’єрне зростання; за ознакою «від противного»: особистісний 

розвиток, порядність та чесність, багатство духовної культури, кохання та 

соціальні зв’язки, професійно-важливі якості. 

Серед представників другого типу економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери, що був названий як економічно-регресивний, 

переважають соціальні працівники (55,3%), чверть – юристів та фінансистів. 

Представники даного типу: студенти третього (46,8%) та п’ятого курсів 

(40,4%), працюючих найбільше серед інших типів – 21,3%. Навчаються за 
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рахунок коштів бюджету (53,2%). Характерними ознаками студентів даного 

типу можна визначити такі: високі показники, але нижчі, ніж у першого типу, 

за можливостями поліпшення свого матеріального добробуту та добробуту 

своєї сім’ї, ступенем бажання економічного ризику та реальним і 

оптимальним виміром, встановленим рівнем економічних домагань, рівнем 

бажаного прибутку на даний момент та за умови роботи в соціальній сфері, 

ставленням до конкуренції на робочому місці, ставленням до бідних людей; 

та найнижчими показниками, з поміж інших типів, оцінок суб’єктивного 

економічного статусу, ставлення до заможних людей, значення грошей, 

бажання їх мати, стати власником, ступенем зацікавленості економічними 

процесами та змінами на макро- та мезорівні. 

Щодо індивідуально-психологічних особливостей, то респонденти 

даного типу визначаються такими результатами оцінки здатностей до 

підприємництва: вище середнього рівень потреби у незалежності (автономії), 

середнім ступенем схильності до творчості, цілеспрямованості та рішучості, 

нижче середнього рівнями потреб у досягненнях (подальшому розвитку), 

вміння йти на зважений ризик. Виявлена незначна чисельна перевага осіб з 

інтернальним локусом контролю, переважно вмотивовані успіхом. 

Життєвими цілями представників даного типу за ознакою бажання є: 

кар’єрне зростання, особистісний розвиток, сім’я та діти, багатство духовної 

культури, служіння людям; за ознакою життєвої важливості: особистісний 

розвиток, здоров’я, міжособистісне спілкування та контакти, кохання та 

соціальні зв’язки, порядність та чесність; за ознакою «від противного»: 

порядність та чесність, особистісний розвиток, кохання та соціальні зв’язки, 

багатство духовної культури, професійно-важливі якості. 

До третього типу, який названий нами як економічно-мрійливий, 

належать переважно майбутні соціальні працівники (45,2%), п’ята частина 

юристів та третина фінансистів. Найчисельніші представники першого курсу, 

наявні також чверті з третього та п’ятого. Працюючих найменше серед всіх 

типів – 11,9%. Незначна чисельна перевага тих, хто навчається за рахунок 



 153 

коштів фізичних / юридичних осіб. Характерними економічними ознаками 

студентів даного типу можна визначити такі: найвищі показники ступеню 

зацікавленості економічними процесами та реформами на різних рівнях 

суспільства, бажаного прибутку на даний момент та у перспективі, ставлення 

до конкуренції на робочому місці, ставлення до бідних людей; високі 

позначки оцінки власного економічного статусу, ставлення до заможних 

людей; низькі результати оцінки значення грошей, бажання їх мати, стати 

власником; та найнижчі показники за можливостями поліпшення свого 

матеріального добробуту, прояву економічного ризику, встановленого рівня 

економічних домагань особистості. 

Виявлені індивідуально-психологічні особливості представників 

даного типу можна характеризувати так. Оцінка здатностей до 

підприємництва має такий ступінь прояву: вище середнього рівень 

цілеспрямованості та рішучості, середній ступінь потреби у незалежності 

(автономії), схильності до творчості, нижче середнього рівнями потреб у 

досягненнях (подальшому розвитку), вміння йти на зважений ризик. Дві 

третини мають інтернальний локус контролю. Половина вмотивована на 

успіх, ще чверть має тенденцію до мотивації на успіх. Серед життєвих 

цінностей-цілей виокремлюють такі за ознакою бажання: особистісний 

розвиток, кар’єрне зростання, служіння людям, сім’я та діти, матеріальний 

успіх; за ознакою життєвої важливості: особистісний розвиток, здоров’я, 

багатство духовної культури, кар’єрне зростання, кохання та соціальні 

зв’язки; за ознакою «від противного»: здоров’я, матеріальний успіх, кохання 

та соціальні зв’язки, особистісний розвиток, порядність та чесність.  

Четвертий тип, який був названий як споживацько-пасивний, 

сформували переважно соціальні працівники (39,2%) та третина юристів і 

фінансистів. Чисельна більшість – представники третього курсу (44,8%), а 

також п’ятого (39,2%). Працюють лише 13,6%, переважна більшість 

навчаються за рахунок коштів фізичних / юридичних осіб. Основними 

економічними особливостями представників даного типу є: найвищі, з 
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проміж інших, показники оцінки значення грошей, бажання їх мати, стати 

власником, ставлення до грошей на рівні ідеалу; низькі позначки оцінки 

власного економічного статусу, можливостей поліпшення свого 

матеріального добробуту, прояву економічного ризику, встановленого рівня 

економічних домагань, ставлення до багатих людей, ступінь зацікавленості 

економічними процесами та реформаціями у суспільстві, бажаного прибутку 

на даний момент та за умови роботи в соціальній сфері, ставлення до 

конкуренції на робочому місці, ставлення до бідних людей. 

Індивідуально-психологічні особливості студентів, які належать до 

даного типу визначаються наступним чином. Здатності до підприємництва 

мають такий ступінь прояву: середній рівень потреби у незалежності 

(автономії), схильності до творчості, цілеспрямованості та рішучості, нижче 

середнього рівень потреб у досягненнях (подальшому розвитку), вміння йти 

на зважений ризик. Переважна більшість екстернали (54,4%); 44% 

вмотивовані успіхом, ще 31,2% мають тенденцію до мотивації на успіх. 

Примітним є найвищий показник, з поміж інших типів, мотивації на невдачу 

(4,8%). Ціннісне поле представників даного типу наповнено такими 

позиціями за ознакою бажання: кар’єрне зростання, що серед інших типів 

має найменший ступінь цінності, особистісний розвиток, матеріальний успіх, 

сім’я та діти, багатство духовної культури; за ознакою життєвої важливості: 

особистісний розвиток, здоров’я, матеріальний успіх, безпека та захищеність, 

порядність та чесність; за ознакою «від противного»: особистісний розвиток, 

порядність та чесність, професійно-важливі якості, вплив та влада. 

Графічне зображення виділених типів економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери за основними шкалами створює наочне 

уявлення про характер відмінних та схожих рис означених типів (Додаток 

М). 

Таким чином, за допомогою кластерного аналізу були встановлені 

параметри для типологізації економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. В ході проведеної процедури окреслено чотири 
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відповідних типи, що поєднують співвідношення когнітивного, афективного 

та конативного компонентів економічної соціалізації. Кожен з типів має свої 

специфічні професійні, демографічні, економічні та індивідуально-

психологічні особливості. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

На основі аналізу результатів емпіричного дослідження особливостей 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери та наведених 

вище наших міркувань можна зробити наступні висновки. 

1. Дослідження когнітивного компоненту економічної соціалізації 

майбутнього фахівця соціальної сфери свідчить про наявність відмінностей 

економічних образів та уявлень серед представників різних спеціальностей.  

Соціальні працівники, на відміну від фінансистів та юристів, змістовно 

наповнюючи конкретні економічні образи, обирають більш економічно-

пасивні характеристики, частіше пов’язують власні уявлення з актуальними 

для суспільства економічними проблемами, що мають своє віддзеркалення на 

особливостях майбутньої трудової діяльності (асоціації з власником, 

уявлення про бідність та багатство). 

Виявлена динаміка зниження суб’єктивного економічного статусу 

особистості, в першу чергу, притаманна майбутнім соціальним працівникам. 

Попри те, що дана закономірність властива студентському віку, вважаємо, 

що реальна оцінка рівня матеріального забезпечення фахівців соціальної 

сфери та співвіднесення його з рівнем власних потреб та потреб майбутньої 

сім’ї, обмеженість уявлень про перспективи подальшого працевлаштування 

впливають на формування відповідних уявлень про свій соціально-

економічний статус у майбутньому. 

Встановлено, що соціальні працівники нижче за представників інших 

спеціальностей оцінюють власні можливості щодо підвищення прибутків, 

рівень майбутнього прибутку в соціальній сфері. На нашу думку, ці 

результати зумовлені наявністю стереотипу про можливість майбутньої 

зайнятості соціальних працівників лише в державних установах та закладах. 

Останні є привабливими для працевлаштування, оскільки гарантують 

стабільно низький рівень матеріального забезпечення, спектр соціальних 

гарантій та пільг. Подібна перспектива для значного числа студентів стає 
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мірилом можливостей досягнення матеріального максимуму. Визначальним є 

також вплив оцінки матеріального становища сім’ї індивіда на рівень його 

економічних домагань. 

2. Аналіз афективного компоненту економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери вказує на існування специфіки у ставленні 

студентів різних спеціальностей до економічних процесів та явищ нашого 

життя. 

Особливістю ставлення до форм власності є бажання майбутнього 

працевлаштування соціальними працівниками в державних установах та 

закладах. Тоді як юристам та фінансистам притаманні індивідуальна трудова 

діяльність та приватний бізнес. Подібне ставлення, на нашу думку, 

формується через відсутність приватного сектору в соціальній сфері та 

низький рівень когніцій щодо його розбудови через створення власного 

майданчику соціальних змін. 

Вивчення ступеню значення грошей та сили бажання їх мати вказує на 

високий, але найнижчий серед представників всіх спеціальностей, рівень у 

соціальних працівників. Дані показники, на нашу думку, відображають 

характерні для соціальної роботи, як професійної діяльності, етичні цінності 

та принципи. Та все ж, сучасне суспільство та соціально-економічні 

відносини в ньому визнають необхідність збалансування приватного та 

суспільного інтересів особистості соціального працівника: оплата вартості 

соціальної послуги, масштаб мобілізованих ресурсів для подолання / 

пом’якшення складної життєвої ситуації клієнта, успішність соціальної дії. 

Стереотипне ставлення до економічних явищ та процесів, навішування 

певних ярликів на індивіда, як на представника конкретного фаху, заважає 

формуванню приватного сектору в соціальній сфері, а тому знижує 

необхідність розвитку такої важливої професійної риси як підприємливість. 

Дослідження ставлення респондентів до заможних та 

малозабезпечених людей свідчить про відмінне, у порівнянні з іншими 

спеціальностями, ставлення соціальних працівників. Так, студенти даної 
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групи є більш прихильними до бідних, ніж до багатих людей. На нашу 

думку, такі результати пов’язані з професійним поглядом на проблеми 

нужденних людей, толерантним ставленням до них, а також з ототожненням 

рівня їх прибутків з прибутками власної сім’ї. 

Виявлено невисокий рівень зацікавленості соціально-економічними 

процесами та перетвореннями в суспільстві. При цьому соціальні працівники, 

серед представників різних спеціальностей, мають найнижчий ступінь 

зацікавленості. На нашу думку, подібне є результатом виокремлення з 

інформаційного простору лише того, що прямо пов’язано з майбутньою 

трудовою діяльністю. Така фрагментація сприйняття суспільних процесів 

обмежує цілісне розуміння суті соціально-економічних проблем як держави, 

так і регіону, а також унеможливлює системний погляд на подолання / 

пом’якшення прояву соціальних негараздів, за якого маємо тісне 

переплетіння економічного, соціального, екологічного та духовного-

культурного аспектів нашої життєдіяльності. 

Встановлення переліку життєво важливих цінностей для особистості та 

професійно важливих якостей-цінностей сформувало ціннісний портрет 

представників різних спеціальностей на початку, середині та завершенні 

професійного навчання. Результати фінансистів, як і очікувалось, вказують 

на поступовий зріст ваги цінностей «робота» та «матеріальне забезпечення» 

від курсу до курсу. Показники соціальних працівників демонструють стале 

ставлення до «роботи» та зріст ваги «матеріального забезпечення», що, з 

одного боку, є проявом підвищення рівня потреб особистості та необхідності 

їх задоволення, а з іншого, – пошук пасивних способів задоволення даних 

потреб (матеріальна допомога від держави, батьків; дрібний заробіток). 

3. Результати вивчення конативного компоненту економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери свідчать про середній рівень 

економічної активності серед студентів, що має свої особливості в залежності 

від фаху індивіда. 
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Соціальні працівники демонструють зниження рівня ділової активності 

від курсу до курсу, що корелює зі зменшенням рівня престижності професії 

для цієї групи. Вирішальними, на нашу думку, стають умови практичної 

діяльності майбутніх фахівців під час проходження навчальних та 

технологічних практик, оскільки там студент бачить саме той кут реалій 

щоденної праці спеціалістів, який вони (фахівці) вважають за потрібне 

показати. Непоодинокими є випадки цілковитого розчарування студентами в 

своїй професії після подібних «занять на досвіді». Крім того, об’єктивно 

низький рівень матеріального забезпечення спеціалістів соціальної сфери, 

наявні умови праці та подекуди застарілі методи організації роботи додають 

вражень у сформований образ-типаж. Відтак, за таких умов відбувається 

спрощення образу «Я-ідеального фахівця», що, в свою чергу, зумовлює 

модус пасивності, як неминучого фатуму. 

Визначення рівня економічного ризику та ініціативи дозволяє 

стверджувати про середній ступінь прояву. Встановлено, що показники 

соціальних працівників є нижчими, ніж у фінансистів та юристів. Дані 

результати є логічним обґрунтуванням відсутності необхідності проявляти 

ризик та ініціативи за наявності на ринку соціальних послуг лише державних 

установ з високими показниками кадрових ротацій. 

Якщо майбутні юристи та фінансисти вказують на матеріальне 

забезпечення та престиж професії як на основні фактори її вибору, то для 

соціальних працівників головними аргументами стали: цінність фаху для 

суспільства, інтерес до нього та поради батьків. Подальше кар’єрне 

просування та його співвіднесення з поліпшенням рівня матеріального 

добробуту фахівця є менш характерним для соціальних працівників, ніж для 

їх колег – юристів та фінансистів. 

Рівень економічних домагань соціальних працівників є нижчим, ніж у 

фінансистів та юристів. Саме це впливає на ставлення особистості до 

конкуренції на робочому місці як до гри, що залежить від обставин справи. 

При цьому, виокремлення провідної функції конкуренції має свою специфіку 
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серед представників різних спеціальностей: соціальні працівники вказали на 

самовдосконалення та розвиток творчого потенціалу, що кардинально 

відрізняється від заявленого фінансистами покращення матеріального 

становища. 

4. Факторний аналіз показників компонентів економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери засвідчив існування тісних 

кореляційних зв’язків змінних між собою та наявність базових латентних 

конструктів. Результати даної процедури спростили наше уявлення про 

специфіку взаємозв’язку складових економічної соціалізації, їх конфігурацію 

та дали можливість виділити певні тенденційні риси для подальшого аналізу: 

рівень економічної активності, часові орієнтації готовності до економічних 

дій, орієнтації на трудову діяльність, ставлення до матеріальних цінностей, 

уявлення про суб’єктивний економічний статус та економічна самооцінка 

особистості. 

5. Дослідження індивідуально-психологічних характеристик 

особистості майбутнього фахівця соціальної сфери демонструє відмінності 

показників у респондентів різного професійного напрямку та етапу навчання. 

Очікувано низькими є показники розвитку здібностей до 

підприємництва у соціальних працівників на відміну від фінансистів та 

юристів. На нашу думку, орієнтування майбутніх фахівців на зайнятість не 

лише в державному секторі, але й мотивація до розбудови недержавного та 

приватного сегментів ринку соціальних послуг, що має відбуватись у процесі 

професійного навчання, стане чинником глибшого розуміння необхідності 

розвитку професійно-важливих здібностей-якостей до підприємництва. 

Відсутність такої необхідності та стереотипні уявлення про соціальну роботу 

як про благодійну діяльність призводить до низького рівня розвитку 

відповідних здібностей. 

Виявлена динаміка показників суб’єктивного контролю особистості. 

Відбувається зміна локусу з інтернального на екстернальний в процесі 

навчанні за всіма спеціальностями. Проте подібні переорієнтації у соціальних 
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працівників спостерігаються лише на рівні тенденцій, на відміну від юристів 

та фінансистів. Дані результати, на нашу думку, безпосередньо пов’язані з 

особливостями навчального процесу, його наповненістю практичною 

складовою, що позначається на розвитку ряду професійно-особистісних 

якостей (відповідальність, незалежність, ініціативність, сила волі, багата 

уява, спрямованість на майбутнє). 

Щодо вектору мотивації, то половина опитаних вмотивовані на успіх, 

ще одна третина має чітку спрямованість по даному напрямку. Попри це, 

показники соціальних працівників є не такими високими, як у фінансистів та 

юристів. На нашу думку, дані результати, а також встановлений позитивний 

кореляційний зв'язок з економічною самооцінкою особистості майбутнього 

соціального працівника, свідчать про реальну оцінку особливостей 

матеріального забезпечення фахівців соціальної сфери, престижу їхньої 

діяльності, нерозвиненість недержавного сектору, а також необхідність 

формування ряду професійних якостей індивіда, що сприятимуть 

підвищенню його підприємливості. 

Сформований рейтинг життєвих цінностей-цілей майбутніх фахівців 

має специфічні відмінності у представників різних спеціальностей. Попри це, 

думки респондентів сходяться в тому, що такі риси-цінності, як чесність та 

порядність, мають бути ціннісними орієнтирами кожного студента, а також 

бути принципом економічної активності всього суспільства. Соціальні 

працівники є більш орієнтовані, ніж юристи та фінансисти, на особистісний 

розвиток, багатство духовної культури та допомогу іншим. 

6. За допомогою кластерного аналізу було виділено чотири типи 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, кожен з яких 

має специфічні особливості конфігурації когнітивного, афективного та 

конативного компонентів економічної соціалізації особистості: економічно 

вмотивований, економічно-регресивний, економічно-мрійливий та 

споживацько-пасивний. Крім того, відмінними є прояви індивідуально-

психологічних характеристик індивіда, вектор орієнтації на трудову 
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діяльність, та часові орієнтації щодо економічної активності. Статистично 

виявлено, що найчисельнішим є споживацько-пасивний тип. 

7. Підвищення показників економічної соціалізованості особистості 

майбутнього фахівця соціальної сфери вбачаємо в розвитку здібностей до 

підприємництва, формуванні інтернального локусу контролю, збалансуванні 

ціннісних орієнтирів професії з вимогами сучасного соціально-економічного 

простору, доланні стереотипних уявлень про фахівця та професію, сприяння 

розвитку професійного-важливих якостей для підвищення рівня 

конкурентноздатності особистості на ринку праці, а також для маркетингу 

соціальної послуги. А це можливе шляхом: формування відповідних вимогам 

часу уявлень та образів про економічні процеси та явища нашої дійсності; 

усвідомлення можливостей майбутньої зайнятості не лише в державному 

секторі, а й реальністю впровадження власних соціально-орієнтованих ідей 

через реалізацію проектної діяльності з донорською підтримкою, що вплине 

на уявлення студента про суб’єктивний економічний статус; розширення 

уявлень про соціально-економічні явища та процеси нашого суспільства, їх 

взаємозв’язок з проявами тих чи інших соціальних проблем; опанування 

новими та вдосконалення володіння існуючими методами та інструментами 

збалансування приватними та суспільними інтересами в соціальній сфері; 

заміну стереотипних ставлень до економічних явищ та процесів, що властиві 

соціальним працівникам як представникам фаху на нові, економічно 

обґрунтовані та гуманістично спрямовані ставлення до клієнта, його 

проблеми, необхідних ресурсів та соціального ефекту; формування 

необхідності комплексного пізнання соціально-економічних процесів та змін 

з метою підвищення зацікавленості до даних трансформацій, а відтак 

активізації участі в цих процесах; трансформації ціннісних орієнтирів 

майбутніх соціальних працівників з метою подолання споживацьких настроїв 

та патерналістичних очікувань; формування внутрішніх мотиваційних 

спонук до активної ділової та економічної діяльності, підвищення 

економічного ризику та ініціативи, а відтак і престижності соціальної роботи 
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як професійної діяльності. 

Наведені вище міркування ставлять проблему змістовного наповнення 

економічної культури, а тому й економічної складової професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери компонентами, 

застосування яких в процесі фахової підготовки якісно вплинуло на розвиток 

економічних компетенцій, підприємливість особистості. 

 

Результати дисертаційного дослідження, які представлено у 2 

розділі, знайшли відображення у наступних працях автора: 

1. Левицька Н.С. Економічні уявлення майбутніх фахівців соціальної 

сфери про гроші/ Н.С. Левицька // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. 

праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. 

С. Д. Максименка. – К. : Фенікс, 2015. – Т. ХІ. – Вип. 12. – С. 274-286. 

2. Левицкая Н.С. Экономические представления будущих 

специалистов социальной сферы о собственности / Н.С. Левицкая // 

Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 7. 

– С. 85-90. 

3. Левицька Н.С. Особливості економічної десоціалізації та 

ресоціалізації особистості в умовах розбудови громадянського суспільства/ 

Н.С. Левицька // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми 

громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та 

соціально-психологічні аспекти» (м. Чернігів, 21.01.2015 р.) – Чернігів: 

Черніг. нац. технолог. Ун-т, 2015. – С. 388-394. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Результати проведеного теоретико-емпіричного дослідження виявили 

можливість здійснення цілеспрямованого впливу на економічну соціалізацію 

особистості студента з метою розвитку підприємницької складової 

професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в сучасних 

соціально-економічних умовах нашого суспільства. 

Саме тому, в даному розділі представлено розроблену нами програму 

соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери, що містить тренінг-курс «Формування 

підприємливості у майбутніх фахівців соціальної сфери», навчальний курс 

«Соціальне підприємництво» та позааудиторну форму роботи зі студентами – 

Дебатний клуб з проблем соціальної роботи за тематичним напрямом 

«Соціальне підприємництво». 

 

3.1. Завдання та складові програми соціально-психологічного 

забезпечення розвитку економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 

 

Отримані та висвітлені у попередніх розділах результати теоретичного 

та емпіричного аналізу окремих особливостей економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери окреслили коло проблем, розв’язання 

яких уможливлює розробку програми соціально-психологічного 

забезпечення розвитку економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери через цілеспрямований вплив на професійні уявлення, 

образи, ставлення та внутрішні мотиваційні настанови щодо економічних 

явищ та процесів нашого суспільства, зокрема до підприємницької 

діяльності. 
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Ґрунтовний аналіз сутності поняття «соціально-психологічне 

забезпечення» в аспекті професійної діяльності здійснила Н. Кривоконь [67], 

котра виділила ключові характеристики даного явища: 

- соціально-психологічне забезпечення спрямоване на вирішення 

конкретних соціально-психологічних проблем та/або завдань, які постають 

перед людьми в процесі підготовки та безпосереднього здійснення того чи 

іншого виду соціальної активності. Причому, ці проблеми/завдання, зазвичай 

носять психолого орієнтований характер, стосуються або безпосередньо 

особистості, або системи її спілкування та взаємодії. 

- соціально-психологічне забезпечення розглядається науковцями як 

сукупність засобів впливу на життєву ситуацію людини і виступає важливим 

чинником покращання цієї ситуації завдяки оптимізації діяльності 

особистості в цілому.  

- значення соціально-психологічного забезпечення полягає у 

можливості допомогти людині краще зрозуміти себе і оточення, забезпечити 

зміни у заданому напрямку, зокрема і завдяки створенню умов для розвитку. 

Авторка, розглядаючи дане явище у кількох вимірах, спирається на 

механізм інтеріндивідної взаємодії для дослідження соціально-

психологічного забезпечення соціалізації особистості [70]. Відтак, під 

останнім Н. Кривоконь розуміє, в тому числі, недирективний процес 

спонукання до позитивних змін і перетворень, вдосконалення особистості, 

набуття нею нового досвіду, нових якостей, рис у процесі як спеціально 

організованого супроводу, так і стихійного формування. 

По аналогії із даним визначенням, соціально-психологічним 

забезпеченням розвитку економічної соціалізації особистості вважатимемо 

комплекс заходів, що сприяє формуванню економічних компетенцій 

особистості, становленню нових економічних образів, руйнуванню 

стереотипних ставлень до економічних явищ та процесів, культивації 

професійно-важливих якостей особистості, що відбувається одночасно з 

посиленням суб’єктності, самовизначення та самоздійснення індивіда. 
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У відповідності до нашого дослідження соціально-психологічне 

забезпечення розвитку економічної соціалізації відбувається на етапі 

професійного навчання у вузі. Змістове наповнення даної програми 

соціального-психологічного забезпечення розвитку економічної соціалізації 

варто здійснювати із врахуванням профілю освіти майбутніх фахівців, а 

також того унікального соціально-психологічного, психологічного простору 

особистості студента, що в сучасних реаліях диктує необхідність критичного 

та динамічного ставлення до внутрішніх та зовнішніх умов своєї 

життєдіяльності [за 70]. 

Саме тому важливим аспектом соціально-психологічного забезпечення 

розвитку економічної соціалізації особистості майбутнього фахівця 

соціальної сфери виступає пошук і реалізація можливостей формування 

економічних уявлень, ціннісно-смислових конструктів та недирективного 

впливу на відносини, взаємодію у межах соціально-психологічного простору 

кожної конкретної людини, з чітким розумінням економічної складової 

професійних образів майбутніх фахівців, суті та значення підприємницької 

діяльності в соціальній сфері. 

Відтак, метою програми соціально-психологічного забезпечення 

розвитку економічної соціалізації особистості майбутнього фахівця 

соціальної сфери є сприяння якісним змінам економічної соціалізованості та 

підприємливості студентів, показником чого стане підвищення рівня 

економічної культури індивіда як складової професійної компетентності в 

сучасних соціально-економічних умовах нашого суспільства. 

Завданнями програми соціально-психологічного забезпечення розвитку 

економічної соціалізації особистості майбутнього фахівця соціальної сфери 

є: формування економічних компетенцій майбутніх фахівців; розвиток 

підприємливості як необхідної професійно-важливої якості майбутнього 

фахівця; переосмислення економічної складової професійного Я-образу 

фахівця соціальної сфери. 
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Виокремлені завдання та отримані результати емпіричного 

дослідження поставили проблему змісту та форми означеного 

цілеспрямованого впливу для розвитку економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери. 

Використання конкретних форм та методів має забезпечити ряд 

виявлених на попередніх етапах дослідження вимог. Відтак, навчання має 

бути особистісним та проблемно-орієнтованим; змістовне наповнення та 

підбір конкретних методів має відповідати компетентнісному підходу у 

навчанні: для інтеріоризації отриманих упродовж аудиторного навчання 

знань має бути створений сприятливий соціально-психологічний клімат для 

вільного обміну думками, відкритого діалогу, особистісного та професійного 

розвитку і в позааудиторних умовах; для екстеріоризації набутого 

соціального досвіду здійснюється забезпечення практичної складової в 

процесі реалізації складових компонентів програми шляхом виконання 

індивідуальних та групових завдань, проектів, командної роботи. 

Відтак, програма соціально-психологічного забезпечення розвитку 

економічної соціалізації особистості майбутнього фахівця соціальної сфери 

складається з: тренінг-курсу «Формування підприємливості у майбутніх 

фахівців соціальної сфери», навчального курсу «Соціальне підприємництво», 

такої форми позааудиторної роботи зі студентами як Дебатний клуб з 

проблем соціальної роботи за тематичним напрямом «Соціальне 

підприємництво». 

 

3.2. Соціально-психологічний тренінг як метод формування 

підприємливості у майбутніх фахівців соціальної сфери. 

 

Враховуючи специфіку професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників при розробці програми соціально-психологічного впливу на 

економічну соціалізацію майбутніх фахівців соціальної сфери, ми надали 

перевагу активним та інтерактивним методам соціально-психологічного 

навчання. Тому першим елементом даної програми став тренінг. Нами 
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розроблено тренінг «Формування підприємливості у майбутніх фахівців 

соціальної сфери», який впроваджується в Чернігівському національному 

технологічному університеті (довідка № №901/08-1570 від 16.06.2015) та 

Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка 

(довідка № 178-н від 15.06.2015). Зміст тренінгу розміщений у додатках 

(Додаток Н). 

Соціально-психологічним тренінгом вважають галузь практичної 

психології, що орієнтована на використання активних методів групової 

психологічної роботи з метою розвитку певних компетенцій [60]. 

За визначенням А. Ситнікова, тренінг – це синтетична антропотехніка, 

що спрямована на зміну властивостей людини та включає навчальну й ігрову 

діяльність, яка відбувається в умовах моделювання різноманітних ігрових 

ситуацій [143; 144].  

Як відмічають провідні фахівці в галузі соціально-психологічного 

навчання [41; 67; 103], під час тренінгу відбувається активний взаємообмін 

досвідом, що розширює особистий поведінковий репертуар учасників, а 

також поле для вирішення проблем. Емоційна зацікавленість учасників 

ситуаціями тренінгу дозволяє створити високу мотивацію до навчання, 

підвищує вірогідність змін в сприйняті, структуруванні, перебудові існуючої 

системи уявлень, відбувається особистісне зростання, що є надзвичайно 

важливим для соціальних працівників. Інтерактивні методики дозволяють 

задіяти не тільки когнітивні процеси, а також емоційно-вольову сферу, творчі 

здібності особистості, що охоплює весь потенціал індивіда. Методи 

активного соціально-психологічного навчання також допомагають задіяти 

неусвідомлювані компоненти соціального та професійного досвіду. 

Отже, вибір тренінгу як форми розвитку економічної складової 

професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери зумовив 

використання активних та інтерактивних методів та прийомів навчання. 

Нами застосовувалися: міні-лекції з мультимедійними презентаціями, групові 

дискусії, мозкові штурми, індивідуальні рефлексивні заняття, асоціативні 
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методики, методи аналізу конкретних ситуацій, психологічні практикуми, 

рольові ігри, робота в малих групах, аналіз алегоричних оповідей, метод 

проективних малюнків, метод розробки та обґрунтування проектів. 

За спрямуванням розроблений тренінг поєднує елементи тренінгів 

професійних умінь, особистісного розвитку та бізнес-тренінгів, що дозволяє 

визначити його спрямованість на комплексний розвиток підприємницької 

складової професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. 

Щодо змісту тренінг-курсу «Формування підприємливості у майбутніх 

фахівців соціальної сфери», то його фундаментом стали дані, отримані в ході 

теоретичного та емпіричного аналізу даного дисертаційного дослідження. 

Для розробки змісту цього тренінгу використовувались наступні методи: 

аналіз наукових джерел та практикумів навчання в бізнес-школах; методів 

активного навчання соціальних працівників та діяльності соціальних служб. 

У відповідності до прийнятих нами положень при теоретичній розробці 

теми, підприємницькою складовою професійної компетентності майбутнього 

фахівця соціальної сфери є певний рівень економічної соціалізованості 

особистості. Останній формується як показник результатів економічної 

соціалізації індивіда (за В. Москаленко) на конкретному віковому етапі (в 

нашому випадку – в період професіоналізації). Також встановлено, що 

нормативним образом людини економічної культури на сучасному етапі 

розвитку суспільства є підприємницький тип особистості з набором 

характерних рис (за О. Міщенко). Формування даної професійної якості 

особистості соціального працівника є важливим елементом побудови його 

професійної «Я концепції», економічних образів «Я реального» та «Я 

ідеального» спеціаліста сьогодні та в майбутньому (за Н. Кривоконь). 

Нагальна необхідність зміни моделі суспільного розвитку і відповідно 

стратегій соціально-економічного поступу людства в цілому та українського 

суспільства зокрема, зумовлює появу нових соціальних ролей та статусів, які 

пропонуються суспільством індивіду, розширення спектру духовних 

цінностей, соціальних вимог, вияв людиною таких якостей, як ініціативність, 
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діловитість, самостійність, цілеспрямованість, рішучість, мобільність. 

Увібравши все вище зазначене людина може долучитися до поля економічної 

діяльності як активно діючий суб’єкт. 

Емпіричне дослідження виявило ряд проблем, що стають перепонами у 

розвитку економічної складової професійної компетентності майбутнього 

соціального працівника. Такими труднощами є: відсутність комплексного 

уявлення про можливості майбутнього працевлаштування в приватному 

секторі соціальної сфери, започаткування власного бізнесу, соціального 

підприємництва; стереотипні відношення до економічних явищ та процесів, а 

відтак й до економічної діяльності в цілому, особливо до підприємницької 

діяльності, що зумовлює неприйняття підприємливого підходу в практиці 

діяльності соціальної сфери; низький рівень економічної активності, що є 

наслідком спрощення поведінкових сценаріїв та рівня економічних домагань 

особистості як майбутнього фахівця соціальної сфери. 

Відтак, змістовною стороною тренінгової програми виступають: 

- положення, що розкривають професійно-особистісні вимоги до 

соціального працівника, ціннісно-етичні передумови соціальної роботи як 

професійної діяльності; 

- положення, що ґрунтовно визначають суть, принципи та специфіку 

планування соціального підприємництва; 

- соціально-психологічні та економічні характеристики соціального 

працівника-підприємця як нового образу фахівця соціальної сфери 

суспільства, а саме: економіко-психологічні, індивідуально-психологічні та 

професійні риси портрету майбутнього спеціаліста, що мають увійти до його 

професійної «Я концепції»; 

- типи економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, 

що виділені в даному дисертаційному досліджені; 

- інструментарій соціального підприємництва: суть потрійних цілей 

соціального підприємництва, кроки планування діяльності, аналіз попиту та 

пропозиції, цільові ринки, маркетинг, фінансові розрахунки та звітність. 
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Отже, за своїм змістовним наповненням даний тренінг-курс утворює 

такі структурні елементи (розділи): 

1. Зв’язки соціальної роботи та підприємництва. 

2. Подолання ціннісних бар’єрів у розбудові образу соціального 

працівника-підприємця. 

3. Основи планування соціального підприємства. 

Участь у тренінгу і відповідно знайомство із суттю використовуваних 

методів та прийомів активного навчання дає можливість майбутнім 

соціальним працівникам розширити власні уявлення про приватний сектор 

соціальної сфери нашого суспільства, зрозуміти суть та закономірності 

формування соціального підприємництва, долучитися до процесу планування 

соціального підприємства: від зародження ідеї до особливостей здійснення 

аудиту та звітності; змінити стереотипне ставлення до підприємницької 

діяльності та окреслити професійно-особистісні риси соціального 

працівника-підприємця; оволодіти практичними вміннями з планування 

соціального підприємства, його ефективної діяльності. Зокрема, тренінг має 

на меті розвиток економічної складової професійної компетентності 

майбутніх фахівців соціальної сфери шляхом впливу на здатності до 

підприємництва. 

Завданнями тренінгу є: 

1. Формування комплексного уявлення у студентів про соціальне 

підприємництво; 

2. Зміна стереотипного ставлення до підприємництва, виокремлення 

нових компонентів образу соціального працівника-підприємця; 

3. Розвиток у студентів нових форм економічної поведінки; 

4. Усвідомлення необхідності особистісного та професійного 

зростання. 

Загальна структура тренінгу включає 8 тем. Орієнтований зміст 

тренінг-курсу із зазначенням основних методів роботи та конкретних 

методик наводимо у додатках (Додаток Н). Варто вказати, що у програмі не 
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заявлені вправи-криголами, психогімнастичні та релаксаційні методики, 

спрямовані на зняття емоційної напруги та відновлення працездатності 

учасників тренінгу. Тим не менш, їх застосування мало місце при проведенні 

тренінгу. 

Апробація тренінгової програми відбувалась у 2015 року на базі 

факультету педагогіки та психології Кіровоградського державного 

педагогічного університету, а також на факультеті соціальної роботи 

Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 

національного технологічного університету. 

Учасниками тренінгу стали студенти, що навчаються за спеціальністю 

«Соціальна робота» та «Соціальна педагогіка» денної форми навчання. 

Експериментальна група налічувала 65 осіб (46 – дівчат, 19 - хлопців). 

У ході проведення тренінгів ми стикнулися з певними проблемами, що, 

певною мірою, були передбачуваними та відповідали отриманим результатам 

емпіричного дослідження. Кожна підгрупа мала учасників, які виявляли різні 

форми опору, зумовлені фрагментарними уявленнями про соціальне 

підприємництво, закріпленими в суспільстві стереотипами щодо соціальної 

роботи, її гуманістичної спрямованості та безоплатності послуг, а також 

зневіра у власних можливостях та силах. Розглянемо деякі, найбільш типові 

труднощі-опори. 

Першим із завдань тренінг-курсу було ознайомлення учасників 

тренінгу із суттю соціального підприємництва, його принципами та 

закономірностями розвитку. На даному етапі формування / розширення 

економічних уявлень студентської молоді про приватний сектор соціальної 

сфери, взаємозв’язок соціальної роботи та підприємництва виникали певні 

опори, що знайшли своє відображення у таких висловлюваннях: «Це казки!», 

«Таке тільки на Заході можна реалізувати», «Не з нашою економікою», 

«Треба змінити законодавство і потім можна подумати, а зараз – ні», «А 

гроші хто дасть?». Після ґрунтовного та детального опрацювання досвіду 

соціального підприємництва закордоном та в Україні, виконання вправ, що 
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спрямовані на поступове розуміння суті та практичну реалізацію кроків по 

плануванню соціального підприємництва, було отримано коментарі: «І у нас 

таке є!», «Вчора, після тренінгу, дивилась в Інтернеті чи є у нас соціальні 

підприємства. Є і багато. Тільки про них ніхто не знає», «Реформи ж 

проводять, тому, думаю, варто спробувати!!!», «Потрібно швидше діяти, бо із 

застарілою соціальною сферою далеко не поїдеш!». Отже, в процесі тренінг-

курсу були розширені економічні уявлення студентів про підприємницьку 

діяльність та соціальне підприємництво, їх зв'язок з соціальною роботою. 

Виконання другого завдання тренінгу полягало у зміні існуючих 

стереотипних ставлень до економічних явищ та процесів, підприємницької 

діяльності, до формування образу соціального працівника-підприємця. На 

цьому етапі окреслення ціннісних орієнтирів професійної діяльності в умовах 

ринкових відносин, а також професійно-особистісних якостей соціального 

працівника були помічені опори: «Як це заробляти гроші на чужому горі?», 

«Це якою людиною потрібно бути, щоб здирати плату?!», «Щось ми 

плутаємо соціальну роботу й бізнес». Результати змін стали відчутними вже 

в ході тренінгового заняття за конкретною темою. Учасники опрацювали 

образи соціального працівника та підприємця, висловили власну думку щодо 

привабливості таких образів, виокремили в них ті риси, що сприяють та 

заважають особистісному розвитку людини, запропонували ті риси та якості, 

що варто змінити для досягнення професійного та особистісного успіху. 

Таким чином, рефлексія конкретного заняття супроводжувалась вже новими 

думками: «За цих умов ніхто на проблемах інших людей не заробляє», «Ти 

допомагаєш клієнтам, вони – собі або ще більш нужденним людям. До того ж 

і малий бізнес розвивається!», «Нічого тут страшного для цінностей професії 

немає. Потрібно йти в ногу з часом!». Таким чином, участь у тренінгу 

сприяла зміні ставлення до економічної діяльності, були сформовані риси-

якості соціального працівника-підприємця. 

Реалізація третього завдання тренінг-курсу спрямовувалось на 

формування нових форм економічної поведінки шляхом відпрацювання 
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практичних навичок з планування соціального підприємства. Цей етап, що 

містив різного рівня складності індивідуальні та групові завдання, був 

відмічений опором такого змісту: «Ми ж не фінансисти, тому не зможемо», 

«Ой, щось такого я ніколи не робив. Не знаю чи вийде», «Нам спробувати? 

Це жарт?!». Поетапне освоєння кроків планування соціального підприємства, 

обрані самими студентами напрямки розробки соціального підприємства, 

підкріплення нового матеріалу практичними вправами зі зміною форм та 

методів роботи в тренінг-групі, маркетинг власного підприємства та 

продукції / послуги, фандрайзинг-вправи сприяли виробленню нових 

навичок, що направлені на зміну форм економічної поведінки особистості 

студента. Завершення тренінг-курсу супроводжувалось ідеями щодо 

подальших життєвих цілей, де чільне місце займе соціальне підприємство. 

 

3.3. Формування підприємливості майбутнього фахівця соціальної 

сфери через запровадження навчального курсу «Соціальне 

підприємництво» 

 

Проблема формування економічної складової професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери є надзвичайно гострою, 

перш за все, в аспекті економізації соціальних послуг та соціального 

обслуговування соціально-вразливих категорій населення, що зумовлено 

соціально-економічними умовами розвитку нашого суспільства. Також 

міжнародний досвід практичної соціальної роботи вказує на переваги 

запровадження приватного сектору в соціальній сфері. За цих умов 

підприємство створюється з числа представників клієнтів або в їхніх 

інтересах, отримує прибуток та дбає про сприятливе навколишнє середовище 

[за 166]. Діяльність подібних соціальних підприємств лише починає 

зароджуватись в Україні, що має сприяти розвитку соціальної сфери через 

реалізацію інноваційних проектів щодо соціально значущих змін умов 

життєдіяльності клієнтів. За цих умов майбутні соціальні працівники можуть 

стати тими підприємцями, що утворять новий пласт соціально-активної 
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молоді, здатної до рішучих, соціально-відповідальних дій, творчих ідей та 

підприємливих підходів. 

З іншого боку, за допомогою емпіричного дослідження даної проблеми 

було виявлено занизький рівень загальних здатностей студентської молоді до 

підприємницької діяльності та психолого-економічних характеристик, що, 

безумовно, позначається на рівні економічної складової професійної 

компетентності майбутніх фахівців, а відтак на соціальній сфері в цілому. 

На етапі професійної підготовки одним із можливих варіантів 

вирішення проблеми цілеспрямованого впливу на економічну соціалізацію 

майбутніх фахівців соціальної сфери може бути розробка та впровадження 

навчального курсу «Соціальне підприємництво». Зміст програми курсу 

міститься в додатках (Додаток П). 

Даний курс увійшов до вибіркових дисциплін навчального плану 

підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зі спеціальності 

«Соціальна робота» Навчально-наукового інституту права і соціальних 

технологій Чернігівського національного технологічного університету 

(довідка №901/08-1570 від 16.06.2015) та на факультеті психології 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (довідка № 

0501-55 від 11.09.2015). В основу змістовного наповнення курсу покладені 

розробки стосовно значення та можливостей реалізації соціального 

підприємництва, що містять положення про професійно-особистісні 

характеристики спеціаліста соціальної сфери; етико-деонтологічні та 

акмеологічні аспекти діяльності фахівця даної галузі; підходи до розуміння 

сутності соціального підприємництва, особливості його функціонування та 

етапи планування; специфіку взаємозв’язку соціальної роботи та соціального 

підприємництва, вимоги до нового образу соціального працівника-

підприємця. 

Метою вивчення дисципліни «Соціальне підприємництво» є 

формування у студентів компетенцій з теоретико-методологічних аспектів 

підприємницької діяльності в соціальній сфері, комплексної системи знань про 
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зміст, концепцію та особливості реалізації ідеї соціального підприємства в 

Україні, вмінь щодо поетапного планування майбутнього підприємства, 

навичок проектної роботи з соціального підприємництва, ціннісних орієнтирів 

на новий образ соціального працівника-підприємця. 

Серед завдань курсу можна виділити наступні: ознайомлення студентів з 

міждисциплінарним багатоаспектним різнорівневим аналізом соціального 

підприємництва як комплексу знань та практичної діяльності; формування 

теоретико-методологічних основ соціального підприємництва; розвиток знань 

щодо критеріїв, структурних складових, основних закономірностей та технологій 

соціального підприємництва в Україні та світі; заміна виявленого стереотипного 

відношення до підприємницької діяльності та економічних процесів взагалі на 

сучасні, прогресивні експектації та ціннісні орієнтири, що сприятимуть 

утвердженню сталості нашого суспільства; розвиток компетенцій щодо 

використання теоретичних знань у написанні та реалізації мікропроектних 

пропозицій із соціального підприємництва. 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати:  

- сучасний стан, основні поняття, принципи та структуру соціальної 

сфери, місце в ній та функції економічної культури особистості; 

- особливості функціонування недержавного сектору соціальної сфери, 

переваги та недоліки волонтерської діяльності; 

- суть, принципи та критерії соціального підприємництва в Україні та 

світі; 

- основні етапи планування соціального підприємства, специфічні риси 

кожного етапу; 

- наявні соціально-психологічні бар’єри до можливостей 

запровадження соціального підприємства, ключові стратегії подолання 

подібних цим бар’єрам; 

- індивідуально-психологічні, професійно-особистісні та психолого-

економічні вимоги до соціального працівника-підприємця. 
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Повинні вміти: 

- виявляти та аналізувати сучасний стан соціальної сфери, переваги та 

недоліки діяльності трьох секторів: державного, недержавного та приватного; 

- використовувати отримані знання та наявний досвід соціального 

підприємництва в Україні та світі в практичній діяльності соціальних 

працівників щодо менеджменту, маркетингу та реалізації соціальної послуги 

як одиниці товару; 

- діагностувати та аналізувати наявний в нашому суспільстві ринок 

соціальних послуг, попит та пропозицію на ньому, можливих інвесторів та 

зацікавлених осіб; 

- покроково планувати соціальне підприємство (від зародження ідеї до 

особливостей соціального аудиту та звітності); 

- виявляти та долати бар’єри соціально-психологічного характеру 

щодо суспільного сприйняття соціального підприємництва, економічних 

процесів суспільства; 

- розвивати особистісний потенціал, підприємливість; 

використовувати методи наснаження та самонаснаження. 

Програма курсу орієнтована на студентів, що навчаються за 

відповідними спеціальностями (соціальна робота, соціальна педагогіка тощо), 

її модулі (складові) можуть використовуватись при підвищенні кваліфікації та 

перекваліфікації працівників соціальної сфери, осіб місцевого 

самоврядування. Обсяг навчального курсу «Соціальне підприємництво» 

становить 90 годин (з них – 32 аудиторних та 88 самостійної роботи). Курс 

розроблено за вимогами кредитно-модульної системи. 

Курс містить три розділи. Перший розділ передбачає засвоєння 

теоретичних і практичних знань щодо сутності соціального підприємництва, 

його принципів та критеріїв функціонування, взаємозв’язку соціальної роботи 

та підприємництва, досвід даного виду діяльності в Україні та світі, 

особливості понятійно-категоріального апарату, предмету та методологічних 

принципів даної галузі тощо. 
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Другий розділ об’єднує теми щодо етико-деонтологічних засад 

соціальної роботи та соціального підприємництва, подолання наявних у 

суспільстві ціннісних бар’єрів, розбудови нового образу соціального 

працівника-підприємця з набором відповідних професійно-особистісних та 

психолого-економічних якостей та характеристик. 

Третій розділ містить теми, ознайомлення з якими надасть можливість 

студентам грунтовніше вивчити основні етапи та компоненти планування 

соціального підприємництва. Зокрема, розглядаються: селекція зацікавлених 

сторін, формування ідей підприємства, маркетинговий процес, фінансові 

питання, організаційна структура, а також соціальний аудит та звітність. 

Окрім засвоєння знань теоретичного характеру, курс спрямовується на 

розвиток відповідних компетенцій майбутніх фахівців соціальної сфери. З 

цією метою необхідною умовою запровадження курсу є використання методів 

активного навчання соціальних працівників. Відтак, опрацювання модулів 

передбачає: розв’язання ситуативних задач, дискусії, роботу в малих групах, 

обговорення проблемних питань, мозковий штурм, розробку проектів 

соціального підприємства, візуалізації тощо. 

Реалізація даних методів здійснюється на основі застосування 

міжпредметних зв’язків (теорія соціальної роботи, методи та технології 

соціальної роботи, менеджмент соціальної роботи, соціальна психологія, 

вікова психологія тощо), що поглиблює системне розуміння сутності 

теоретичних засад дисципліни, підвищує рівень практичних вмінь та навичок, 

сприяє розвитку загальних здібностей до підприємництва. 

Таким чином, цілеспрямований вплив на економічну соціалізацію 

майбутніх фахівців соціальної сфери може здійснюватись шляхом вивчення 

курсу «Соціальне підприємництво». Відтак, підвищення рівня економічних 

компетенцій майбутнього фахівця соціальної сфери сприятиме поліпшенню 

рівня економічної культури, а отже економічній соціалізованості особистості. 

Саме тому актуальним є впровадження даного навчального курсу в 

підготовку соціальних працівників різних рівнів, що відобразиться на 
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формуванні адекватних сучасним соціально-економічним процесам 

економічних образів, уявлень, ставлень та поведінки у майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 

 

3.4. Дебати як засіб цілеспрямованого впливу на економічну 

соціалізацію майбутніх фахівців соціальної сфери 

 

Формування економічної складової професійної компетентності 

майбутніх фахівців соціальної сфери вважаємо за доцільне здійснювати 

шляхом належної організації позааудиторної роботи студентів, що сприятиме 

їх вільному та творчому розвиткові, змістовному дозвіллю, глибшому 

теоретичному опрацюванню актуальних для студентства тем, розвитку 

комунікативних вмінь тощо. 

За визначенням З. Курлянд, позааудиторна робота студентів — це 

процес, в якому домінує елемент самореалізації. Вона дає змогу студентам 

гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування професійної 

культури, створює додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, 

задоволення тих потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. 

Позааудиторна робота має бути орієнтована на особистість студента [74, c. 

396]. 

Під позааудиторною роботою Т. Децюк розуміє діяльність студентів 

під керівництвом і контролем викладачів, якою вони займаються у вільний 

від аудиторних занять час в умовах вищого навчального закладу з метою 

формування професійної компетентності, а також самоактуалізації, 

самовиховання, самоосвіти. [154]. Реалізація цих напрямів роботи у вищих 

навчальних закладах має різноманітні форми: диспути, вечори, читацькі 

конференції, бесіди, свята, лекції, зустрічі тощо. Вони сприяють розвитку 

особистості студентів та їх професійного потенціалу. 

Однією із затребуваних серед студентської молоді форм 

позааудиторної роботи є дебати. Саме тому на базі факультету соціальної 

роботи Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
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Чернігівського національного технологічного університету було створено 

Дебатний клуб з проблем соціальної роботи з тематичним напрямом 

«Соціальне підприємництво» (довідка №901/08-1570 від 16.06.2015). Також 

впровадження даного елементу програми соціально-психологічного 

забезпечення розвитку економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери здійснювалось на базі Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна (довідка № 0501-55 від 11.09.2015). 

Дебати – це командна, рольова інтелектуальна гра. Суть даного 

змагання полягає у розкритті конкретної тези двома командами таким чином, 

що одна команда аргументовано стверджувала цю тезу (команда 

ствердження), а інша – опонувала їй (команда заперечення). Обов’язком двох 

команд є кваліфіковане та в межах певних часових рамок у певному порядку 

висловлення своєї позиції, власних аргументів «за» чи «проти», відповіді на 

запитання протилежної команди. Гру оцінює суддя або кілька суддів, які й 

визначають переможця в раунді. Головне завдання команд – переконати в 

своїй правоті суддів [57]. 

По при існування різноманітних форматів проведення гри «дебати», 

нами було обрано та опрацьовано формат дебатів Карла Поппера (класичні – 

ціннісні теми), коли грають три проти трьох учасників зі своїми обов’язками 

у кожного зі спікерів. Дві команди: ствердження (С1,2,3) та заперечення 

(З1,2,3). Формат має свій стиль, близький до політичних дебатів, де студенти 

навчаються обговорювати проблеми, аналізувати їх з різних точок зору, 

розробляти можливі шляхи (стратегії) їх вирішення. 

Гра «Дебати» задумана як засіб підвищення рівня компетенцій 

особистості. Саме тому, участь у дебатах характеризується ґрунтовним 

освоєнням конкретних питань, статистичних даних, цікавих та влучних 

прикладів. Іншими словами, у дебатах важливішим є процес навчання, ніж 

кінцевий результат кожної гри – перемога або поразка. Також дана гра сприяє 

розвитку важливих професійно-особистісних якостей, що є актуальними в 

аспекті висвітленої нами теми. Молодь, що грає у дебати, навчається логічно 
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та критично мислити, помічати суперечності у здавалося б найдосконаліших 

твердженнях, переконливо доводити свої думки та погляди іншим особам. 

Відтак, окрім відстоювання аргументів висунутої тези з того боку, на який 

випало жеребкування, тактовного поводження з опонентами та виступ перед 

аудиторією, необхідно продумувати промову, активно слухати своїх візаві, 

аналізувати сказане, ставити чіткі та гострі питання, маневрувати у 

висловлюваннях. Подібне не лише формує ґрунтовні знання з конкретного 

питання соціального підприємництва, змушує аналізувати переваги та 

недоліки сучасного стану справ, але й підвищує командний дух серед 

студентства, створює ситуацію конкурентної боротьби, дозволяє розкрити 

загальні здібності до підприємництва. 

Нами був розроблений орієнтовний перелік тем для дебатних турнірів:  

1. Першочерговими цілями розвитку суспільства повинні бути 

подолання бідності та нерівності. 

2. Найкращий вибір для економіки України – це інтеграція в Європейський 

Союз. 

3. Схильність населення до індивідуалізму в більшій мірі сприяє 

соціально-економічному розвитку, ніж схильність до колективізму. 

4. Децентралізація влади. Соціальна сфера у підпорядкуванні органів 

місцевого самоврядування отримає розвиток. 

5. У теорії вважається, що ефективно можуть використовуватись 

тільки ресурси, що знаходяться в приватній власності. Чи може 

територіальна громада ефективно використовувати ресурси, які є спільними 

для її мешканців? 

6. Що є першочерговим: економіка чи культура? Команда ствердження 

обґрунтовує думку, що економічний розвиток суспільства призведе і до його 

культурного розвитку, тому, перш за все, треба інвестувати в економічну 

інфраструктуру. Команда заперечення відстоює думку, що економічний 

розвиток українського суспільства неможливий без відповідних культурних 

передумов. 
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7. В суспільстві досить часто виникає «проблема безбілетника», коли 

індивіди не хочуть платити за суспільне благо, очікуючи його отримати без 

додаткових витрат. Команда ствердження стверджує, що цю проблему на 

рівні громади можна вирішити. Команда заперечення стверджує, що 

вирішити цю проблему без втручання держави неможливо. 

8. Майбутнє соціальної сфери виключно за соціальним 

підприємництвом. 

Зустрічі учасників дебатного клубу проводяться з інтервалом два рази 

на місяць, що дозволяє студентам ґрунтовно підготуватися до конкретної теми 

та здійснити розподіл відповідних ролей в команді. Найкращі гравці дебатів 

мають можливість представляти свій вуз у Всеукраїнських студентських 

дебатах, що проводяться щороку. Відтак, на Всеукраїнських дебатах з проблем 

сталого розвитку громад у 2013 році (м. Суми) команда Чернігівського 

національного технологічного університету отримала перемогу. 

Таким чином, Дебатний Клуб з проблем соціальної роботи за 

тематичним напрямом «Соціальне підприємництво» сприяє формуванню ряду 

важливих професійно-особистісних та психолого-економічних характеристик 

особистості майбутнього фахівця соціальної сфери. Окремі дебатні турніри 

активізують студентську молодь, націлюють її зусилля на підвищення власних 

професійних компетенцій, розвиток підприємливості як необхідної 

професійної якості в сучасних соціально-економічних умовах нашого 

суспільства. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

Таким чином, результатами втілення теоретичних та емпіричних 

досліджень особливостей економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери стала розробка програми соціально-психологічного 

забезпечення розвитку економічної соціалізації майбутніх фахівців 

соціальної сфери. 

1. Було розроблено тренінг-курс «Формування підприємливості у 

майбутніх фахівців соціальної сфери», що забезпечило реалізацію 

поставленої мети щодо підвищення рівня загальних здібностей до 

підприємництва та психолого-економічних характеристик особистості 

майбутнього соціального працівника. 

2. Для здійснення ґрунтовного впливу на економічну соціалізацію 

майбутніх фахівців соціальної сфери було розроблено навчальний курс 

«Соціальне підприємство», що увійшов до модулів навчальних дисциплін 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.130102 «Соціальна робота». 

3. Було розроблено та впроваджено як форму позааудиторної роботи 

студентів Дебатний Клуб, що розглядає проблеми соціальної роботи за 

тематичним напрямом «Соціальне підприємництво». 
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ВИСНОВКИ 

1. На основі теоретичного аналізу наявних у літературі підходів було 

визначено поняття «економічна соціалізація особистості» як процес 

становлення економіко-психологічних характеристик особистості завдяки 

інтеріоризації нею економічних цінностей суспільства, в результаті чого 

особистість «входить» в економічну сферу суспільства в якості суб’єкта 

економічних відносин. Економічна соціалізація майбутніх фахівців 

соціальної сфери розглядається як формування у них економічного мислення, 

засвоєння економічних знань, набуття навичок економічної поведінки і 

реалізацію їх у професійній діяльності. 

2. Проведений аналіз системи чинників економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери дозволяє виділити дві основні їх групи. 

Перша група містить чинники, які фокусують на особистість різного рівня 

важелі впливу, що формуються під дією соціально-економічних вимог 

конкретного суспільства.Друга група чинників відображає ціннісне 

осмислення індивідом явищ соціально-економічної дійсності. Ця група 

чинників розглядається з точки зору структурних складових феномену 

економічної соціалізації особистості. 

3. Описано теоретичну модель економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери, яка включає такі компоненти: когнітивний – 

розкривається через систему уявлень та знань про економічну реальність 

(власність, гроші, бідність і багатство, соціально-економічний статус тощо); 

афективний – розкривається через систему ціннісно-емоційних ставлень 

особистості до економічної реальності; конативний – представлений 

потребово-мотиваційною сферою особистості, що залежить не лише від 

особистісних економічних інтересів та мотивів, Я-образів, але й від того 

пласту специфічних ціннісних орієнтацій, що несе за собою здобуття такого 

фаху як соціальна робота. 

4. Прийняте нами розуміння сутності економічної соціалізації 

особистості молодої людини та розглянутий комплекс чинників, а також 
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структура означеного виду соціалізації, дозволяє стверджувати, що 

професіоналізація індивіда не лише впливає, але й сприяє його економічній 

соціалізованості. Останнє поняття трактується як відповідність людини 

соціально-економічним вимогам, які пред’являються до даного вікового 

етапу, і наявність особистісних і соціально-психологічних передумов, що 

забезпечують нормативну поведінку. 

Аналіз структурних компонентів економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери докладно демонструє, що в зміст означених 

компонентів входять елементи професійної компетентності фахівця, через 

яку можливе розкриття та реалізація соціальних (сутнісних) сил особистості, 

що може слугувати критерієм культури індивіда. Тому, вважаємо економічну 

культуру особистості, що є показником економічної соціалізованості, 

складовою професійної компетентності майбутнього фахівця. 

5. Обґрунтовано положення про те, що нормативним образом людини 

економічної культури на сучасному етапі розвитку суспільства є 

підприємницький тип особистості з набором характерних рис. Зауважено, що 

модель даного типу людини втілює потребу суспільства в бажаній мірі 

економічної культури, що має свій прояв у різному ступені в залежності від 

охарактеризованих нами чинників. 

6. Емпіричне дослідження соціально-психологічних особливостей 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

спрямовувалось на: 

• аналіз особливостей внутрішніх складових економічної соціалізації 

(когнітивного, афективного та конативного компонентів) майбутніх фахівців 

соціальної сфери; 

• вивчення індивідуально-психологічних та професійно-

організаційних особливостей майбутніх фахівців соціальної сфери як 

зовнішніх чинників їх економічної соціалізації; 

• встановлення взаємозв’язку внутрішніх та зовнішніх чинників 

економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери. 
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7. Дослідження когнітивного компоненту економічної соціалізації 

майбутніх фахівців соціальної сфери виявило суттєві відмінності в 

економічних уявленнях та образах, що притаманні представникам різних 

професій з числа респондентів. Зокрема, фінансисти наділяють економічні 

явища та процеси характеристиками та атрибутами, що вказують на активну 

економічну поведінку, глибоку обізнаність у суті даних питань, наявність 

практичного досвіду підприємництва. Характеристики, якими наділяють 

економічні явища та об’єкти соціальні працівники та юристи, свідчать про 

несхильність до економічного ризику та ініціативи, надання переваги 

отримання прибутку з перевірених джерел, відсутність системних уявлень про 

підприємницьку діяльність, можливі шляхи підвищення рівня власного 

добробуту. Також важливою є встановлена динаміка змін показників у процесі 

навчання. Відтак, позначки суб’єктивного економічного статусу респондентів 

знижуються в процесі навчання. 

8. Аналіз афективного компоненту економічної соціалізації майбутніх 

фахівців соціальної сфери вказує на існування відмінностей у ставленні 

представників різних спеціальностей та курсів навчання до економічних явищ 

та процесів, що має свій прояв у ставленні до закладів різних форм власності 

як місць майбутнього працевлаштування, бідних та багатих людей, 

економічних процесів суспільства та важливих професійно-особистісних 

якостей особистості. Характерною особливістю ставлення соціальних 

працівників до означених явищ є його наповненість стереотипами, що 

пов’язані з соціальною роботою як професією, де підприємницька діяльність 

суперечитиме цінностям та суті фаху. 

9. Змістовне наповнення конативного компоненту економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери вказує на домінування 

низького рівня економічної активності (ділова активність, економічний 

ризик, економічна ініціатива, рівень економічних домагань) серед опитаних 

студентів, що отримало специфіку в залежності від спеціальності 

респондентів та етапу професійного навчання. Зокрема, встановлено, що 
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рівень ділової активності серед соціальних працівників знижується від 

першого до випускного курсу, а серед фінансистів – навпаки. Показники 

економічного ризику та ініціативи узагальнено мають середній рівень 

прояву. 

10. Дослідження індивідуально-психологічних характеристик 

особистості майбутнього фахівця соціальної сфери демонструє відмінності 

показників у респондентів різного професійного напрямку та етапу навчання. 

Очікувано низькими є показники розвитку здатностей до підприємництва у 

соціальних працівників на відміну від фінансистів та юристів. Виявлена 

динаміка показників суб’єктивного контролю особистості. Відбувається 

зміна локусу з інтернального на екстернальний в процесі навчанні за всіма 

спеціальностями. Проте подібні переорієнтації у соціальних працівників 

спостерігаються лише на рівні тенденцій на відміну від юристів та 

фінансистів. Щодо вектору мотивації, то половина опитаних вмотивовані на 

успіх, ще одна третя має чітку спрямованість по даному напрямку. 

Сформований рейтинг життєвих цінностей-цілей майбутніх фахівців має 

специфічні відмінності у представників різних спеціальностей. По при це, 

думки респондентів сходяться в тому, що такі риси-цінності, як чесність та 

порідність, мають характеризувати ціннісні орієнтири кожного студента, а 

також бути принципом економічної активності всього суспільства. Соціальні 

працівники є більш орієнтовані, ніж юристи та фінансисти, на особистісний 

розвиток, багатство духовної культури та допомогу іншим. 

11. Кластерний аналіз допоміг виявити чотири типи економічної 

соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери, кожен з яких має 

специфічні особливості конфігурації когнітивного, афективного та 

конативного компонентів економічної соціалізації особистості: економічно-

вмотивований, економічно-регресивний, економічно-мрійливий та 

споживацько-пасивний. Крім того, відмінними є прояви індивідуально-

психологічних характеристик індивіда, вектор орієнтації на трудову 

діяльність, та часові орієнтації щодо економічної активності. Статистично 
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виявлено, що найчисельнішим є споживацько-пасивний тип. 

12. З огляду на отримані результати емпіричного дослідження та 

високу суспільну затребуваність реформування соціальної сфери, а тому і 

зміну професійного образу соціального працівника, була розроблена та 

впроваджена програма соціально-психологічного забезпечення розвитку 

економічної соціалізації майбутніх фахівців з метою підвищення рівня 

підприємливості як необхідної професійної якості в сучасних соціально-

економічних умовах нашого суспільства. 
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Додаток А 
 

Анкета 
 

Вам пропонується відповісти на ряд запитань. Намагайтеся виражати власні думки 
якомога точніше. Форма відповідей на запитання дається безпосередньо в анкеті. 
Відмічайте, будь ласка, той варіант відповіді, що найбільш відповідає Вашій точці зору. 
Ми розраховуємо на Ваші відверті відповіді. Опитування анонімне. Дякуємо Вам за згоду 
прийняти участь у дослідженні. 

 

Інструкція 
 

Просимо Вас відповісти на ряд запитань. Зазначайте обраний Вами варіант відповіді 
знаком «+». Відповідайте послідовно, не пропускаючи запитання. 

 

1. Що в Вашому уявленні уособлює багатство? (Виберіть не більше 3-х варіантів 
відповіді.) 

- наявність прибуткової справи; 
- наявність модної машини, одягу і т. ін.; 
- високооплачувана робота; 
- можливість не думати про завтрашній день; 
- можливість допомагати близьким матеріально; 
- можливість робити пожертви на суспільні потреби; 
- можливість подорожувати; 
- можливість жити там, де Ви хочете; 
- наявність нерухомості (хорошої квартири, заміського будинку); 
- наявність рахунку в іноземному банку; 
- наявність валюти, коштовностей; 
- наявність цінних паперів, підприємств, фірм і т. ін.; 
- інше (напишіть)___________________________________________________ 
 

2. Наскільки, на Вашу думку, гроші мають значення для Вас? (Зазначте на шкалі 
цифру, що відповідає Вашій думці.) 
Зовсім не 

мають 
значення 

В меншому 
ступені 
значимі 

     
В більшому ступені 

значимі 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 

3. Який розмір щомісячного доходу необхідно мати, щоб відчувати себе багатою 
людиною? (Зазначте щомісячний дохід в гривнях.)_________________________________ 

 

4. Як Ви оцінюєте рівень Вашого матеріального добробуту? (Зазначте на шкалі цифру, 
що відповідає Вашій думці.) 

Дуже низький      Дуже високий 

1 2 3 4 5 6 7 
 

5. В якому ступені Вас влаштовує рівень Вашого матеріального добробуту в даний 
час? 
Зовсім не 
влаштовує 

Слабо 
влаштовує 

     
Повністю 
влаштовує 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 

6а. Як Ви оцінюєте від Вас залежні можливості в підвищенні Ваших особистих 
матеріальних доходів? 
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Дуже низькі      Дуже високі 

1 2 3 4 5 6 7 
6б. Як Ви оцінюєте від Вас залежні можливості в підвищенні доходів сім'ї? 

Дуже низькі      Дуже високі 

1 2 3 4 5 6 7 
7. В якій мірі Ваші матеріальні доходи задовольняють Ваші потреби? 
-  повністю не задовольняють; 
-  в основному не задовольняють; 
-  менш ніж наполовину задовольняють; 
-  приблизно наполовину задовольняють; 
-  більш ніж наполовину задовольняють; 
-  в основному задовольняють; 
-  повністю задовольняють. 
 

8. Основними джерелами Вашого доходу в нинішній час є (можна відмітити декілька 
варіантів): 

-  заробітна плата (стипендія, допомоги і т. ін.); 
-  дивіденди з цінних паперів (акцій, облігацій і т. ін.); 
-  відсотки з грошових вкладів; 
-  здача квартири (дому) в оренду; 
-  доходи від власного бізнесу; 
-  допомога інших людей (рідних, знайомих і т. ін.); 
-  доходи від підсобного господарства; 
-  приватна практика; 
- інші джерела (вкажіть) ____________________________________________________ 

 

9. Дайте оцінку рівню Вашої ділової активності в даний час: 

Дуже низький      Дуже високий 

1 2 3 4 5 6 7 
 

10. Чи збираєтесь Ви підвищити рівень власних доходів? 
- так;                                                      - ні;                                            - ще не вирішив/ла; 

 

Якщо так, то яким способом? (Можна відмітити декілька варіантів.) 
-  буду шукати нову високооплачувану роботу; 
-  почну (буду розширювати) власний бізнес; 
-  буду шукати додаткову роботу; 
-  вкладу гроші в банк на вигідних умовах; 
-  придбаю цінні папери (акції, облігації і т. ін.), що приносять дохід; 
-  здам в оренду нерухомість; 
-  розраховую на допомогу інших людей (родичів, знайомих та ін.); 
-  по-іншому 

(напишіть)_________________________________________________________ 
 

11. Оберіть з перерахованого нижче списку цінностей 7 найбільш важливих для Вас 
(для Вашого життя). Робіть це наступним чином: прочитайте список, потім поруч з 
найважливішою для Вас цінністю поставте цифру 1, наступною по важливості – 2 і так 
далі, поки не оберете 7 цінностей. 
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- здоров’я; 
- друзі; 
- безсмертя; 
- пізнання; 
- щастя інших; 
- багатство; 
- робота; 
- свобода; 

- мудрість; 
- краса; 
- власність; 
- матеріальна забезпеченість; 
- творчість; 
- розваги; 
- активне життя; 
- впевненість у собі; 
- сім'я. 

 

12. На Вашу думку, власником в першу чергу можна вважати людину, у якої є (оберіть 
не більше 3-х варіантів): 

- велика квартира; 
- будинок з ділянкою землі; 
- машина, гараж, цінні речі; 
- великі грошові кошти; 
- золото, коштовності, тверда валюта; 
- цінні папери банків, підприємств; 
- капітал в прибутковій справі; 
- приватне підприємство; 
- нерухомість, що приносить прибуток; 
- рахунок в іноземному банку; 
- інше (напишіть) ______________________________________________________ 

 

13. Дайте оцінку ступеню Вашого бажання бути власником: 
Немає 

бажання 
Дуже слабке 

бажання 
  

Середнє 
бажання 

  
Дуже сильне 

бажання 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Оберіть з перерахованого нижче списку цінностей 7 найбільш важливих 
цінностей для вирішення Ваших життєвих проблем (цифрою 1 зазначте найважливішу 
цінність, цифрою 2- наступну по важливості з тих, що залишились, і так далі до 7): 

 

- чесність; 
- нетерпимість до недоліків у собі та інших; 
- вихованість; 
- широта поглядів; 
- освіченість; 
- відповідальність; 
- старанність; 
- незалежність;  
- власність 

- підприємливість; 
- тверда воля; 
- самоконтроль; 
- чуткість; 
- життєрадісність; 
- ефективність в справах; 
- раціоналізм; 
- багатство; 
- відвага у відстоюванні поглядів 

 

15. Дайте оцінку ступеню Вашого бажання йти на економічний ризик заради своїх 
доходів: 
Бажання 
відсутнє 

Дуже слабке 
бажання 

  
Середнє 
бажання 

  
Дуже сильне 

бажання 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

16а. Дайте оцінку ступеню Вашого реального економічного ризику в теперішній час: 
Ризик 

відсутній 
Дуже низький 
ступінь ризику 

  
Середній 

ступінь ризику 
  

Дуже високий 
ступінь ризику 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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16б. Дайте оцінку оптимального для Вас ступеню економічного ризику: 
Ризик 

відсутній 
Дуже низький 
ступінь ризику 

  
Середній 

ступінь ризику 
  

Дуже високий 
ступінь ризику 

0 1 2 3 4 5 6 7 
 

17. В якому ступені важливим для Вас є матеріальне становище Ваших друзів? 
- мені абсолютно не важливо, який рівень матеріального добробуту у моїх друзів; 
- надаю невелике значення матеріальному рівню своїх друзів; 
- буває всяке: і надаю значення, і ні; 
- я надаю велике значення матеріальному рівню своїх друзів; 
- мені дуже важливо, який рівень матеріального добробуту у моїх друзів. 

 

18. Якщо Ви надаєте значення рівню матеріального добробуту, то друзям з якої 
соціальної групи Ви надали б перевагу? 

- дуже бідної; 
- бідної; 
- скоріше бідної, ніж багатої; 
- середнього достатку; 
- скоріше багатої, ніж бідної; 
- багатої; 
- дуже багатої; 
- інше (напишіть)___________________________________________________________ 

 

19. Що в Вашому уявленні уособлює бідність? (Виберіть не більше 3-х варіантів 
відповіді.) 

- відсутність достатніх засобів до існування; 
- жити на прожитковий мінімум; 
- низькооплачувана робота; 
- повна невизначеність у завтрашньому дні; 
- відсутність можливості жити так, як хочеться; 
- наявність тільки необхідного мінімуму продуктів для підтримання життєдіяльності; 
- постійно жити в боргах; 
- відсутність нормальних житлових умов; 
- відсутність стабільного джерела доходів; 
- відсутність можливості користуватися платними послугами (отримання освіти 

дітьми, лікування, відпочинок, дозвілля); 
- відсутність заощаджень; 
- інше (напишіть)___________________________________________________________ 

 

20. В якому ступені Ви цікавитесь станом справ в економіці нашої країни? (Зазначте на 
шкалі цифру, що відповідає Вашій думці.) 

Інтерес 
відсутній 

Дуже низький 
інтерес 

  
Середній 
інтерес 

  
Дуже високий 

інтерес 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

21. В якому ступені Ви цікавитесь станом справ в економіці Вашого регіону? 
Інтерес 

відсутній 
Дуже низький 

інтерес 
  

Середній 
інтерес 

  
Дуже високий 

інтерес 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

22. Як Ви ставитесь до тих економічним змінам, які відбуваються в нашій країні в 
цілому? 

Негативно      Позитивно 

1 2 3 4 5 6 7 
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23. Як Ви ставитесь до тих економічним змінам, які відбуваються в вашому регіоні? 

Негативно      Позитивно 

1 2 3 4 5 6 7 
 
24. Як часто Ви цікавитесь економічною політикою нашої країни через засоби масової 

інформації? 

Дуже рідко      Дуже часто 

1 2 3 4 5 6 7 
 

25. Як, на Вашу думку, більшість оточуючих Вас людей ставляться до багатих, 
матеріально заможних людей? 

Дуже вороже      Дуже доброзичливо 

1 2 3 4 5 6 7 
26. Оберіть, будь ласка, з перерахованих нижче варіантів відповіді той, який є для Вас 

близьким: 
а) ставлюсь однаково дбайливо до своїх та чужих (державним) речей та предметів; 
б) ставлюсь дбайливо тільки до своїх речей та предметів, на відміну від державних; 
в) турбуюсь про збереження речей громадського користування, а до власних ставлюсь 

недбайливо; 
г) не турбуюсь про збереження ні своїх, ні чужих речей; 
д) інше (напишіть)__________________________________________________________ 
 

27. На підприємстві якого типу Вам хотілося б працювати? 
- державні установи, заклади; 
- громадське об'єднання; 
- благодійні організації, фонди; 
- приватні заклади; 
- Індивідуальна трудова діяльність; 
- Спільне підприємство; 
- Інше (напишіть)__________________________________________________________ 
28а. Якби Ви стали управлінцем вищої ланки (керівником установи/закладу соціальної 

сфери), то в якому ступені змінилась би Ваша економічна ініціатива? (Зазначте на шкалі 
цифру, що відповідає Вашій думці.) 

Зовсім не 
змінилась 

Дуже слабо 
змінилась 

     
Дуже сильно 

змінилась 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

28б. Якби Ви стали управлінцем вищої ланки (керівником установи/закладу соціальної 
сфери), то в якому ступені змінилась би Ваша особиста зацікавленість в подальшому 
розвитку виробництва? 

Зовсім не 
змінилась 

Дуже слабо 
змінилась 

     
Дуже сильно 

змінилась 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

29. При виборі факультету та спеціальності, яку хотілось опанувати, Ви орієнтувались, 
перш за все, на (оберіть 3 варіанта відповіді та проранжуйте їх за ступенем важливості): 

- престижність майбутньої професії; 
- можливість в майбутньому добре заробляти; 
- поради батьків; 
- значний інтерес до цієї галузі знань; 
- сімейні традиції; 
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- не було іншого вибору; 
- можливість реалізувати свої здібності; 
- цінність професії для суспільства; 
- можливість займати високе положення в суспільстві; 
- випадковість; 
- інше (напишіть)__________________________________________________________ 

 

30. Що з перерахованого нижче особисто для Вас є головним чинником кар'єрного 
зростання: 

- можливість управляти іншими людьми, колективом; 
- підвищення рівня матеріального забезпечення; 
- отримання комплексу соціальних пільг та гарантій; 
- можливість внесення певних змін в систему надання соціальних послуг населенню; 
- інше (напишіть)__________________________________________________________ 
 

31. Як Ви ставитесь до перспективи підвищення заробітку при можливому кар'єрному 
зростанні (Зазначте на шкалі цифру, що відповідає Вашій думці.) 

Ставлюсь 
байдуже 

  
Не заперечую, але 
й так би працював 

  
Це важливо для 

мене 
1 2 3 4 5 6 7 

32. Як особисто Ви ставитесь до багатих, заможних людей? 

Дуже вороже      Дуже доброзичливо 

1 2 3 4 5 6 7 
 

33а. Як би Ви відкрили приватний заклад соціального обслуговування, то як би до 
цього поставились інші люди? На кожному рядку зазначте відповідну цифру: 

 Негативно   Нейтрально   Позитивно 
члени сім'ї 1 2 3 4 5 6 7 

друзі 1 2 3 4 5 6 7 
оточуючі 1 2 3 4 5 6 7 

 

33б. Як би Ви відкрили благодійну організацію, то як би до цього поставились інші 
люди? На кожному рядку зазначте відповідну цифру: 

 Негативно   Нейтрально   Позитивно 
члени сім'ї 1 2 3 4 5 6 7 

друзі 1 2 3 4 5 6 7 
оточуючі 1 2 3 4 5 6 7 

 
33в. Як би Ви відкрили громадську організацію, то як би до цього поставились інші 

люди? На кожному рядку зазначте відповідну цифру: 
 Негативно   Нейтрально   Позитивно 

члени сім'ї 1 2 3 4 5 6 7 
друзі 1 2 3 4 5 6 7 

оточуючі 1 2 3 4 5 6 7 
 

34. Більшість оточуючих Вас людей, як би їм довелось обирати, перш за все, надали б 
перевагу стати власником (оберіть не більше 3-х варіантів відповіді): 

- дорогої квартири; 
- золота, коштовностей, твердої валюти; 
- заміського будинку із земельною ділянкою; 
- капіталу, вкладеного в прибутковий бізнес; 
- дорогих автомобіля, одягу і т. ін.; 
- великого рахунку в банку; 
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- приватного підприємства, фірми, магазину; 
- великого пакету високодохідних цінних паперів; 
- нерухомості, що приносить прибуток; 
- інше (напишіть)__________________________________________________________ 

 

35. Яку з перерахованих нижче задач Ви реально могли б здійснити, приклавши 
максимум зусиль та реалізувавши свої здібності? 

- забезпечити сім'ї нормальний прожитковий рівень, як у більшості; 
- забезпечити себе та сім'ю всім необхідним; 
- повністю забезпечити своє майбутнє; 
- повністю забезпечити майбутнє своїх дітей та внуків; 
- стати багатим настільки, щоб всій сім'ї повноцінно жити на дивіденди; 
- інше (напишіть)__________________________________________________________ 

 

36. Як особисто Ви ставитесь до конкуренції (змагання) з іншими людьми в соціальній 
сфері? 

- мені абсолютно не знайоме це почуття; 
- я просто не люблю змагань; 
- буває всяке: і змагаюсь, і ні; 
- мені подобається змагатись з людьми; 
- надаю перевагу життю та роботі в умовах конкуренції. 
 

37. Оберіть з перерахованих нижче функцій економічної конкуренції ту, яка є для Вас 
найбільш важливою: 
- мати більше грошей, прибуток; 
- бути більш вигідне матеріальне становище; 
- реалізувати свій творчій потенціал; 
- вдосконалювати себе, завжди бути в тонусі; 
- бути незалежним; 
- інше (напишіть)_________________________________________________________ 

 

38. Як, на Вашу думку, більшість Ваших оточуючих ставляться до бідних, незаможних 
людей? 

Недоброзичливо      Доброзичливо 

1 2 3 4 5 6 7 
 

39. Як особисто Ви ставитесь до бідних, незаможних людей? 

Недоброзичливо      Доброзичливо 

1 2 3 4 5 6 7 
 

40. Дайте оцінку матеріальному рівню Вашої сім'ї в теперішній час? 

Дуже низький      Дуже високий 

1 2 3 4 5 6 7 
 

41а. Який щомісячний дохід Вам хотілось би мати в теперішній час? (Зазначте дохід в 
гривнях.)_____________________________________________________________________ 

 

41б. Який щомісячний дохід Вам хотілось би мати, працюючи в соціальній сфері? 
(Зазначте дохід в гривнях.)______________________________________________________ 

 

42. Дайте оцінку силі Вашого бажання мати гроші? 
Дуже слабке 

бажання 
     

Дуже сильне 
бажання 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

43. В якому ступені кожне з перерахованих нижче формулювань відповідає Вашому 
ставленню до грошей? Ступінь відповідності оцініть, будь ласка, за 7-ми бальною 
шкалою. (Зазначте на шкалі цифру, що відповідає Вашій думці.) 
 Дуже слабо 

відповідає 
     Повністю 

відповідає 
1. Всі негаразди в суспільстві 
йдуть від грошей: вони 
приносять нещастя та зло 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Гроші змінюють в гірший 
бік (псують) людей 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Нічого хорошого в грошах 
немає 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Гроші – це лише засіб 
існування людини в 
суспільстві 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Наявність грошей є 
показником значимості 
людини в суспільстві, тобто 
гроші підносять людину 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Гроші роблять життя 
людини змістовним та 
щасливим 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Заради грошей варто жити 1 2 3 4 5 6 7 
 

44. На Вашу думку, до якої з перерахованих нижче соціальних груп Вас віднесуть 
більшість добре знайомих людей? 

− дуже бідні; 
− бідні; 
− скоріше бідні, ніж багаті; 
− середнього достатку; 
− скоріше багаті, ніж бідні; 
− багаті; 
− дуже багаті; 
− інше (напишіть)__________________________________________________________ 
45. До якої з перерахованих груп Ви відносите себе? 
− дуже бідні; 
− бідні; 
− скоріше бідні, ніж багаті; 
− середнього достатку; 
− скоріше багаті, ніж бідні; 
− багаті; 
− дуже багаті; 
− інше (напишіть)__________________________________________________________ 

 

 
Зазначте, будь ласка, деякі відомості про себе: 
1. Ваша стать: 
- чол.             –жін. 
2. Вік (повних років): 1) до 18; 2) 18-20; 3) 21-24; 4) 25- і більше. 
3. Сімейний стан: 
- одружений (заміжня);                          - не одружений (не заміжня) 
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4. Чи є у Вас діти? 
- Так;              - Ні. 
5. Оберіть з перерахованих нижче варіантів відповіді той, який є найближчим для Вас: 
а) живу повністю на утриманні батьків; 
б) живу в основному на утриманні батьків, але частково забезпечую себе сам/-а; 
в) намагаюсь забезпечувати себе сам, але батьки допомагають; 
г) живу самостійно без підтримки батьків; 
д) живу самостійно, допомагаю батькам; 
е) інше (напишіть)___________________________________________________________ 
 

6. Чи працюєте Ви зараз? 
- Так;                                     -Ні. 
 

6а. Якщо працюєте, то де? 
− державні установи, органи; 
− державні підприємства; 
− приватні фірми, магазини; 
− приватні підприємства; 
− власний бізнес; 
− іноземні компанії чи представництва; 
− міжнародні організації; 
− інше (напишіть)__________________________________________________________ 
 

7. В якому навчальному закладі Ви навчаєтесь? _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

8. Форма оплати Вашого навчання? 
- держбюджет; 
- за кошти фіз./юр. осіб 
 
9. На якому факультеті Ви навчаєтесь?_________________________________________ 
 
10. Зазначте спеціальність, за якою навчаєтесь___________________________________ 
 
11. Курс ___________________________________________________________________ 
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Додаток Б 
 

Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST) 
Інструкція: тест містить 54 твердження. Прочитайте уважно кожне твердження. Якщо 

Ви погоджуєтесь з твердженням, то в бланку відповідей у клітинці обведіть «А», 
розміщену під порядковим номером твердження, відповідь на яке Ви даєте. Відповідно, 
якщо Ви не погоджуєтесь з твердженням, обведіть у цій самій клітинці літеру «В». 
Опитування анонімне. Дякуємо Вам за згоду прийняти участь у дослідженні. 
 
Опитувальник 
1. Я не проти виконувати рутинну роботу за умови, що вона добре оплачується. 
2. Коли визначаю для себе мету, я обираю переважно складні цілі. 
3. Я не люблю робити щось нове та нетрадиційне. 
4. Здібні люди, які не досягають успіху, зазвичай не використовують шансів, які їм 
надаються. 
5. Я рідко мрію. 
6. Зазвичай я відстоюю свою точку зору, якщо хтось зі мною не погоджується. 
7. Ти або щось умієш, або не вмієш, зусилля тут не мають жодного значення. 
8. Подекуди людям здається, що мої ідеї є незвичними. 
9. Якщо я б хотів зіграти в азартну гру, я б зіграв у лотерею, а не в карти. 
10. Мені подобаються важкі завдання, які розвивають мої здібності, а не ті, що мені легше 
вдаються. 
11. Я надаю перевагу роботі з помірним гарантованим достатком, ніж роботі, виконання 
якої може принести збитки, якщо в мене щось не вийде. 
12. Я люблю робити те, що мені до вподоби, не хвилюючись про те, що подумають інші. 
13. У більшості випадків, якщо людям щось не вдається, то це пов'язано з невезінням. 
14. Мені подобається пізнавати щось нове, навіть якщо доведеться долати труднощі. 
15. Якщо в мене виникають проблеми з виконанням завдання, я його відкладаю і 
переходжу до іншого. 
16. Якщо я планую, завжди виконую намічений план. 
17. Мені не подобаються раптові зміни в моєму житті. 
18. Я би пішов на ризик, якщо шанси б на успіх були 50/50. 
19. Я більше розмірковую про теперішнє і минуле, ніж про майбутнє. 
20. Якщо б у мене виникла добра ідея, як заробити гроші, я позичив би необхідні кошти 
для того, щоб її втілити. 
21. Працюючи у групі, я не проти того, щоб дати можливість комусь керувати процесом. 
22. Загалом люди отримують те, на що вони заслуговують. 
23. Я не люблю здогадуватися. 
24. Важливішим є добре виконана робота, ніж стосунки з людьми: 
25. Я отримаю від життя все те, чого хочу, якщо буду виконувати накази тих людей, які 
мною керують. 
26. Люди вважають, що я ставлю забагато питань. 
27. Якщо є можливість поразки, я не ризикуватиму. 
28. Мене роздратовує, коли люди запізнюються. 
2.9. Коли я приймаю рішення, мені необхідно зважити всі факти, незалежно від того, 
скільки часу знадобиться для цього. 
30. Коли я виконую завдання, рідко звертаюсь по допомогу. 
31. Неможливо досягти успіху, якщо ви не перебуваєте у відповідному місці в потрібний 
час. 
32. Мені до вподоби виконання різноманітної праці, ніж дуже добре виконувати одну 
роботу. 
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33. Я ліпше працював би з людиною, яка мені подобається, але не дуже добре 
управляється зі своєю роботою, ніж з кимось, хто мені не до вподоби, хоча є гарним 
професіоналом. 
34. Успіх — це результат важкої праці, він не обов'язково пов'язаний з везінням. 
35. Я люблю працювати за звичними схемами, не випробовуючи нові методи. 
36. Перш ніж прийняти важливе рішення, я дуже швидко зважую всі «за» і «проти», не 
зволікаючи з часом на роздуми. 
37. Я краще працюватиму над роботою як член команди, ніж братиму відповідальність на 
себе. 
38. Я краще використаю можливість, яка зможе поліпшити ситуацію, ніж робити те, що 
мені буде одночасно подобатися. 
39. Я роблю те, чого від мене очікують, та дію відповідно до інструкцій. 
40. Для мене досягнення того, що я хочу, мало пов’язане з везінням. 
41. Мені подобається, коли моє життя є організованим і спланованим. 
42. Коли я маю справу зі складним завданням, я більше думаю про успіх, ніж про можливу 
невдачу. 
43. Я переконаний у тім, що все те, що відбувається у моєму житті, значною мірою 
визначається іншими людьми. 
44. Я зможу впоратися з багатьма справами одночасно. 
45. Мені важко усвідомлювати залежність від послуг, наданих іншими людьми. 
46. Я рано встаю, пізно лягаю та не їм через те, щоб виконати певну роботу. 
47. Те, до чого ми звикли, є набагато кращим, ніж щось невідоме. 
48. Більшість людей вважає, що я впертий. 
49. Невдачі людей рідко є результатом поганого планування. 
50. Інколи в мене виникає стільки ідей, що я не знаю, яку з них обрати. 
51. Мені легко розслабитися під час відпустки. 
52. Я отримую від життя все те, що я хочу, бо наполегливо працюю над цим. 
53. Мені легше адаптуватися до змін, ніж дотримуватися рутини. 
54. Мені подобається розпочинати нові проекти, навіть якщо вони є ризикованими. 
 

Бланк відповідей 
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Додаток В 
 

Методика «ЛОКУС КОНТРОЛЯ» 
 

Прочтите каждое высказывание в паре и решите, с каким из них вы согласны в 
большей степени. Обведите кружком одну из букв «а» или «б». Анкетирование 
анонимное. Спасибо Вам за согласие принять участие в исследовании. 
 
1. а) Дети попадают в беду потому, что родители слишком часто их наказывают. 
б) В наше время неприятности происходят с детьми чаще всего потому, что родители 
слишком мягко относятся к ним.  
2. а) Многие неудачи происходят от невезения. 
б) Неудачи людей являются результатом их собственных ошибок. 
3. а) Одна из главных причин, почему совершаются аморальные поступки, состоит в том, 
что окружающие мирятся с нити.  
б) Аморальные поступки будут происходить всегда, независимо от того, насколько 
усердно окружающие пытаются их предотвратит. 
4. а) В конце концов к людям приходит заслуженное признание.  
б) К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными. 
5. а) Мнение, что преподаватели несправедливы к учащимся, неверно. 
б) Многие учащиеся не понимают, что их отметки могут зависеть от случайных 
обстоятельств. 
6. а) Успех руководителя во многом зависит от удачного стечения обстоятельств. 
б) Способные люди, которые не стали руководителями, сами не использовали свои 
возможности. 
7. а) Как бы вы ни старались, некоторые люди все равно не будут симпатизировать вам. 
б) Тот, кто не сумел завоевать симпатии окружающих, просто не умеет ладить с другими. 
8. а) Наследственность играет главную роль в формировании характера и поведения 
человека. 
б) Только жизненный опыт определяет характер и поведение. 
9. а) Я часто замечал справедливость поговорки: "Чему быть - того не миновать». 
б) По-моему, лучше принять решение и действовать, чем надеяться на судьбу. 
10. а) Для хорошего специалиста даже проверка с пристрастием не представляет 
затруднений. 
б) Даже хорошо подготовленный специалист обычно не выдерживает проверки с 
пристрастием.  
11. а) Успех является результатом усердной работы и мало зависит от везения. 
б) Чтобы добиться успеха, нужно не упустить удобный случай. 
12. а) Каждый гражданин может оказывать влияние на важные государственные решения. 
б) Обществом управляют люди, которые выдвинуты на общественные посты, а рядовой 
человек мало что может сделать. 
13. а) Когда я строю планы, то я вообще убежден, что смогу осуществить их. 
б) Не всегда благоразумно планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, 
как сложатся обстоятельства. 
14. а) Есть люди, о которых можно смело сказать; что они нехорошие.  
б) В каждом человеке есть что-то хорошее. 
15. а) Осуществление моих желаний не связано с везением. 
б) Когда не знают как быть, подбрасывают монету. По-моему, в жизни можно часто 
прибегать к этому. 
16. а) Руководителем нередко становятся благодаря счастливому стечению обстоятельств. 
6) Чтобы стать руководителем, нужно уметь управлять людьми. Везение здесь ни причем.  
17. а) Большинство из нас не могут влиять сколько-нибудь серьёзно на мировые события. 
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б) Принимая активное участие в общественной жизни, люди могут управлять событиями в 
мире. 
18. а) Большинство людей не понимают, насколько их жизнь зависит от случайных 
обстоятельств. 
б) На самом деле такая вещь, как везение, не существует. 
19. а) Всегда нужно уметь признавать свои ошибки. 
6) Как правило, лучше не подчеркивать своих ошибок. 
20. а) Трудно узнать, действительно ли вы нравитесь человеку или нет. 
б) Число ваших друзей зависит от того, насколько вы располагаете к себе других. 
21. а) В конце концов неприятности, которые случаются с нами, уравновешиваются 
приятными событиями. 
б) Большинство неудач являются результатом отсутствия способностей, незнания, лени 
или всех трех причин вместе взятых. 
22. а) Если приложить достаточно усилий, то формализм и бездушие можно искоренить. 
б) Есть вещи, с которыми трудно бороться, поэтому формализм и бездушие не 
искоренить. 
23. а) Иногда трудно понять, на чем основываются руководители, когда они выдвигают 
человека на поощрение. 
б) Поощрения зависят от того, насколько усердно человек трудится. 
24. а) Хороший руководитель ожидает от подчиненных, чтобы они сами решали, что они 
должны делать. 
б) Хороший руководитель ясно дает понять, в чем состоит работа каждого подчиненного. 
25. а) Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 
б) Не верю, что случай или судьба могут играть важную роль в моей жизни. 
26 а) Люди одиноки из-за того, что не проявляют дружелюбия к окружающим. 
б) Бесполезно слишком стараться расположить к себе людей: если ты им нравишься, то 
нравишься. 
27. а) Характер человека зависит главным образом от его силы воли.  
б) Характер человека формируется в основном в коллективе. 
28. а) То, что со мной случается - это дело моих собственных рук.  
б) Иногда я чувствую, что моя жизнь развивается в направлении, не зависящем от моей 
силы воли. 
29. а) Я часто не могу понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе. 
б) В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые 
в ней работают.  
 
Ключ: 
№ 1. Экстернальность: 2а, 3б; 4б, 5б, 6а, 7а, 9а, 10б, 11б, 12б, 13б, 15б, 16а, 17а, 18а, 20а, 
21а, 22б, 23а, 25а, 26б, 28б, 29а. 
№ 2. Интернальность: 2б, 3а, 4а, 5а, 6б, 7б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13а, 15а, 16б, 17б, 18б, 20б, 
21б, 22а, 23б, 25б, 26а, 28а, 29б.  
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Додаток Д 
 

Мотивация успеха и боязнь неудачи. Опросник Реана А.А. 
 
Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать ответ «да» или «нет». 

Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» объединяет явное «да», так и 
«скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет», он объединяет явное «нет» и 
«скорее нет, чем да». Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. 
Ответ, который первый приходит в голову, как правило, является и наиболее точным. 
Анкетирование анонимное. Спасибо Вам за согласие принять участие в исследовании. 
 
ТЕСТ ОПРОСНИКА 
 
1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех. 
2. В деятельности активен. 
3. Склонен к проявлению инициативности. 
4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти причины 
отказа от них. 
5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо не реалистически 
высокие по трудности. 
6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их 
преодоления. 
7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов. 
8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 
целеустремленности, а не от внешнего контроля. 
9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения времени, 
результативность деятельности ухудшается. 
10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 
11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдалённую перспективу. 
12. Если рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно. 
13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний контроль. 
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но 
достижимые цели, чем не реалистически высокие. 
15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность, как 
правило, снижается. 
16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач. 
17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 
18. При работе в условиях ограничения времени результативность деятельности 
улучшается, даже если задание достаточно трудное. 
19. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания от поставленной цели , как 
правило, не отказываюсь. 
20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще более 
возрастает. 
 
 
КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ 
 
«ДА»: 1,2,3.6,8,10, 11, 12, 14,16, 18, 19,20. 
«НЕТ»: 4,5,7,9,13,15,17. 
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Додаток Е 
 

Определение жизненных ценностей личности (Must–тест) (П.Н.Иванов, 
Е.Ф.Колобова) 

 
Вам предлагается продолжить напечатанные на выданном бланке предложения. 

Крайне важно, чтобы мысли, внесенные в бланк, были искренними и принадлежали 
именно вам. Запишите любые мысли, которые кажутся вам важными как в настоящий 
момент, так и в целом в вашей жизни. Анкетирование анонимное. Спасибо Вам за 
согласие принять участие в исследовании. 
 
Лист ответов 
Я непременно должен…………………………………………………………………………….. 
Я непременно должен…………………………………………………………………………….. 
Я непременно должен…………………………………………………………………………….. 
Я непременно должен……………………………………...……………………………………... 
Я непременно должен…………………………………………………………………………….. 
Ужасно, если………………………………………………………………..……………………. 
Ужасно, если……………………………………………………...………………………………. 
Ужасно, если………………………………………………………………...………………….… 
Ужасно, если………………………………………………………………...……………………. 
Ужасно, если…………………………………………………………………...……………….… 
Я не могу терпеть…………………………………………………………………………………. 
Я не могу терпеть……………………………………………………………………………….… 
Я не могу терпеть…………………………………………………………………………………. 
Я не могу терпеть…………………………………………………………………………………. 
Я не могу терпеть…………………………………………………………………………………. 



 225 

Додаток Ж. 1 
Результати факторного аналізу 

Total Variance Explained

5,349 11,628 11,628 5,349 11,628 11,628 4,079 8,868 8,868

3,759 8,172 19,800 3,759 8,172 19,800 3,363 7,311 16,179

2,870 6,240 26,040 2,870 6,240 26,040 3,295 7,162 23,341

2,409 5,236 31,276 2,409 5,236 31,276 3,098 6,734 30,075

2,213 4,810 36,086 2,213 4,810 36,086 2,765 6,011 36,086

1,930 4,195 40,281

1,834 3,987 44,269

1,584 3,444 47,713

1,472 3,199 50,912

1,356 2,947 53,859

1,258 2,734 56,593

1,146 2,491 59,085

1,092 2,375 61,459

1,060 2,305 63,764

1,002 2,179 65,943

,977 2,125 68,068

,934 2,030 70,098

,875 1,903 72,001

,833 1,811 73,813

,825 1,793 75,606

,780 1,695 77,300

,742 1,612 78,913

,707 1,538 80,450

,650 1,413 81,864

,618 1,344 83,208

,598 1,300 84,508

,584 1,269 85,777

,529 1,150 86,926

,513 1,115 88,042

,488 1,062 89,103

,470 1,022 90,125

,444 ,965 91,090

,425 ,925 92,014

,417 ,906 92,920

,400 ,870 93,790

,391 ,850 94,640

,371 ,807 95,448

,350 ,760 96,208

,309 ,672 96,880

,276 ,599 97,479

,244 ,532 98,011

,217 ,473 98,483

,197 ,428 98,911

,180 ,392 99,303

,167 ,364 99,667

,153 ,333 100,000

Component
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingsRotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Додаток Ж. 2 
Rotated Component Matrix a

 ,612    

    ,482

,795     

,735     

  ,712   

  ,587   

,655     

     

  -,503   

  -,438   

 ,605    

  ,515   

     

  ,407   

     

   ,690  

   ,660  

   ,423  

   ,477  

   ,650  

     

     

     

 ,412    

     

     

 ,431    

,422     

  ,442   

    ,455

     

    -,533

    -,540

,797     

    ,511

    ,568

 ,716    

   ,474  

     

     

     

     

 ,576    

     

,683     

,755     

шкала значения денег

ежемесячный доход в
грн

уровень
мат.благосостояния

суеп.удовлетвор.матер.с
ост

возможн.увелич.личн.до
хода

возможн.увелич.дохода
семьи

мера
удовлетв.потребн.доход.

уровень дел.активности

собираются ли
повыш.ур.собс.дох

способ повышения
доходов

степ.желан.быть
собственником

степ.желан.идти на
эконом.риск

степ.реал.эконом.риска

степ.оптимал.эконом.ри
ска

степ.важ.мат.пол.друзей

степ.интереса дел в
экон.страны

степ.интереса дел в
эк.региона

эконом.измен.в стране

эконом.измен.в регионе

интер_эк.пол.через сми

отнош.окр.люд.к
богатым

отнош.к имуществу

предпочт.форм.собств.д
ля труда

стень
измен.эконм.инициатив
ы

личн.заинтерес.в
развитии произ

фактор карьерного
роста

отнош.к увел.зп при к.р.

личн.отношение к
богатым

максимал.реализ.задач
и

отнош.к конкуренции

функции конкуренции

отнош.других к бедным

свое отнош.к бедным

уровень мат.пол.семьи

желаемый ур.дохода
сейчас

желаемый ур.дох.в
будущем

желание иметь деньги

отношение к деньгам

отношение к деньгам

отношение к деньгам

отношение к деньгам

отношение к деньгам

отношение к деньгам

отношение к деньгам

ваша соц.гр. по мнению
др.

ваша соц.гр. по ваш.
мнению

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 
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Додаток З. 1 
Кореляційний аналіз 

(загальні здатності до підприємливості та показники економічної 
соціалізованості) 

Correlations

1,000 ,203**,297**,322**,393** ,077 -,025 ,255** ,040 ,114*

, ,000 ,000 ,000 ,000 ,168 ,654 ,000 ,475 ,040

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,203**1,000 ,273**,305**,180**-,004 ,087 ,182**-,142* ,084

,000 , ,000 ,000 ,001 ,937 ,119 ,001 ,010 ,131

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,297**,273**1,000 ,214**,142* -,009 ,047 ,186** ,095 ,067

,000 ,000 , ,000 ,011 ,873 ,401 ,001 ,087 ,227

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,322**,305**,214**1,000 ,194** ,008 -,001 ,188** ,040 ,137*

,000 ,000 ,000 , ,000 ,880 ,987 ,001 ,477 ,014

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,393**,180**,142* ,194**1,000 ,181** ,026 ,169**-,019 ,087

,000 ,001 ,011 ,000 , ,001 ,646 ,002 ,736 ,118

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,077 -,004 -,009 ,008 ,181**1,000 -,033 ,092 -,002 -,018

,168 ,937 ,873 ,880 ,001 , ,556 ,098 ,968 ,748

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,025 ,087 ,047 -,001 ,026 -,033 1,000 ,009 -,006 -,017

,654 ,119 ,401 ,987 ,646 ,556 , ,873 ,918 ,767

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,255**,182**,186**,188**,169** ,092 ,009 1,000 ,060 ,032

,000 ,001 ,001 ,001 ,002 ,098 ,873 , ,280 ,570

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,040 -,142* ,095 ,040 -,019 -,002 -,006 ,060 1,000 ,004

,475 ,010 ,087 ,477 ,736 ,968 ,918 ,280 , ,940

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,114* ,084 ,067 ,137* ,087 -,018 -,017 ,032 ,004 1,000

,040 ,131 ,227 ,014 ,118 ,748 ,767 ,570 ,940 ,

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

спос.к.предприн.

спос.к.предприн.

спос.к.предприн.

спос.к.предприн.

спос.к.предприн.

NTILES of FAC1_1

NTILES of FAC2_1

NTILES of FAC3_1

NTILES of FAC4_1

NTILES of FAC5_1

Spearman's rho

спос.к.пр
едприн.

спос.к.пр
едприн.

спос.к.пр
едприн.

спос.к.пр
едприн.

спос.к.пр
едприн.

NTILES of
FAC1_1

NTILES of
FAC2_1

NTILES of
FAC3_1

NTILES of
FAC4_1

NTILES of
FAC5_1

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
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Додаток З. 2 
Кореляційний аналіз 

(локус-контролю особистості та показники економічної соціалізованості) 

Correlations

1,000 -,033 ,092 -,002 -,018 -,059

, ,556 ,098 ,968 ,748 ,289

325 325 325 325 325 325

-,033 1,000 ,009 -,006 -,017 ,143**

,556 , ,873 ,918 ,767 ,010

325 325 325 325 325 325

,092 ,009 1,000 ,060 ,032 -,182**

,098 ,873 , ,280 ,570 ,001

325 325 325 325 325 325

-,002 -,006 ,060 1,000 ,004 -,193**

,968 ,918 ,280 , ,940 ,000

325 325 325 325 325 325

-,018 -,017 ,032 ,004 1,000 -,068

,748 ,767 ,570 ,940 , ,223

325 325 325 325 325 325

-,059 ,143** -,182** -,193** -,068 1,000

,289 ,010 ,001 ,000 ,223 ,

325 325 325 325 325 325

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

NTILES of FAC1_1

NTILES of FAC2_1

NTILES of FAC3_1

NTILES of FAC4_1

NTILES of FAC5_1

локус контроля

Spearman's rho

NTILES of
FAC1_1

NTILES of
FAC2_1

NTILES of
FAC3_1

NTILES of
FAC4_1

NTILES of
FAC5_1

локус
контроля

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
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Додаток З.3 
Кореляційний аналіз 

(спрямованість мотивації особистості та показники економічної 
соціалізованості) 

 

Correlations

1,000 -,033 ,092 -,002 -,018 -,076

, ,556 ,098 ,968 ,748 ,169

325 325 325 325 325 325

-,033 1,000 ,009 -,006 -,017 ,056

,556 , ,873 ,918 ,767 ,312

325 325 325 325 325 325

,092 ,009 1,000 ,060 ,032 -,162**

,098 ,873 , ,280 ,570 ,004

325 325 325 325 325 325

-,002 -,006 ,060 1,000 ,004 -,049

,968 ,918 ,280 , ,940 ,379

325 325 325 325 325 325

-,018 -,017 ,032 ,004 1,000 -,134*

,748 ,767 ,570 ,940 , ,016

325 325 325 325 325 325

-,076 ,056 -,162** -,049 -,134* 1,000

,169 ,312 ,004 ,379 ,016 ,

325 325 325 325 325 325

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

NTILES of FAC1_1

NTILES of FAC2_1

NTILES of FAC3_1

NTILES of FAC4_1

NTILES of FAC5_1

направлен_мотивации

Spearman's rho

NTILES of
FAC1_1

NTILES of
FAC2_1

NTILES of
FAC3_1

NTILES of
FAC4_1

NTILES of
FAC5_1

направлен_
мотивации

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
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Додаток З. 4 
Кореляційний аналіз 

(життєві цінності-цілі та показники економічної соціалізованості) 
 

Correlations

1,000 -,033 ,092 -,002 -,018 ,050 ,001 -,049 ,071 ,015 ,021 ,030 ,105 ,079 -,043 ,014 ,031 ,046

, ,556 ,098 ,968 ,748 ,369 ,988 ,375 ,202 ,792 ,706 ,593 ,059 ,156 ,438 ,795 ,578 ,411

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,033 1,000 ,009 -,006 -,017 -,091 -,053 ,016 -,003 ,048 -,056 ,062 ,009 -,091 ,014 -,120* ,024 ,070

,556 , ,873 ,918 ,767 ,103 ,339 ,769 ,957 ,389 ,312 ,267 ,875 ,102 ,805 ,031 ,661 ,208

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,092 ,009 1,000 ,060 ,032 -,030 -,046 -,028 ,053 ,029 ,139* ,007 -,031 ,093 -,026 -,030 ,056 ,002

,098 ,873 , ,280 ,570 ,593 ,408 ,611 ,344 ,605 ,012 ,895 ,576 ,094 ,642 ,584 ,318 ,974

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,002 -,006 ,060 1,000 ,004 ,064 -,088 ,083 ,008 -,064 ,052 -,033 ,005 -,052 ,061 -,134* ,053 -,032

,968 ,918 ,280 , ,940 ,251 ,115 ,134 ,883 ,247 ,347 ,553 ,923 ,346 ,277 ,015 ,340 ,562

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,018 -,017 ,032 ,004 1,000 -,084 -,116* -,056 -,055 -,005 -,032 -,107 ,009 -,064 -,018 -,033 -,135* ,048

,748 ,767 ,570 ,940 , ,129 ,037 ,313 ,323 ,935 ,570 ,054 ,866 ,252 ,743 ,553 ,015 ,391

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,050 -,091 -,030 ,064 -,084 1,000 ,130* -,108 -,049 -,055 -,007 ,151** ,047 ,002 ,048 -,170** ,073 ,008

,369 ,103 ,593 ,251 ,129 , ,019 ,051 ,376 ,324 ,897 ,006 ,403 ,977 ,387 ,002 ,187 ,881

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,001 -,053 -,046 -,088 -,116* ,130* 1,000 ,049 -,057 -,110* -,044 ,089 ,030 ,109* ,047 -,007 -,005 -,041

,988 ,339 ,408 ,115 ,037 ,019 , ,383 ,302 ,047 ,432 ,109 ,593 ,049 ,400 ,897 ,930 ,459

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,049 ,016 -,028 ,083 -,056 -,108 ,049 1,000 -,132* -,014 -,052 ,052 -,027 ,075 -,100 ,030 -,083 -,033

,375 ,769 ,611 ,134 ,313 ,051 ,383 , ,017 ,806 ,354 ,351 ,621 ,180 ,073 ,591 ,136 ,558

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,071 -,003 ,053 ,008 -,055 -,049 -,057 -,132* 1,000 -,060 ,072 -,054 -,023 -,033 ,124* -,113* ,072 ,037

,202 ,957 ,344 ,883 ,323 ,376 ,302 ,017 , ,282 ,196 ,332 ,677 ,558 ,026 ,041 ,194 ,509

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,015 ,048 ,029 -,064 -,005 -,055 -,110* -,014 -,060 1,000 -,050 ,025 ,002 ,059 ,049 ,028 ,005 -,030

,792 ,389 ,605 ,247 ,935 ,324 ,047 ,806 ,282 , ,367 ,659 ,966 ,285 ,378 ,618 ,930 ,586

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,021 -,056 ,139* ,052 -,032 -,007 -,044 -,052 ,072 -,050 1,000 -,016 -,016 -,025 ,022 ,091 ,057 -,059

,706 ,312 ,012 ,347 ,570 ,897 ,432 ,354 ,196 ,367 , ,778 ,774 ,656 ,696 ,100 ,302 ,286

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,030 ,062 ,007 -,033 -,107 ,151** ,089 ,052 -,054 ,025 -,016 1,000 ,043 ,063 ,101 ,023 ,027 -,006

,593 ,267 ,895 ,553 ,054 ,006 ,109 ,351 ,332 ,659 ,778 , ,443 ,255 ,068 ,676 ,630 ,917

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,105 ,009 -,031 ,005 ,009 ,047 ,030 -,027 -,023 ,002 -,016 ,043 1,000 ,110* ,030 -,074 ,030 -,012

,059 ,875 ,576 ,923 ,866 ,403 ,593 ,621 ,677 ,966 ,774 ,443 , ,048 ,585 ,182 ,592 ,826

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,079 -,091 ,093 -,052 -,064 ,002 ,109* ,075 -,033 ,059 -,025 ,063 ,110* 1,000 ,031 -,064 ,037 -,029

,156 ,102 ,094 ,346 ,252 ,977 ,049 ,180 ,558 ,285 ,656 ,255 ,048 , ,572 ,246 ,507 ,600

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,043 ,014 -,026 ,061 -,018 ,048 ,047 -,100 ,124* ,049 ,022 ,101 ,030 ,031 1,000 ,088 ,050 ,043

,438 ,805 ,642 ,277 ,743 ,387 ,400 ,073 ,026 ,378 ,696 ,068 ,585 ,572 , ,112 ,368 ,441

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,014 -,120* -,030 -,134* -,033 -,170** -,007 ,030 -,113* ,028 ,091 ,023 -,074 -,064 ,088 1,000 -,030 -,077

,795 ,031 ,584 ,015 ,553 ,002 ,897 ,591 ,041 ,618 ,100 ,676 ,182 ,246 ,112 , ,585 ,168

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,031 ,024 ,056 ,053 -,135* ,073 -,005 -,083 ,072 ,005 ,057 ,027 ,030 ,037 ,050 -,030 1,000 -,071

,578 ,661 ,318 ,340 ,015 ,187 ,930 ,136 ,194 ,930 ,302 ,630 ,592 ,507 ,368 ,585 , ,201

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

,046 ,070 ,002 -,032 ,048 ,008 -,041 -,033 ,037 -,030 -,059 -,006 -,012 -,029 ,043 -,077 -,071 1,000

,411 ,208 ,974 ,562 ,391 ,881 ,459 ,558 ,509 ,586 ,286 ,917 ,826 ,600 ,441 ,168 ,201 ,

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,044 ,022 ,095 -,039 ,005 ,037 -,054 -,025 -,110* ,085 ,051 -,023 -,027 ,065 -,086 ,017 ,010 ,003

,429 ,693 ,088 ,488 ,931 ,506 ,336 ,656 ,047 ,128 ,362 ,677 ,631 ,244 ,123 ,762 ,861 ,955

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

-,020 -,065 ,036 -,082 -,092 -,079 -,149** -,014 ,053 ,068 -,058 ,053 -,077 ,036 ,037 ,024 ,066 ,058

,720 ,244 ,517 ,140 ,100 ,155 ,007 ,804 ,343 ,224 ,299 ,343 ,166 ,513 ,505 ,672 ,238 ,294

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

NTILES of FAC1_1

NTILES of FAC2_1

NTILES of FAC3_1

NTILES of FAC4_1

NTILES of FAC5_1

ценности-цели_1_непр
еменно должен

ценности-цели_2_непр
еменно должен

ценности-цели_3_непр
еменно должен

ценности-цели_4_непр
еменно должен

ценности-цели_5_непр
еменно должен

ценности-цели_6_непр
еменно должен

ценности-цели_7_ужас
но если

ценности-цели_8_ужас
но если

ценности-цели_9_ужас
но если

ценности-цели_10_ужа
сно если

ценности-цели_11_ужа
сно если

ценности-цели_12_не
могу терпеть

ценности-цели_13_не
могу терпеть

ценности-цели_14_не
могу терпеть

ценности-цели_15_не
могу терпеть

Spearman's rho

NTILES of
FAC1_1

NTILES of
FAC2_1

NTILES of
FAC3_1

NTILES of
FAC4_1

NTILES of
FAC5_1

ценности-цел
и_1_непреме
нно должен

ценности-цел
и_2_непреме
нно должен

ценности-цел
и_3_непреме
нно должен

ценности-цел
и_4_непреме
нно должен

ценности-цел
и_5_непреме
нно должен

ценности-цел
и_6_непреме
нно должен

ценности-ц
ели_7_ужа
сно если

ценности-ц
ели_8_ужа
сно если

ценности-ц
ели_9_ужа
сно если

ценности-ц
ели_10_уж
асно если

ценности-ц
ели_11_уж
асно если

ценности-цел
и_12_не могу

терпеть

ценности-цел
и_13_не могу

терпеть

ценности-цел
и_14_не могу

терпеть

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
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Додаток И 
Рейтинговий розподіл життєвих цінностей-цілей серед студентів різних 

спеціальностей 

Факультети 
Блок відповідей 

Соціальна робота Юридичний Фінансовий 

Кар’єрне зростання Кар’єрне зростання Кар’єрне зростання 

Сім’я, діти 
Особистісний 

розвиток 
Матеріальний 

успіх 
Особистісний 

розвиток 
Матеріальний 

успіх 
Особистісний 

розвиток 
Служіння людям Сім’я, діти Служіння людям 

Цінності-цілі за 
ознакою бажання 

Матеріальний 
успіх** 

Служіння людям** Сім’я, діти** 

Здоров’я Здоров’я 
Особистісний 

розвиток / 
матеріальний успіх 

Порядність, 
чесність* 

Особистісний 
розвиток/кар’єра* 

Порядність, 
чесність* 

Кохання* 
Порядність, 

чесність* 
Кар’єрне 

зростання* 
Особистісний 

розвиток 
Матеріальний 

успіх 
Кохання 

Цінності-цілі за 
ознакою життєвої 

важливості 

Кар’єрне зростання Кохання Здоров’я 

Особистісний 
розвиток** 

Порядність, 
чесність** 

Особистісний 
розвиток / 

матеріальний 
успіх** 

Порядність, 
чесність** 

Особистісний 
розвиток / 
кар’єра** 

Професійно-
важливі якості** 

Спілкування, 
міжособистісні 

зв’язки* 

Професійно-
важливі якості* 

Порядність, 
чесність* 

Професійно-
важливі якості** 

Кохання** 
Свобода, 

демократія** 

Цінності-цілі за 
ознакою «від 
противного» 

Багатство духовної 
культури 

Безпека, 
захищеність 

Спілкування, 
міжособистісні 

зв’язки 

Примітка. Значущі відмінності між групами досліджуваних за 
критерієм Пірсон хи-квадрат визначені в таблиці значком * - у випадку р = / 
≤ 0,05, ** - у випадку р ≤ 0,01. 
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Додаток К. 1 
Результати кластерного аналізу 

 

Descriptives

111 3,23 ,839 ,080 3,07 3,38 1 4

47 1,62 ,795 ,116 1,38 1,85 1 4

42 2,36 1,206 ,186 1,98 2,73 1 4

125 2,25 1,052 ,094 2,06 2,43 1 4

325 2,50 1,121 ,062 2,38 2,63 1 4

111 2,15 ,955 ,091 1,97 2,33 1 4

47 1,40 ,577 ,084 1,23 1,57 1 3

42 1,71 ,774 ,119 1,47 1,96 1 3

125 3,49 ,617 ,055 3,38 3,60 2 4

325 2,50 1,118 ,062 2,38 2,62 1 4

111 3,16 ,910 ,086 2,99 3,33 1 4

47 1,40 1,228 ,179 2,36 3,08 1 4

42 1,71 ,445 ,069 1,12 1,40 1 2

125 3,49 ,950 ,085 2,09 2,42 1 4

325 2,50 1,116 ,062 2,38 2,63 1 4

111 1,62 1,159 ,110 2,64 3,07 1 4

47 1,40 ,709 ,103 1,41 1,83 1 3

42 1,71 ,506 ,078 3,34 3,66 3 4

125 3,49 ,976 ,087 2,00 2,35 1 4

325 2,50 1,118 ,062 2,38 2,62 1 4

111 2,14 1,022 ,097 1,94 2,33 1 4

47 2,64 1,112 ,162 2,31 2,96 1 4

42 2,93 ,894 ,138 2,65 3,21 1 4

125 2,63 1,188 ,106 2,42 2,84 1 4

325 2,50 1,118 ,062 2,38 2,62 1 4

1

2

3

4

Total

1

2

3

4

Total

1

2

3

4

Total

1

2

3

4

Total

1

2

3

4

Total

NTILES of FAC1_1

NTILES of FAC2_1

NTILES of FAC3_1

NTILES of FAC4_1

NTILES of FAC5_1

N MeanStd. DeviationStd. ErrorLower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

MinimumMaximum
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Додаток К. 2 

ANOVA

103,812 3 34,604 36,608 ,000

303,431 321 ,945

407,243 324

217,730 3 72,577 124,239 ,000

187,519 321 ,584

405,249 324

122,831 3 40,944 46,870 ,000

280,412 321 ,874

403,243 324

105,821 3 35,274 37,815 ,000

299,428 321 ,933

405,249 324

25,567 3 8,522 7,205 ,000

379,682 321 1,183

405,249 324

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

Between Groups

Within Groups

Total

NTILES of FAC1_1

NTILES of FAC2_1

NTILES of FAC3_1

NTILES of FAC4_1

NTILES of FAC5_1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Додаток Л 

Типи економічної соціалізації майбутніх фахівців соціальної сфери 

Кластерізаційні 
характеристики 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 

1 2 3 4 5 
Рівень 
економічної 
активності 

Економічно 
активні, з 
високим 
рівнем 

економічної 
ініціативи та 

ризику 

Економічно 
активні, з 
достатнім 

рівнем 
економічної 
ініціативи та 

ризику 

Економічно 
пасивні, з 

низьким рівнем 
економічної 
ініціативи та 

ризику 

Економічно 
пасивні, з 
достатнім 

рівнем 
економічної 
ініціативи та 

ризику 
Часові 
орієнтації 
готовності до 
економічних дій 

Діють вже на 
даний момент 

Діють вже 
тривалий час 

Інтенції до дій 
відкладено на 

майбутнє 

Готові до дій 
вже зараз, 

але не діють 

Орієнтації на 
трудову 
діяльність 

Робота має 
приносити 

прибуток та 
задоволення 

Головне в 
роботі - якісний 

результат, не 
зважаючи на 
особистісні 

затрати 

Робота 
приносить 

користь 
суспільству та 
особистісний 

розвиток 

Підтримка 
власного 

добробуту 
можлива і 

без роботи, 
за рахунок 
інших осіб 

Ставлення до 
матеріальних 
цінностей 

Доброзичливе Вороже Нейтральне Ідеалізоване 

Уявлення про 
суб’єктивний 
економічний 
статус 

Ідентифікують 
себе із 

заможними 

Ідентифікують 
 себе з бідними 

Середній рівень 
соціально-

економічного 
становища 

Середній 
рівень 

соціально-
економічного 

становища 
Економічна 
самооцінка 

Занижена 
Незначно 
занижена 

Нормальна 
Незначно 
занижена 

Загальні 
здібності до 
підприємництва 

Середні 

Вище 
середнього 
потреба в 

економічній 
автономії при 

низькій 
потребі в 

економічних 
досягненнях 

Вище середнього 
рівень 

цілеспрямованос
ті та рішучості 

при нижче 
середнього рівні 

потреби в 
економічних 
досягненнях, 
вміння йти на 

зважений ризик 

Середні, але 
мають нижче 
середнього 

рівень 
потреби у 

економічних 
досягненнях, 
вміння йти 

на зважений 
ризик 

Локус 
контролю Інтернали 

Є як 
інтернали, так 
і екстернали 

Інтернали Екстернали 
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Продовження Додатку Л 
1 2 3 4 5 

Вектор 
мотивації 

Мотивація на 
успіх 

Тенденція 
мотивації на 

успіх 

Мотивація на 
успіх 

Тенденція 
мотивації на 

успіх, з 
найвищим 

показником 
мотивації на 

невдачу 
Життєві 
цінності-цілі 

Кар’єрне 
зростання 

Служіння 
людям 

Особистісний 
розвиток 

Матеріальний 
успіх 
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Додаток М 
Типи економічної соціалізації особистості майбутнього фахівця соціальної сфери (співпадіння типів) 

0

1

2

3

4

Суб’єктивна оцінка

економічного статусу

особистості

Вплив грошей / власності на

життя особистості

Економічне спрямування

особистості

Ставлення до економічних

процесів суспільства

Економічна самооцінка

особистості

Економічно-вмотивований Економічно-регресивний

Економічно-мрійливий Споживацько-пасивний
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Додаток Н 
Тренінг-курс 

«Формування підприємливості у майбутніх фахівців соціальної сфери» 
 

Тренінгове заняття №1. «Зв’язки соціальної роботи та підприємництва» 

Мета заняття: знайомство учасників тренінгу, вироблення спільних 

правил роботи в групі, створення сприятливих умов для формування нових 

економічних уявлень та образів, розвиток потреби у досягненнях. 

Зміст заняття: 

1. Введення в проблему. Вправа «Глобальний обмін» з використанням 

броунівського руху та обговорення індивідуального досвіду. 

2. Міні-лекція з мультимедійною презентацією та елементами групової 

дискусії «Пошук зв’язків соціальної роботи та підприємництва». Загальне 

уявлення про соціальну роботу, варіанти працевлаштування для майбутніх 

соціальних працівників. Розуміння суті підприємництва. Уявлення про 

соціальне підприємництво. Досвід соціального підприємництва в Україні та 

закордоном. 

3. Вправа «Соціальна сфера підприємлива» з використанням роботи в 

малих групах шляхом мозкового штурму та візуалізації результатів. Загальне 

обговорення результатів, групова дискусія. 

Тренінгове заняття №2. Подолання ціннісних бар’єрів у розбудові 

образу соціального працівника-підприємця. 

Мета заняття: змінити закріплені в свідомості стереотипні відношення та 

образи щодо підприємництва, окреслити портрет сучасного соціального 

працівника-підприємця з гуманістичними цінностями. 

Зміст заняття: 

1. Вправа «Скарби суспільства» передбачає роботу в малих групах щодо 

опрацювання та візуалізації наявного в суспільстві стереотипного ставлення до 

соціального працівника та підприємця; обговорення подібних образів, їх 

застарілість та необхідність змін. 
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2. Вправа «Крила економічної ідентичності» передбачає індивідуальну  

рефлексивну роботу по аналізу власного економічного досвіду, успіху та 

необхідних змін, а також взаємообмін оцінками економічного успіху та 

необхідних змін серед інших учасників групи. 

3. Вправа «Слон та сліпі» полягає у аналізі алегоричної оповіді та 

рольовій грі з обговоренням питання: «Як сформувати прийнятний для 

більшості образ?». 

4. Вправа «Портрет героя» допомагає сформувати новий образ 

соціального працівника-підприємця. Використовуються методи: робота в малих 

групах, мозковий штурм, театралізація, обговорення питання: «Чи варто на 

щойно створений образ соціального працівника-підприємця орієнтувати інших 

студентів?». 

Тренінгові заняття №3. «Перші кроки планування соціального 

підприємництва». 

Мета заняття: ознайомити учасників тренінгу із суттю стратегічного та 

операційного планування; за допомогою предметних вправ сприяти 

формування нових компетенцій з соціального підприємництва; розвиток 

потреби у незалежності. 

Зміст заняття: 

1. Міні-лекція з мультимедійною презентацією та елементами групової 

дискусії «Основи планування соціального підприємства». Сутність та 

необхідність планування роботи підприємства. Види планування. Етапи 

планування соціального підприємства. 

2. Вправа «Визначення зацікавлених сторін» передбачає індивідуальну 

рефлексію з подальшою груповою дискусією та візуалізацією результатів. 

3. Вправа «Класифікація та реєстр зацікавлених сторін» передбачає 

роботу в малих групах, мозковий штурм, обговорення питання: «Чому важливо 

розуміти відмінність бажаних реальних відносин з тими чи іншими 

зацікавленими особами?». 
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4. Вправа «Ми - система» передбачає індивідуальну роботу, рольову гру, 

метод аналізу конкретної ситуації, групову рефлексію. 

Тренінгові заняття №4 «Пошук сильних ідей як основа майбутнього 

соціального підприємства». 

Мета заняття: розвиток творчих здібностей учасників щодо генерування 

ідей майбутнього соціального підприємства з врахуванням Потрійного 

Результату Діяльності. 

Зміст заняття: 

1. Вправа «Зацікавлені особи» передбачає індивідуальну рефлексію, 

рольову гру, групову дискусію. 

2. Інформаційне повідомлення «Розвиток ідей соціального 

підприємства». Суть Потрійного Результату Діяльності соціального 

підприємства. Орієнтири розробки ідеї соціального підприємства. 

3. Вправа «Ідеї на марші» передбачає метод мозкового штурму, метод 

розробки та обґрунтування проектів, соціально-психологічні практикуми, 

візуалізацію результатів діяльності за допомогою групової презентації. 

Тренінгові заняття №5 «Маркетинг соціального підприємства». 

Мета заняття: підвищити рівень економічних компетенцій учасників 

щодо особливостей маркетингу соціальних підприємств; сприяти розвитку 

вміння особистості йти на розумний (зважений) ризик. 

Зміст заняття: 

1. Вправа «Управління дією» програється в групі з використанням 

асоціативних методик, рольової гри та обговорення питання «Врахування 

прямих та непрямих впливів на отримання інформації». 

2. Міні-лекція з мультимедійною презентацією «Маркетингова система». 

Суть маркетингу соціального підприємства. Взаємозв’язок елементів 

маркетингової системи. Основні етапи маркетингового процесу. 

3. Вправа «Аналіз ринкових можливостей» передбачає роботу в малих 

групах, мозковий штурм, метод аналізу конкретних ситуацій. 
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4. Вправа «Вибір цільових ринків» розкривається через використання 

методу аналізу конкретних ситуацій, індивідуальної рефлексії, групової 

дискусії. 

5. Вправа «Позиціонування товару / послуги» передбачає роботу в малих 

групах, мозковий штурм, метод довільних асоціацій, метод розробки та 

обґрунтування проекту. 

6. Вправа «Маркетинговий комплекс» передбачає метод розробки та 

обґрунтування проектів, мозковий штурм за умови роботи в малих групах. 

Тренінгове заняття №6. Фінансова складова соціального 

підприємництва. 

Мета заняття: підвищити рівень економічних компетенцій учасників 

щодо розрахунку вартості одиниці продукції: послуги / товару; сприяти 

розвитку вмінь здійснювати фінансові пронози та звіти. 

Зміст заняття: 

1. Вправа «Одиниця продукції» передбачає роботу в малих групах, 

мозковий штурм, метод аналізу конкретних ситуацій, групову рефлексія. 

2. Вправа «Аналіз беззбитковості» передбачає індивідуальну та групову 

роботу, графічну наочність, метод аналізу конкретних ситуацій. 

3. Вправа «Фінансові прогнози та звіти» передбачає індивідуальну 

рефлексію з подальшою груповою дискусією. 

4. Вправа «Джерела фінансування» програється в малих групах з 

використанням рольової гри та групової дискусії. 

5. Вправа «Розподіл прибутку» передбачає метод аналізу конкретних 

ситуацій, індивідуальну рефлексії, групову дискусії. 

Тренінгове заняття №7. Організаційні вимоги до соціального 

підприємництва. 

Мета заняття: підвищити рівень економічних компетенцій учасників 

щодо особливостей побудови організаційної структури соціального 

підприємства: розподіл обов’язків, програма діяльності. 

Зміст заняття: 
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1. Вправа «Хто з нами?» передбачає роботу в малих групах, мозковий 

штурм, метод довільних асоціацій, групову дискусію. 

2. Вправа «Які ми на смак?» передбачає індивідуальну рефлексію, 

рольову гру. 

3. Вправа «Ми - команда» передбачає метод розробки та обґрунтування 

проектів організаційної структури соціального підприємства, соціально-

психологічні практикуми, візуалізацію результатів діяльності за допомогою 

групової презентації. 

Тренінгове заняття №8. Особливості соціальної звітності та аудиту. 

Мета заняття: підвищити рівень економічних компетенцій учасників 

щодо особливостей соціальної звітності та аудиту: суть, складові та показники. 

Зміст заняття: 

1. Інформаційне повідомлення «Чотири складові соціального аудиту». 

Суть соціального аудиту. Покрокове здійснення соціального аудиту. Складові 

етапи соціального аудиту. 

2. Вправа «Чи готовий Ваш звіт?» передбачає роботу в малих групах, 

мозковий штурм, візуалізацію результатів діяльності за допомогою групової 

презентації. 

3. Підведення підсумків роботи. 

4. Вправа «Побажання на майбутнє» передбачає групову та 

індивідуальну рефлексію, групову дискусію. 
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Додаток П 

Зміст курсу «Соціальне підприємництво» 

Розділ 1. Методологічні основи соціального підприємництва. 

Тема 1. Характеристика соціальної сфери в Україні: сегментація 

ключових суб’єктів. 

Тема 2. Ґенеза ідеї соціального підприємництва: вітчизняні та зарубіжні 

обрії. 

Тема 3. Особливості понятійно-категоріального апарату та предмету 

соціального підприємництва. 

 

Розділ 2. Етико-деонтологічні засади реалізації соціального 

підприємництва. 

Тема 4. Цінності соціальної роботи та підприємницька діяльність. 

Тема 5. Складові образу соціального працівника-підприємця. 

 

Розділ 3. Основні етапи планування соціального підприємництва. 

Тема 6. Проектування як основа для організації соціального 

підприємства. 

Тема 7. Роль співпраці та обміну досвідом у пошуку зацікавлених сторін. 

Тема 8. Маркетинг соціального підприємства. 

Тема 9. Фінансова складова соціального підприємства. 

Тема 10. Організаційні вимоги до соціального підприємства. 

Тема 11. Особливості соціальної звітності та аудиту. 

Тема 12. Правове регулювання діяльності соціального підприємства. 


