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Р О З Д І Л  І

В С Т У П  Д О  Е К О Н О М І Ч Н О Ї
П С И Х О Л О Г І Ї

• Еволюція людського фактора в економічній думці
• Предмет і структура економічної психології
• Економічна психологія в системі наук і соціокультурний

підхід
• Методи досліджень в економічній психології
• Основні поняття економічної психології

1.1. Еволюція людського фактора
в економічній думці

Починаючи з V ст. до нашої ери більшість наук розвивалася вже не
в межах релігії, а в просторі філософії. Грецьке слово “економіка”
означає мистецтво домашнього господарювання. Цей термін
запровадив у науковий вжиток давньогрецький письменник, філо
соф та історик Ксенофонт (430–347 рр. до н. е.). Він віддавав безу
мовну перевагу натуральному господарству і розумів його як високо
емоційні стосунки землероба із землею, яку він обробляє. Ксенофонт
засуджував накопичення землеробом золота і срібла для власного ко
ристування, вважаючи, що багатство окремої людини зашкодить за
гальному господарському організму.

Хоча Платон (427–347 рр. до н. е.) і не залишив після себе економіч
них праць, він не раз висловлював думку про те, що зміцнення країни
й досягнення нею економічних успіхів можливе тільки за умов вико
ристання психологічних знань. Він вважав, що світ, який відчувають
особливо чутливі люди, складається з ідей, які рухають буття через
мистецтво, релігію, державотворення, господарську діяльність та ін.

Що ж до економічних учень Аристотеля (384–322 рр. до н. е.), то
він ділив господарство на дві частини: економіку, або науку про до
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машнє господарство і виробництво для споживання, і хриматистику,
або науку про обмінне господарство й збагачення. Природним Арис
тотель вважав набуття благ тільки за рахунок власного виробництва
продуктів, необхідних для життя. Хриматистиці він надавав друго
рядне значення. Професійну торгівлю засуджував, бо вона ґрунтува
лася не на природних потребах, а на зиску тих, хто торгував. Окрім
того, джерелом грошового прибутку в торговельних угодах могли бу
ти моральні та розумові якості людини, що не відповідає їх суті й
призначенню. Наприклад, природним для мужності є подвиг, для ці
лительства — здоров’я, а не заробіток. Отже, багатство може бути
тільки фальшивою метою.

Перетворення Рима з маленької селянської громади у володаря
Італії наприкінці 60х років III ст. до н. е. відбулося за рахунок  ново
го політичного устрою та моралі, яка передбачала такі чесноти, як
патріотизм, хоробрість, служіння країні тощо. Знамените римське
право стало прикладом і джерелом вивчення і наслідування для бага
тьох майбутніх поколінь європейців. Теоретики римського права
зверталися не до уявлень стосовно праці, яка створює добробут, а до
власності, яка отримується шляхом завоювання і загарбання здобичі.
Добробут пов’язувався із загарбанням території іншої країни. Про
дукт рабської праці сприймався власником раба як прибуток від до
машньої худоби і землі. 

У період розквіту Римської імперії моральні чесноти поступово
втратили своє значення, дедалі менше залишалося умов, які сприяли
б вияву індивідуальних здібностей і особистої відповідальності. Крім
того,  велика кількість рабів заважала заняттям вільних людей ремес
лами. Моральні ж установки поведінки, міжособистісної взаємодії та
спілкування формувалися й передавалися молоді лише в християн
ських общинах, де люди шукали відповідей на питання про сенс жит
тя та духовного знання. Все це поступово привело до розчинення
римського та появи західноєвропейського християнського етносу.

У середні віки стають на ноги країни, які ще не так давно були
римськими провінціями: Галія, Германія, Бельгія, Великобританія,
Іспанія. У світосприйнятті середньовічної людини час усе ще сприй
мався як внутрішній стан. І тільки у 1000 р. Папа Сильвестр II винай
шов механічний годинник, який підтвердив можливість відчуження
часу від його конкретного змісту. Соціальні ролі  визначалися від на
родження. Право і мораль збігалися.



Оскільки людина не мислилася як істота, що має самостійну долю,
господарська діяльність не могла бути відчуженою від конкретного
життя, яке вважалося вічним і мало найвищий сенс. Фома Аквін
ський (1225–1274 рр.), який дав християнську інтерпретацію праць
Аристотеля, вважав, що речі належать Богу, а людина може тільки
користуватися ними. Якщо в господарському процесі доведеться об
мінюватися речами, то такий обмін має бути тільки справедливим,
інакше людина заплямує свою душу гріхом. Пізніше представники
західної церковної ідеології створили теорію “справедливої ціни”, яка
віддзеркалювала кількість праці, витраченої на виробництво різних
товарів, і католицькі чиновники встановлювали на них ціни. Їх мали
дотримуватися як покупці, так і продавці. Лихварство заборонялося
законодавством до ХVІ ст., коли його скасували за часів Реформації.
Цікаво, що в українській мові слово “лихварство” буквально означає
варити лихо. 

В епоху Відродження і Нового часу разом з хрестовими походами
почалися серйозні зміни в господарському житті Європи. Почали ак
тивно розвиватися торговельні відносини між окремими містами й
країнами. Європа здобула нові технічні знання. Розвиток торгівлі у
приморських містах висунув нову економічну силу – рухомий капі
тал  порівняно з єдиним до того видом багатства і прибутку — земель
ною власністю. Люди усвідомили, що здобуття відповідних знань мо
же  поліпшити справи. 1497 року у Венеції  відкрилася перша комер
ційна школа. Відкриття Америки і морських шляхів до Індії розши
рило межі й обсяг торгівлі і збагатило країни, розташовані навколо
Атлантичного океану. В Європі народилася думка про необхідність
зміни світоустрою і людини, як тепер стало зрозуміло, має великі
можливості для самовдосконалення.

За бурхливого розвитку виробництва в ХVІ ст. у молодій європей
ській науці з’являється ідея щодо можливості цілеспрямованої орга
нізації  досвіду методом здійснення експерименту. Нідерландський
філософматеріаліст Бенедикт Спіноза (1632–1677 рр.) вважав, що
мета знання — удосконалення людини і панування  над природою. Ін
телектуальні знання він ставив вище за почуттєві. Френсіс Бекон
(1561–1626) також писав, що наука може й повинна збільшити владу
людини над природою. Якщо в ХVII ст. панувало вчення про “чистий
розум та інтуїцію”, або раціоналізм (розумність), то у ХVIII ст. почав
перемагати емпіризм, або вчення про основну роль досвіду. Так, анг
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лійський філософ, економіст і політичний діяч Дж. Локк
(1632–1704) єдиним джерелом ідей вважав досвід,  надаючи  велико
го значення вихованню у збільшенні добробуту суспільства. За ним
Д. Гартлі (1705–1784)  і Д. Дідро (1713–1784) також визнавали,  що
основним джерелом та інструментом пізнання й розвитку особистос
ті є  набутий зовнішній досвід.

Таким чином, наприкінці ХVIII ст. в європейській науці склалися
стійкі уявлення про людину, образ якої вирішальним чином вплинув
на формування наукової парадигми. Людину вважали “вінцем при
роди”, вона має право і обов’язок змінювати і удосконалювати приро
ду; розум людини важливіший, ніж почуття, бо з ним пов’язане істин
не знання. Емоції ж потребують розумового контролю і не несуть іс
тинної інформації про зовнішній світ. Психіка має матеріальний
субстрат, мозок, органи відчуття є інструментом для отримання ін
формації про зовнішній світ і самих себе. В основі знання лежить екс
перимент, який можна відтворити. Поодинокі події не мають суттє
вого значення в науковому пізнанні. З одного боку, ці уявлення виок
ремили психологію в самостійну науку. З іншого — втрата з поля зо
ру вчених унікальних, одиничних, екстрасенсорних якостей
людської психіки вплинула на формування образу “економічної лю
дини”, яка стала головною дійовою особою в економічних теоріях.
Окрім того, визнання людини  “вінцем природи” обумовило певну
моральну складову, яку християнська культура того часу вважала
очевидною.

Психологія й економіка, які до того були частинами моральної фі
лософії, поступово виокремилися в самостійні науки. Причому з ви
никненням психології теоретично з’явилися дві психології, одна з
яких занурилася у вивчення матеріального носія психіки, а інша по
чала вивчати вплив культури на розвиток вищих психічних функцій.
Не випадково від самого початку свого формування вони відрізняли
ся не тільки змістом, методами,  драматичним шляхом власного роз
витку, а й різним ставленням одна до одної, що, у свою чергу, вплива
ло на розвиток економічної науки.

Одним із засновників психологічної науки став В. Вунд
(1832–1920). Він визначив необхідність двох психологій, які мають
вивчати людську психіку. Родоначальником класичної економіки як
самостійної науки був А. Сміт (1723–1790), який викладав на кафед
рі моральної філософії в Глазго. 1750 року він видав книгу “Теорія
моральних почуттів”. Працюючи над нею, вчений не міг не ознайоми
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тися з роботами психологів. Отож у наступній праці — “Дослідження
про природу та причини багатства народів”— він запропонував образ
“економічної людини”, — ще не настільки раціональний, як у його
послідовників. Окрім того, він запровадив у науковий вжиток понят
тя “споживчої вартості”, яке віддзеркалювало суб’єктивні уявлення
щодо корисності товару. 

Ідеї А. Сміта надихнули інших дослідників на подальшу раціоналі
зацію  розуміння та моделювання господарської діяльності. Це приз
вело до спрощення наявних зв’язків і зменшення кількості змінних.
Захоплені пошуком “загальноекономічних” принципів та “об’єктив
них законів”, вчені відсунули на периферію своєї уваги такий важли
вий фактор, як психологічні відмінності між класами й країнами. Так,
у працях Т. Мальтуса (1766–1834) “загальні принципи” дістали ста
тус природничого закону про народонаселення. З появою економіч
ного аналізу Д. Рікардо (1772–1823) з’ясування об’єктивних еконо
мічних законів перетворюється на основний принцип досліджень. 

Значення праць засновника економіки А. Сміта, а також засновни
ка теорії мікроекономіки А. Маршалла (1842–1924) та засновника те
орії макроекономіки Дж. Кейнса (1883–1946) у становленні й розвит
ку економічної психології відзначає сучасний психолог О. Дейнека.
Він наголошує, що в їхніх працях була сформульована теорія раціо
нальної “економічної людини”, мета діяльності якої полягає в отри
манні користі, прибутку. Отож ідея “економічної людини”, яка трива
лий час панувала в економічній психології й неоднозначно впливала
на її подальший розвиток, була запозичена свого часу в економістів.

Таким чином, економіка, вивчаючи економічну поведінку, розгля
дає її на максимально узагальнюючому рівні, де та перетворюється з
предмета дослідження в елемент методу або модель. Можна навіть
сказати, що вибір специфічної моделі людини став основою виді�
лення окремих наук з моральної філософії. Класична модель “еко
номічної людини” ґрунтується на  тому, що економічна людина діє не
на конкретному ринку, а на його конкурентній моделі, що вона раці
ональна з точки зору механізмів прийняття рішень,  володіє повно
тою інформації й прагне до максимізації користі.

Відповідно до гіпотези В. В. Радаєва, кожна дисципліна має внут
рішній цикл розвитку, який умовно розкладається на шість етапів:
обґрунтування необхідності й визначення окремих основних катего
рій; формування підходів і системи понять;  розробка моделей і вдос
коналення наукового інструментарію та дисциплінарна інтеграція й
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виокремлення; самостійний розвиток і утворення окремих напрямів;
криза і експансія із залученням міждисциплінарних підходів; перео
формлення та виникнення кількох самостійних галузей знання. На
четвертому етапі становлення економічної науки, а саме на межі
ХІХ–ХХ ст., простежується вплив сучасної психології на модель
“економічної людини” і створення образу “людини психологічної”.

Майже одночасно з політичною економією А. Сміта в Німеччині
виникає опозиція  самій ідеї “економічної людини”. Це – історична
школа в економічній теорії. Якщо А. Сміт виводив свої ідеї з так зва
ної натуральної природи людини, то представники німецької істо
ричної школи аналізували економічну поведінку людських спільнот
і вважали, що поведінка окремої людини змінюється відповідно до
змін у суспільстві. Отож уявлення про “економічну людину” в кла
сичній та історичній наукових школах значно відрізняються: в пер
шій – це самотня й незалежна людина, підвладна тільки економічним
аргументам, а в другій – це полонений соціокультурних стереотипів.
Таким чином, історична школа привернула увагу до етичних і психо
логічних проблем ринкового господарства. Не випадково К. Маркс
так багато уваги приділив етичному аспекту розподілу продуктів сус
пільної праці. Ця проблематика стала однією з провідних і в сучасній
економічній науці, зокрема у формуванні економікопсихологічного
напряму, який розвивається на межі макроекономіки та соціальної
психології великих груп. 

Аналіз еволюції образу людини в економічних науках виявив від
сторонення їх змісту від морального аспекту людського життя, що
викликає у дослідників стурбованість за майбутнє людства. Водно
час,  крім математизації економіки, здійснюється розширення й пог
либлення образу “економічної людини” та наближення її до реаль
ності. Подальший розвиток економічної науки супроводжується
формуванням самостійних суміжних дисциплін, серед яких окреме
місце посідає економічна психологія. Її розвиток стимулюють також
проблеми  постіндустріального  інформаційного суспільства, еконо
мічною метою якого стає задоволення потреб конкретної людини. 

У сучасному суспільстві   значення особистості зростає не тільки в
сфері споживання, а й економіки  виробництва,  розподілу, обміну,
управління. Адже завдяки науковотехнічному прогресу, матеріаль
ним, інформаційним та енергетичним можливостям сучасна людина
спроможна, як позитивно, так і негативно, впливати на результати ді
яльності організації та економічних систем. У свою чергу, це спону



кає використовувати соціальнопсихологічний досвід і знання, здо
буті психологічною наукою.

Як самостійна галузь психологічного знання економічна психоло
гія почала формуватися в першій третині ХХ ст. Хоча перші праці у
цій галузі побачили світ наприкінці ХІХ ст., а у 1902 році був написа
ний двотомник “Економічна психологія” (Г. Тард), в якому говори
лося, що економічна психологія має займатися психологічними осно
вами економіки, все ж економікопсихологічні ідеї великого поширен
ня тоді ще не дістали. І лише в 40х роках увагу наукової громадськос
ті привернули експериментальні дослідження американського психо
лога Дж. Катони, котрий почав вивчати  поведінку споживача. Це бу
ло надзвичайно корисно для виробників товарів широкого вжитку. По
суті, виник маркетинговий напрям в економічній психології. 

Дж. Катона сформулював одну з основних ідей економічної психо
логії, яка полягала в тому, що здійснення покупки залежить як від
здатності, так і від бажання купити. Він також запропонував мето
дичний підхід щодо пояснення економічної поведінки, яку можна пе
редбачити на основі економічних вимірювань та макроекономічних
статистичних даних. Він вважав, що основним завданням психології
в економічних дослідженнях є виявлення й аналіз сил, які стоять за
економічними процесами і відповідають за економічні вчинки, прий
няття рішення і вибір. 

До праць французького соціолога Г. Тарда науковці звернулися
тільки в 1961 р., коли в одному з американських соціологічних жур
налів Є. К. Х’юг висловив думку про те, що ідеї Тарда надзвичайно
сучасні і плідні, оскільки мають емпіричне підтвердження. Цікаво,
що Тард вважав відпочинок і мистецтво  споживання не менш важли
вими, ніж працю. Своєю чергою, французький економіст П. Л. Рейно
також писав, що неможливо пояснити економічне зростання тільки
працею і капіталом. Він наголошував, що значний вплив на зростан
ня має “людський фактор” і намагався виміряти мотиваційні факто
ри поведінки та розробити їх індикатори (1964 р.). Албу і Рейно
включили організаційну й індустріальну психологію до економічної
психології, зокрема Албу вважав, що економічна поведінка охоплює
працю й споживання.

Вибух суспільного інтересу до прикладних аспектів економічної
психології та інтенсивних досліджень відбувся в 1960–1970 рр., коли
розпочалося вивчення психології грошової поведінки, нагромаджен
ня, підприємницької діяльності та економічного зростання. Нині
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можна виокремити два напрями, які намагаються впроваджувати
психологічне знання в економічні дослідження. Так, соціоекономіка
як тип економіки в поясненні закономірностей економічної поведін
ки звертається до культурологічних, антропологічних, соціологічних
і психологічних знань, необхідних для прийняття людиною чи гру
пою життєво важливих економічних рішень. А економічна психоло
гія в розробці економічних підходів пропонує враховувати психоло
гію людини, втілюючи психологічне знання й термінологію в дослід
ження економічної поведінки. Цікаво, що серед дослідників у галузі
економічної психології найбільше економістів. Таким чином, еконо
мічна психологія з’явилася на Заході, де її  завданням стало досліди
ти причини невідповідності моделі поведінки  “економічної людини”
економічній практиці.

Аналізуючи розвиток економічної психології, В. Москаленко за
значає, що перші праці у цій галузі вітчизняної науки з’явилися в
1980–1990 рр., що їх тематика стосувалася людського фактора у ви
робництві та управлінні. Водночас лунала думка про необхідність
виокремити економічну психологію в самостійну науку. Так, Кітов
говорив, що економіка і психологія – це галузі людського знання, які
вивчають людину, але перша досліджує відносини людей у суспільс
тві стосовно “речей”, а друга цілковито зосереджується на людині й
суб’єктивних аспектах суспільних відносин. Отож економічна пси
хологія, яка об’єднує їх зусилля, значно глибше вивчає економічне
життя суспільства.

Питання для самоконтролю

1. Хто вперше запровадив у науковий вжиток слово “економіка” і
який зміст вклав у нього?

2. Охарактеризуйте економічні уявлення давньогрецьких філософів.
3. Уявлення Фоми Аквінського щодо господарського процесу.
4. Що таке справедлива ціна у розумінні представників західної

церковної ідеології?
5. Охарактеризуйте зміни в господарському житті Європи в епоху

Відродження і Нового часу.
6. Коли і де з’являється ідея стосовно можливості цілеспрямованої

організації досвіду методом постановки експерименту?
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7. Чому Бенедикт Спіноза інтелектуальне знання вважав вищим
за почуттєве? Чи ви погоджуєтеся з ним? Поясніть свою думку.

8. Які уявлення про людину склалися в Європі наприкінці
ХVII ст.?

9. Що спричинило виокремлення економіки та психології з мо
ральної філософії?

10. Хто вперше запропонував образ “економічної людини”?
11. На якому уявленні побудована модель “економічної людини”?
12. Яке значення, на думку Дейнеки, мають праці А. Сміта, А. Мар

шала і Дж. Кейнса в становленні й розвитку сучасної економіч
ної психології?

13. Охарактеризуйте етапи внутрішнього циклу розвитку наукової
дисципліни за Радаєвим. На якому етапі розвитку економічної
науки створюється  образ “людини психологічної”?

14. Чим відрізняються уявлення в класичній та історичній школі
стосовно економічної поведінки людських спільнот?

15. Що показав аналіз образу людини в економічних науках і чому
він викликав стурбованість учених про майбутнє людства?

16. Поясніть, на якому етапі розвитку економічної науки і чому
з’являється економічна психологія?

17. Коли економічна психологія почала формуватися як самостійна
галузь психологічного знання?

18. Які ідеї та методичні підходи запропонував Дж. Катона?
19. Які ідеї Г. Тарда ви знаєте? Що він говорив про відпочинок і

мистецтво споживання?
20. Який внесок у становлення економічної психології зробили

Рейно і Албу?
21. Коли і чому відбувся “вибух” у розвитку економічної психології?
22. Коли розпочався розвиток вітчизняної економічної психології?

З чим це пов’язано?
23. Як охарактеризував Кітов такі науки, як економіка та психологія?
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1.2. Предмет і структура
економічної психології

Економічна психологія поєднує в собі економіку та психологію.
Якщо перша наука більш абстрактна і залежить від математичних
викладок та моделювання, де емпіричні дані надмірно узагальню
ються, то друга, на відміну від попередньої, має багато психологічних
теорій і шкіл, варіативна, враховує численні змінні, узагальнює дані
на нижчому рівні, підкреслює відмінність між ситуаціями, які впли
вають на поведінку людей. Отож перша частина назви “економічна
психологія” зважає на використання обмежених ресурсів часу, гро
шей, сил і відображає їх у грошових термінах, а друга частина вказує
на зв’язок людини з досвідом і поведінкою, на її ставлення до своїх
ресурсів, яке впливає на розпорядження ними. 

Міжнародна асоціація дослідників у галузі економічної психології,
створена в 70х роках ХХ ст., дає таке  визначення цієї науки, а отже і
її предмета: економічна психологія – це дисципліна, яка вивчає ме�
ханізми і процеси, що лежать в основі економічної поведінки.

Економічна поведінка – це поведінка людей, в якій має місце
прийняття економічних рішень, а також чинники й наслідки
економічних рішень. Отже, економічна психологія вивчає рішен�
ня, переваги і чинники, які впливають на них, а також наслідки
цих рішень відповідно до того, як вони задовольняють потреби
людини, котра приймає рішення.

Ситуація
(події в суспільному середовищі)

Рис. 1. Концептуальна схема проблем економічної психології (Ф. Ван Раай)
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Запропонована Ф. Ван Рааєм (1981) схема (рис. 1) дає змогу виз
начити  проблеми у полі економікопсихологічних досліджень. Нап
риклад, співвідношення сприйняття економічних умов – економічне
оточення відповідає дослідженням того, як люди сприймають різні
аспекти і факти економічної реальності. А вектор економічне оточен
ня – поведінка вказує  на дослідження попиту й пропозицій товарів і
послуг. На основі цієї схеми Х. Антонідес (1991) запропонував струк
турну парадигму, в якій виокремив об’єктивні й суб’єктивні фактори
і процеси, які впливають на економічну поведінку (рис. 2).

мотиви і
особистість

психічні
процеси

прийняття
рішень

Рис. 2. Структура економічної поведінки в об’єктивно+суб’єктивному вимірі

обмеження, які
сприймаються

особисті
ресурси

особиста
економічна

ситуація

економічна
поведінка

ситуаційні
обмеження

суспільна думка

загальне економічне оточення

Зовнішні фактори й процеси цієї моделі відображають те, чим зай
мається економічна наука і можуть безпосередньо спостерігатися,
незалежно вимірюватися й піддаватися статистичному аналізу.
Внутрішні фактори можна виявити і виміряти, використовуючи
опитування, тести, звіти людини про життєвий досвід, фізіологічні
обстеження тощо, а також роблячи висновки на основі поведінки
людей, використовуючи методи експерименту або спостереження.
Наприклад, ситуаційні обмеження, які охоплюють загальні еконо
мічні обмеження (бюджет, розташування, брак часу тощо), вплива
ють на економічну поведінку. Особисті ресурси — це вся історія жит
тя людини, її освіта, сімейний стан, вік, стать та ін.

Останнім часом предмет економічної психології прагнуть поточ
нити і психологи, й економісти. Російський психолог О. Дейнека,
наприклад, вважає, що економічну психологію утворили такі науки,
як політекономія, економіка та соціальна психологія. А її предметом



є відображення господарських відносин у свідомості й поведінці лю
дини. Він виокремлює структурні складові економічної свідомості як
психічного відображення економічних стосунків суспільно розвине
ною людиною (1999 р.). Це – економічні емоції та почуття (наприк
лад, задоволення від результатів і процесу праці тощо), перцептивна
сфера економічної поведінки (сприйняття грошей тощо), економічні
уявлення й економічне мислення та вольові компоненти економічної
свідомості (економічні норми тощо). Отже, економічна психологія як
психологія господарюючого суб’єкта вивчає в його ролі окремих лю
дей, родини, організації, держави.

Основним напрямом досліджень вітчизняної економічної політи
ки 80–90х років був пошук підвищення ефективності господарсько
го механізму.  Тоді економічна психологія не могла не сприйматися
як наука про психологічні умови ефективного господарювання. Її те
матика пов’язувалася з людським фактором у виробництві та пробле
мами управління. На цьому етапі радянській економічній психології
було важко відокремитися від промислової психології та психології
управління. До того ж у суспільних науках радянського періоду домі
нувало значення економічного базису, виробництва, яке визначало
систему надбудови і психодуховні потреби. Людину як суб’єкта еко
номічних рішень “для себе” тоді взагалі не вивчали, бо це не відпові
дало тодішній ідеології соціалістичного суспільства. 

Відтак стає зрозумілим, чому соціальноекономічні реформи не
були забезпечені відповідним економікопсихологічним обґрунту
ванням і супроводом. Іншими словами, вони ставали результатом
економікопсихологічної безграмотності стосовно поєднання еконо
мічних мікро і макросистем. Все це зумовило, в свою чергу, некри
тичне запозичення досвіду з іншої культури. Через те значна частина
реалізованих економічних і політичних рішень не враховувала на
лежною мірою інтересів реального суспільства.

Пояснити такий соціальнопсихологічний феномен можна тим,
що в історії формування колективістської культури  царської Росії і
радянського суспільства існували надзвичайно слабкі тенденції оці
нювання як індивідуального, так і суспільного людського життя з
точки зору прогресу або деградації якихось базових якостей. До того
ж була відсутня систематична соціальнопсихологічна освіта в масо
вих масштабах. Тому в усі часи Росія замість того, щоб працювати
задля здійснення соціального діалогу, соціальної співпраці та соці
альної співтворчості між різними прошарками й категоріями насе
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лення, намагалась використати готові, отримані в іншій культурі
знання й досвід про суспільство. Не випадково результати соціоло
гічних обстежень  (80–90ті роки) показали, що чим вищий був соці
альний статус керівника, який приймає життєво важливі для людей
економічні рішення, тим слабший зв’язок з батьківщиною і вища го
товність виїхати до іншої країни. 

Тому в Україні, яка тривалий час перебувала у складі Росії, не бу
ло власного досвіду соціальної взаємодії в суспільстві, ця проблема
навіть не стояла на рівні свідомого життєтворення, зокрема й держа
вотворення. Західні взірці, як правило, не приживалися, а російська
модель давно вже втратили актуальність. Скасування кріпосного
права у 1861 р., намагання створити клас сільської буржуазії й агре
сивне протистояння общинного мислення селян свідчить про те, що
селянин надзвичайно довго не був самостійним суб’єктом господа
рювання, а як член суспільства – громадянином.

На сучасному етапі соціальнополітичної, економічної та культур
ної трансформації українського суспільства спостерігається  певна
ієрархія прикладних проблем, а отже й відповідних економікопсихо
логічних завдань. Це – проблеми орієнтації особистості в умовах
ринкової економіки, адаптації до нової економічної реальності, фор
мування ринкової системи управління, стимулювання підприєм
ницької діяльності й інвестицій,  поєднання  права людей на досяг
нення особистих інтересів з добробутом конкретних організацій і
суспільства в цілому, корупції адміністративноуправлінського пер
соналу, масової економічної безграмотності та слабкої економічної
активності, а також проблеми бідності переважної частини населен
ня й надзвичайно низької середньої тривалості життя, падіння народ
жуваності й зменшення кількості населення тощо. 

Перші праці українських дослідників у галузі економічної психо
логії з’являються ще на початку 80х років, де розглядається вплив
матеріальних ресурсів і ресурсів часу на трудову, освітню, рекреацій
ну та репродуктивну поведінку молоді (Т . Кузнецова). У середині
90х побачили світ наукові розробки з психології праці та психології
підприємництва, економічної соціалізації тощо. Соціокультурний
контекст  вітчизняних досліджень полягає в тому, що в них першо
чергове значення надається тим характеристикам людської особис
тості, які формуються й еволюціонують у певному культурному сере
довищі, складовою якого є також економічна культура. Таким чином,
предметом сучасної економічної психології є економічна поведінка
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суб’єктів господарських стосунків і діяльності. Під економічною по�
ведінкою людей слід розуміти поведінку, спрямовану на прийнят�
тя життєво важливих  економічних рішень щодо того, як розпо�
ряджатися матеріальними і грошовими ресурсами, а також ре�
сурсами часу життя, фізичних, психічних і духовних сил.

Виходячи з цього визначення можна виокремити дві основні пси
хологічні сфери в економічному житті людей: 

– психологію ставлення й розпорядження матеріальними і грошо+
вими ресурсами;

– психологію ставлення й розпорядження часом життя, фізични+
ми, психічними і духовними силами.

До першої сфери належать такі найбільш розроблені галузі еконо
мічної психології:

• психологія поведінки споживача та ведення домашнього госпо
дарства;

• психологія грошей;
• психологія бізнесу та підприємницької поведінки;
• психологія прийняття економічних рішень; 
• психологія реклами;
• психологія відносин громадянин — суспільство;
• психологія економічної соціалізації та ін.
До другої сфери належать:
• психологія трудової діяльності, відпочинку та людської гідності;
• психологія освітньої поведінки;
• психологія туризму;
• психологія репродуктивної поведінки;
• психологія здоров’я та довголіття тощо.
Один із найперших висновків західних економічних психологів по

лягав у тому, що на принцип максимізації користі руйнівним чином
впливає ефект насичення і властивості колективної дії та впливу. Зок
рема ефект насичення, який був експериментально підтверджений у
1970 р., свідчить про те, що мотивація економічної діяльності має нелі
нійний характер. Т. Сцітовські встановив, що на стадії новизни еконо
мічної діяльності мотивація прискорено підвищується з посиленням
стимулу, а на етапі комфорту зростання уповільнюється, бо далі вини
кає ефект насичення. Іншими словами, корисність економічної діяль
ності залежить від добробуту. Тобто можна зробити висновок про від
мінність у поведінці “економічної людини” на різних стадіях економіч
ної діяльності, а отже й про неоднозначність моделі  поведінки. 
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Особливі властивості колективної дії і впливу відзначив М. Шериф,
який сформулював концепцію досягнення екстраординарних цілей у
тих випадках, коли їх можна досягти тільки внаслідок психологічної
взаємодії суб’єктів і готовності пожертвувати особистою користю й
груповим фаворитизмом. Або “все буде добре, коли кожний зрозуміє,
що робити добро іншим – найкраще для нього самого”. Психологічна
гра Дж. Енді “гайки” (горішки) доводить неефективність економіч
ного егоїзму. За умовою гри її учасникам треба набрати якомога біль
ше горішків, причому відомо, що кожні 10 секунд кількість горішків
подвоюється. Тобто якщо першу хвилину від початку гри ніхто не
братиме, скажімо, 10 горішків, їх кількість досягне 640. Ситуація кон
куренції, поспіх, низький рівень саморегуляції та загальної культури
соціальної взаємодії, небажання спочатку подумати, а потім прийня
ти рішення в умовах соціального співробітництва призводять до то
го, що в 65% випадків учасники гри розхапують горішки в перші 10
секунд. 

Механізм прийняття людиною рішення містить також фактор пси+
хологічної енерції. Наприклад, підготовка до переговорів допомагає
підвищити їх ефективність. Якщо ж вона надзвичайно трудомістка й
потребує великих психологічних витрат, можна очікувати погіршен
ня результатів. Тобто в певній точці рівноваги додатковий приріст
психологічних витрат призведе лише до погіршення результату. Нап
риклад, в умовах підбору персоналу, коли претендентів багато, буде
обраний далеко не кращий.

Для демонстрації поєднання добробуту індивідів з урахуванням їх
прав стосовно збереження своїх особистих інтересів і добробуту сус
пільства в цілому соціальні психологи використовують лабораторні
ігри, щоб показати, як позитивно мислячі люди потрапляють у пас
тку взаємодеструктивних стратегій поведінки. Наприклад, у резуль
таті масових порушень заборони випасати худобу у певний період
року на певних територіях спостерігається винищення деяких видів
тварин і рослин. Іншими словами, безпосередній особистий інтерес
перекриває віддалені негативні наслідки. А те, що здавалося малим
порушенням суспільного договору в інтересах одного, викликало ла
вину інших малих порушень з усуненням загального добробуту і
спричиненням екологічної катастрофи. Причому самі люди поясню
ють свою поведінку ситуацією, а поведінку партнерів – особистісни
ми властивостями. Звідси стає зрозумілим причиннонаслідковий
ланцюг: спершу бажання отримати легкі гроші, потім прагнення міні
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мізувати втрати і, нарешті, – зберегти обличчя й уникнути поразки.
Як і більшість конфліктів, такі суперечності є прикладами ігор з не
нульовою сумою. Кожний може виграти й програти поодинці і разом.
Ці ігри є соціальнопсихологічними пастками, в яких індивідуальні
інтереси протиставлені груповим і навіть раціональна спочатку пове
дінка зрештою шкодить усім.

Через те в деяких випадках психологічна координація ефективні
ша, ніж максимізуюча поведінка. А проблеми, що виникають, як пра
вило, пов’язані зі сприйняттям людиною поведінки й намірів іншої
сторони. Про це свідчить і експериментгра “ультиматум”, в якій
беруть участь ведучий і два гравці. Ведучий пропонує одному з них
певну суму грошей, але той повинен поділитися з іншим учасником.
Якщо той погодиться на пропозицію, то перший отримає суму, крім
грошей, які він віддав. Якщо ж другий учасник не погодиться, пер
ший нічого не отримає. І це знає другий учасник. 

Відповідно до теорії максимізації вигоди “економічна людина” по
винна була б погодитися на будьяку вигоду, бо інакше вона не отри
має нічого. Однак у реальному житті така поведінка є винятком, а не
правилом, бо “другі” учасники сприймають пропозиції дуже малої су
ми в психологічних категоріях “неповаги”. Цікаво, що в Америці най
частіше зустрічається співвідношення 7: 3, а в Росії за результатами
обстежень 1990 р. (С. Малахов) – 5: 5. Можливо, цей психологічний
фактор – найвагоміший чинник дуже поширеної корупційної пове
дінки, коли економічне рішення не просто залежить, а ще й обумов
люється переконаністю в тому, що будьякі гроші  необхідно ділити
порівну з тим, від кого залежить їх отримання.

Соціальнопсихологічний феномен хабарництва має дуже глибоке
коріння, він був породжений багатостолітнім обкладанням населен
ня “драконівським” (для “кон”) митом, у ролі якого виступали також
найвродливіші дівчата. Згадаймо у зв’язку з цим  татаромонгольську
неволю і “кормигу”. Не випадково цей “ритуал” дійшов до нашого
часу в образах казок і  сатиричних творів, на що  звертає увагу й істо
рична лінія розвитку міфу: ритуал – міф – епос – казка – сатира. 

Помічено також, що в умовах кризової ситуації значна частина на
селення великих і малих міст приймає рішення, далекі від будьякої
максимізації користі й отримання прибутку, наприклад, витрачає
свій час і підтримує дачне підсобне господарство, яке є збитковим.
Серед таких різноманітних мотивів, як сімейна традиція, відпочинок,
бажання бувати на природі, відчувати себе певною мірою незалеж
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ним тощо, чи не найперше місце посідає прагнення вижити за раху
нок натурального господарства. До цього змушують людину можли
ві повторення вже багато разів пережитих падінь грошової одиниці,
втрати трудових заощаджень, невиплат заробітної плати, мізерних
пенсій, погіршень постачання продуктами тощо. Дослідження свід
чать, що життя в постійній бідності (за деякими розрахунками від 70
до 80% загальної кількості населення України та Росії) породжує
своєрідну субкультуру, яка не тільки не сприяє використанню психо
логічних і фізичних ресурсів населення цих країн, а й полегшує адап
тацію до неповноцінних умов існування.

Американські вчені вважають, що субкультура бідності здатна до
відтворення, вона є не тільки наслідком, а й причиною, оскільки ві
діграє певну роль у конструюванні соціальної реальності. “Пасивні
бідні” не намагаються змінити своє становище, раціонально виправ
довуючи свою поведінку певними цінностями.

Хоча психологія бідності в Україні і Росії має масовий характер,
вона майже не вивчена. До того ж відповідні дослідження не тільки
не знаходять підтримки у можновладців і представників фінансових
кіл та бізнесу, а й викликають байдужість. Водночас деякі види деві
антної  (антисоціальної) поведінки пояснюються саме раціональним
виправданням бідними людьми свого власного стилю життя. Це, у
свою чергу, є одним із психологічних наслідків вітчизняної внутріш
ньої економічної політики протягом значного історичного періоду. Її
можна класифікувати як пошук релігійних, ідеологічних, або політи
коекономічних засад для “великого приборкання” широких верств
населення: геноцид, асиміляція, маргіналізація, репресії, примусова
міграція, тотальні війни тощо.

Іншими словами, “драконівські методи” загнуздання психічної
енергії людських пристрастей виявилися надзвичайно плідними на
ґрунті людської історичної пам’яті. Не випадково автор відомого
пам’ятника Петру І в СанктПетербурзі зобразив російського царя на
коні, який став на дибки, щоб скинути свого вершника, або від болю,
який заподіяв йому можновладець.

Дослідження свідчать, що серед наших співвітчизників чимало
тих, хто вважає, що саме ці методи – найкращий інструмент управ
ління й один із найсильніших політичних аргументів. Водночас зус
трічаються і ті, хто вважає: треба відпустити налигач, аби “кінь” сам
знайшов вихід. І зовсім небагато тих, хто вважає, що треба  постійно
підвищувати економікопсихологічну свідомість громадян. Це мож
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на пояснити зневірою в можливості соціальної науки, яка тривалий
час мала прислуговувати політичній ідеології і не була вільною у сво
їх пошуках істини.

Економікопсихологічні дослідження економічної поведінки се
реднього класу підприємців, який мав би бути основою протистоян
ня масовому збідненню населення, говорить про те, що вони не
мають необхідних особистісних якостей, управлінських навичок і
досвіду, які б відповідали вимогам сучасного суспільства. До того ж
частина середнього класу – власне не підприємці, а директори заво
дів і фабрик. Вони пройшли процес економічної соціалізації ще за ро
ки радянської влади і не зацікавлені в розвитку нормальної ринкової
конкуренції. Їх діяльність багато в чому спрямована не на розвиток
виробництва, а на збереження контролю над ним і здобуття держав
них пільг і субсидій у вкрай корумпованому суспільстві.

Таким чином, поведінка підприємців визначається не стільки рин
ковими чинниками, скільки необхідністю вибудувати необхідну для
них модель взаємодії з державою. Все це свідчить не про збільшення
класу підприємців, а про збільшення впливу чиновників на підпри
ємницьку діяльність. Якщо ж узяти до уваги, що Україна вирізняєть
ся певною часткою песимізму в емоційній композиції своїх суспіль
них почуттів і нижчою економічною активністю, ніж її західні сусіди,
то з усією очевидністю постає проблема дослідження й використан
ня потенціалу своєї власної культури.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть відмінності між економікою та психологією як галузя
ми наукового знання.

2. Що вивчає економічна психологія?
3. Дайте визначення поняття економічної поведінки.
4. Поясніть концептуальну схему проблем економічної психології

за Ф. Ван Рааєм.
5. Охарактеризуйте структуру економічної поведінки в суб’єктив

нооб’єктивному вимірі.
6. Визначте міждисциплінарні зв’язки економічної психології.
7. Охарактеризуйте вітчизняну економічну психологію 1980–1990 рр.
8. Чому сучасні вітчизняні економічні реформи належно не врахо

вують інтересів суспільства?
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9. Охарактеризуйте економікопсихологічні проблеми сучасного
українського суспільства.

10. Визначте предмет сучасної економічної психології й охаракте
ризуйте економічні сфери психологічного життя людини.

11. Які галузі сучасної економічної психології ви знаєте?
12. Що таке “ефект насичення”?
13. У чому полягають “особливі властивості колективної дії і впливу”?
14. Поясніть зміст і призначення психологічної гри “горішки”.
15. Що таке “психологічна енерція” та “психологічні витрати”?
16. Поясніть зміст і призначення психологічної гри “ультиматум”.
17. Охарактеризуйте історикопсихологічні чинники соціально

психологічного феномену хабарництва.
18. Дайте соціальнопсихологічну характеристику субкультури бід

ності та її наслідків.

1.3. Економічна психологія в системі наук
і соціокультурний підхід

Економічна психологія має надзвичайно розгалужені міждисцип
лінарні зв’язки. У своєму аналізі економікопсихологічних феноме
нів вона спирається на філософію, історію, культурологію, телеоло
гію (вчення про мету і доцільність), етнографію, демографію,
соціологію, право, екологію, а також економічні та психологічні
науки.

Сучасна психологія розвивається надзвичайно швидко: обсяг ін
формації, який вона здобуває, щороку подвоюється. Для системати
зації її надбання використаємо образ дерева психологічних знань.
Корінням цього дерева стануть такі напрями, як анатомія та фізіоло
гія вищої нервової діяльності, психофізіологія, зоопсихологія, порів
няльна психологія. Загальна психологія утворить першу половину
стовбура, а соціальна психологія – другу. Гілками цього дерева ста
нуть експериментальна й диференціальна психологія, вікова та педа
гогічна психологія, психологія трудової діяльності, відпочинку й
людської гідності, психологія управління і політична психологія, ін
женерна й військова психологія, психологія особистості, сім’ї, юри
дична психологія, психологія творчості, науки, релігії, мистецтва,
здоров’я й спорту, психологія культури, економічна психологія та ін.
Усього – понад сто напрямів.
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Навчальні дисципліни, які є корінням цього дерева психологічних
знань та першою половиною його стовбура, розповідають про матері
альний носій психіки. Тут психологія виступає в ролі природничої
науки і називається арифметикою психології. Другу половину стов
бура утворює соціальна психологія, яка належить до соціальних на
ук, її називають алгеброю психології, адже вона досліджує багато
факторів і чинників, які впливають на соціокультурну взаємодію лю
дей. Гілки ж цього дерева психологічних знань підносять психологію
до гуманітарних наук, до вищої психології. На самому вершечку –
психологія культури та економічна психологія, які враховують також
культурні та економічні чинники людської поведінки і використову
ють як номотетичні, так і ідеографічні методи дослідження (рис. 3).

Узагальнюючи огляд інформаційного простору психологічних
знань, можна зробити висновок, що психологія існує одночасно у
трьох іпостасях як природнича, соціальна і гуманітарна наука.
Не випадково наукознавці називають її найскладнішою наукою у
світі, яка завдяки соціальній психології змінила своє ставлення до
проблем людської взаємодії, стосунків і спілкування, що дало
змогу за 15 років до кінця минулого тисячоліття відкрити двері у
науково�гуманітарний прогрес ХХІ ст.

У сучасних обставинах соціального життя в Україні навчальний
посібник з економічної психології стає довідником для українського
підприємця, який діє в ринкових умовах і прагне поєднати модель
“економічної людини” і реальну людину. Таке поєднання мікроеконо
міки та соціальної психології, або мікроекономічна психологія, дає
уявлення про економічні стимули в  управлінні, споживанні, рекламі
та будьякій іншій господарської діяльності в мікроекономічному се
редовищі. Поєднання макроекономіки і соціальної психології, або
макроекономікопсихологічні дослідження, стають інструментом та
основою державної економічної політики як системи заходів у сфері
господарського життя, спрямованих на його перетворення.

Макроекономічна психологія здатна відповісти на питання про те, чи
можливо використати моделі успішних макроекономічних перетворень
однієї країни в інших країнах і культурах, що відрізняються ментальніс
тю, національним характером, “народним духом” та ін. Адже, як свід
чить історичний досвід, “прискорення” процесу економічного розвитку
в Росії не привело до значних зрушень в економічній свідомості людей.
Таким чином, основними питаннями, на які має відповісти макроеконо
мічна психологія, стали: “людські” наслідки заміни існуючого економіч
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ного укладу, особливо якщо вона відбувається революційним шляхом,
можливості передбачення економічної поведінки різних груп населен
ня, якісні та кількісні критерії ефективного використання економічно
го потенціалу людського життя і населення країни в цілому тощо.

Рис. 3. Дерево психологічних знань
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Однією з умов ігнорування можливостей макроекономічної пси
хології є економікопсихологічна неграмотність відповідних кадрів і,
як наслідок, відсутність у них кроскультурної економікопсихологіч
ної рефлексії, або вміння подивитися на економічний тип суспільс
тва поза традиційною оціночною точкою зору. Економічний розвиток
західних країн і досі сприймається деякими людьми як більша і до
“дитячих” заздрощів бажана прогресивність і взірець для “сліпого”
наслідування.

Фахівці з економічної та кроскультурної психології визнали, що
економічний прогрес західноєвропейського зразка не обов’язково ма
ють наслідувати інші культури, тим більше, що його не можна оціню
вати тільки кількісними показниками. Виявилося, що він має і деякі
негативні наслідки: формує масову культуру й освіту, механізми ма
ніпуляції масовою свідомістю тощо. Це свідчить про  подолання нау
ковою думкою західноцентричного підходу до культури і звільнення
від попереднього стереотипу  сприйняття. Можна сказати, що сучас
ні  міждисциплінарні напрями в галузі економічної та кроскультур
ної психології повертають науці її моральний ресурс.

Інтереси економічної психології поширюються як на позитивні
психологічні зміни в особистості людини внаслідок її подальшої еко
номічної соціалізації за рахунок засвоєних нових соціальних ролей у
тому чи іншому соціокультурному середовищі (наприклад, у процесі
переходу до нового типу економіки), так і на окремі особистісні пси
хологічні новоутворення, професійну й особистісну деформацію
економічно активних суб’єктів у процесі їх нової господарської ді
яльності. Все це дає можливість зарахувати економічну психологію
до фундаментальноприкладних наук. Іншими словами, вона пізнає
світ не тільки безвідносно до можливостей практичного використан
ня знань (як фундаментальна наука), а також як практична наука, зо
рієнтована на застосування знань, що отримуються її фундаменталь
ною складовою, на користь суспільству. Фундаментальні й практич
ні науки взаємозбагачуються і не можуть розвиватися у відриві між
собою. Поєднання економічної та психологічної науки відображено
на рис. 4.

Базовою фундаментальною психологічною складовою економіч
ної психології є загальна та диференціальна психологія, вікова й со
ціальна психологія, психологія сім’ї і трудової діяльності, а також
психологія культури (історична, етнічна та порівняльнокультурна) і
творчості. Через те, що економічна психологія зосереджена на роз
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виткові психологічних характеристик людини у зв’язку з динамікою
в економічній сфері життєдіяльності суспільства, необхідно виокре
мити засади для дослідження цієї динаміки. Це може бути і зміна
способів виробництва внаслідок розвитку виробничих сил і вирішен
ня класових суперечностей (формаційний підхід), і зміна цивілізацій
у процесі соціокультурної життєдіяльності суспільства (цивілізацій
ний підхід). 

Розрізняють відтворювальний і присвоювальний типи економіки, а
також доіндустріальний, індустріальний і постіндустріальний. Звідси
типове ставлення певних груп людей до економічних цінностей,
пов’язаних з їх господарською діяльністю, і відповідна економічна по
ведінка, обумовлена цією системою цінностей, стають предметом еко
номічної психології. Такий погляд на економікопсихологічні типи
зустрічався ще у німецького економіста В. Зомбарта (1863–1941),
який описував феодалів, державних чиновників, купців, ремісників,
спекулянтів, розбійників, ґрунтуючись на таких цінностях, як жадоба
до наживи, вибір засобів збагачення та ін. 

У свою чергу Г. Шпет писав, що дух є конкретним стилем, типом
або ж тоном, відлунням життєвого розмаїття, відображенням структу
ри переживань колективної організації або окремої людини, зібран
ням єдності характерних рис поведінки народу. Наприклад, дух ли
царства, дух міщанства – це лише частини єдиного цілого. Він є пред
метом колективної або соціальної психології і потребує соціокультур
ного підходу при вивченні. 

Однак недостатньо виміряти, скільки представників різних еконо
мікопсихологічних типів співіснує в країні, це лише її соціально
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Рис. 4. Співвідношення економічної та психологічної науки



психологічний портрет на певний момент часу. Треба також показати
базові складові її становлення економічної психології, особливості
розвитку в реальній культурі і перспективи в майбутньому. Тому ос+
новним методологічним принципом економічної психології є історико+
генетичний, який допомагає вивчати явища в конкретних історичних
умовах їх саморозвитку і вибудовувати логічну схему реальності,
щоб пояснити емпіричні процеси. Другим є принцип гуманітарно+о+
собистісного підходу, який допомагає поєднати еволюцію суспільно
го організму з типом культури і типом особистості.

В Україні люди одночасно живуть в різних історичних епохах і
культурах. А трансформація, яка відбувається в ній, має такий мас
штаб, що її можна назвати зміною типу культури. Колишній радян
ській людині як економікопсихологічному типу особистості надана
можливість стати і бути в ролі свідомого суб’єкта господарювання
(самій вирішувати, що виробляти, за якою ціною продавати, наймати
й звільнювати працівників тощо).

Щоб передбачити особливості поведінки нової діючої особи, або ж
представника економікопсихологічного соціокультурного типу,
звернімося до понять соціокультурного середовища й економічної
соціалізації. Соціокультурне середовище – це конкретно�історич�
ний суспільний організм, який характеризується певним типом
культури і визначається системою цінностей, що склалася. Ін�
шими словами, соціокультурна система – це олюднений зв’язок
ідей, традицій, інститутів, поведінки.

Поняття соціалізації має багато визначень. Його розуміють і як
процес накопичення людьми досвіду та соціальних установок, які
відповідають їх соціальним ролям (Н. Смелзер), і як механізм та про
цес освоєння  людиною культури (А. Кравченко), і як сукупність усіх
соціальних і психічних процесів, завдяки яким індивід засвоює сис
тему знань, норм і цінностей, що допомагають йому функціонувати
як повноцінному члену суспільства (І. Кон). 

Л. Виготський, який описав процес інтеріоризації як присвоєння
елементів культури і формування внутрішніх структур психіки зав
дяки предметній діяльності, визначав, що з певного віку людина мо
же виявляти вибірковість щодо впливу середовища й витончено про
тистояти його діям як небажаним. Найвищий ступінь активності ін+
дивіда в процесі соціалізації виявляється у його здатності самостійно
визначати напрям соціалізації, включаючись у певні системи стосун+
ків, зокрема обираючи той чи інший рівень або сферу освіти.
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Таким чином, соціалізація – це також процес, який передбачає
можливість входження людей у соціокультурне середовище через
засвоєння ролей і відповідне набуття певних особистісних якостей
(рис. 4). Причому основними соціокультурними чинниками психічно+
го розвитку стають праця, спілкування й освіта. 

Економічна соціалізація як складова соціалізації є процесом
входження індивіда в економічну реальність суспільства, ста�
новлення економічної свідомості, засвоєння ролей, норм і ціннос�
тей економічної поведінки. На економічну соціалізацію індивіда
впливають соціально�економічні проблеми суспільства, умови
його повсякденного життя тощо.

Економічна соціалізація людини починається з перших років
життя, коли дитина спостерігає моделі споживацької поведінки до
рослих, їх ставлення до праці та ін. Звідси різниця в економічних
знаннях у дітей різних соціальних класів і вплив цієї різниці на їх со
ціалізацію. Діти поступово переходять від уявлень про економіку як
низку незалежних процесів до  розуміння взаємозв’язку її сторін, від
пояснювальних моделей до моделей прихованих економічних відно
син і розуміння економіки як системи.

Почуття власності й ставлення до грошей починають формувати
ся ще в ранньому дитинстві. Дослідження в галузі вікової економіч
ної психології показують, що символами власності спочатку стають

Рис. 5. Рівні економічної соціалізації як процесу формування особистості
в соціокультурному середовищі

ІІ  
Виробничодіяльнісне

розуміння економічної
реальності

І
Споживацьке сприйняття 

економічної реальності



28

різні іграшки, значимі дорослі. Формування “матеріального Я”   (пси
хоаналітичний напрям) може супроводжуватися затримкою дефе
кації й сприйняттям дитиною фекалій як свого першого багатства.
Пізніше така “економічна поведінка” переноситься на камінчики,
гудзики і, нарешті, на гроші. Не випадково А. Фьонем вважає, що
дослідження розуміння дітьми економічних понять дало б реалістич
нішу інформацію щодо процесів розвитку їх мислення, ніж      дослід
ження розуміння ними тих фізичних законів, до яких вони  мають
віддалене відношення. Цікаво, що діти з робітничих сімей поєднують
між собою гроші й задоволення, а діти середнього класу, яким батьки
починають видавати гроші набагато раніше, накопичують їх на май
бутнє. Це пояснюється тим, що ранній досвід користування власни
ми коштами спричинює їх раціональніше використання.

На початку дошкільного віку починають закладатися також на
вички споживацької і трудової поведінки, які разом з особистим дос
відом користування грішми і входженням в економічні стосунки
впливають на подальший розвиток економічної поведінки дитини.
Дослідники встановили також кореляційний зв’язок між рівнем інте
лектуального розвитку та рівнем сформованості економічних уяв
лень у дітей молодшого віку (О. Козлова). У підлітковому віці від
значається домінування когнітивного компонента в структурі еконо
мічної соціалізації, що сприяє переорієнтації зі споживацького
сприйняття економічної реальності на виробничодіяльнісне її розу
міння. Останнє пояснюється значною роллю власного практичного
досвіду дітей. 

Вивчення економічної соціалізації підлітків в умовах трансформа
ції українського суспільства свідчить, що основна маса дітей пози
тивно сприймає такий вид діяльності, як бізнес, але ототожнює його,
переважно, з торгівлею. Водночас дослідження економічної соціалі
зації в онтогенетичному вимірі недостатньо віддзеркалюють динамі
ку суспільної економічної свідомості. Вивчення виміру економічних
установок, який відображає відповідні зміни в економічній свідомос
ті різних поколінь, говорить про кризові форми цих змін у родині, де
взаємодіють між собою представники 2–4 поколінь. Адже формуван
ня економічних установок зазнає серйозних випробувань під час со
ціальних криз. До того ж діти отримують економічну інформацію не
тільки у своїй родині.

Культурна трансформація українського суспільства привела до
глибоких зрушень у системі цінностей і свідомості дорослих, які ви
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мушені проходити етап ресоціалізації: подолання радянських тради
цій, вплив традицій західних і східних, відродження національних
традицій. Для їх дітей, навпаки, криза стає нормою. Не маючи необ
хідних знань і навичок, а також не маючи в своїй переважній біль
шості можливостей їх отримати, діти розпочинають на свій власний
розсуд економічне життя. Занепокоєні тільки своєю долею і прагну
чи розбагатіти, нехай навіть і незаконними способами,  вони не тіль
ки дедалі частіше ставлять на перше місце матеріальний добробут, а
й вважають, що щастя залежить лише від кількості грошей. 

Отже, родина, школа, ЗМІ та інші соціальні інституції суттєво
впливають на формування економічної свідомості й економічної по
ведінки підростаючих поколінь. Криза суспільства чи не найсильніше
позначилася на поведінці підлітків, у яких, як правило,  розпочина
ється  активна соціалізація, або освоєння соціального простору. Наяв
ність у членів родини різних уявлень про життєві цінності веде до
руйнування її життєвого простору,  головним стає належність до поко
ління, а не сімейні традиції. Це створює серйозні проблеми в україн
ському суспільстві, де родина завжди була важливою в житті людини. 

Процес соціалізації, зокрема економічної, можна відобразити як
процес розвитку особистості, що має кілька фаз. У кожній з них до
сягається відповідність певним соціальним очікуванням. Як же виз
начити ступінь соціалізованості людини? Якщо основним інститу
том соціалізації розглядати освіту, то рівень економічної соціалізова
ності можна вивчати як готовність відповідати вимогам, які висува
ють ті чи інші освітні інститути перед своїми випускниками.
Водночас система освіти в суспільстві може розвиватися за певною
концепцією: 

• освіта як інструмент держави для формування певного типу осо
бистості, зручного для цієї соціальної системи; 

• освіта як вузькопрофесійна підготовка фахівця, який володіє
відповідними знаннями, навичками і вміннями, а формування світо
гляду й здібностей, необхідних для того, щоб стати автором власної
долі або суб’єктом власної життєдіяльності, залишається поза межа
ми такої освіти; 

• освіта як органічна підсистема соціокультурного середовища, здат
на це середовище не тільки зберігати, а й розвивати та довершувати.

Порівняльний аналіз освітніх концепцій показує, що перша кон
цепція освіти обмежує світогляд і поле ідей, наявність яких визначає
можливості суспільного прогресу, друга може працювати з різною со



ціальною ефективністю залежно від того,  наскільки життєздатна іс
нуюча суспільна система, а третя потребує певних умов – рівень со
ціалізації має не тільки відповідати освітнім вимогам, а й готовності
до наступного етапу соціалізації професійної діяльності в конкретній
соціокультурній та економічній ситуації.

Вітчизняна освіта за всю історію розвитку розвивалася лише в ме
жах першої та другої концепцій. Аналіз особливостей вітчизняного
соціокультурного середовища в межах ціннісного підходу (М. Каган)
свідчить, що такі цінності, як багатство разом із індивідуальністю, ак
тивністю й наполегливістю, мають невелике значення, а конкуренція
взагалі є незначущою. Отож в умовах відсутності етичної системи
господарювання, яка є продуктом моральних, релігійних, звичаєвих і
навчальновиховних обмежень, люди створюють таку модель тран
сформації економіки, яку ми зараз можемо спостерігати. На місце
зруйнованої системи “трудового виховання”, яка готувала людей
“для праці на благо суспільства”, а не для організації самостійної гос
подарської діяльності з метою отримання власного прибутку, стихія
перебудовчого етапу висунула дефіцит ринкової економічної культу
ри, відсутність у свідомості людей конче необхідних знань і досвіду
щодо психічної адаптації до інших соціокультурних вимог.

Питання для самоконтролю

1. Визначте місце економічної психології в системі психологічних
знань.

2. Охарактеризуйте міжнаукові зв’язки економічної психології.
3. Чому психологічна наука вважається найскладнішою наукою у

світі, яка розпочала науковогуманітарний прогрес?
4. Охарактеризуйте проблеми мікро і макроекономічної психології.
5. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що економічна психологія повер

тає науці її моральний ресурс? Поясніть свою позицію.
6. Охарактеризуйте співвідношення економіки та психології.
7. Які науки є базовими фундаментальними складовими економіч

ної психології?
8. Охарактеризуйте економікопсихологічні типи.
9. Визначте активні методологічні принципи економічної психології.

10. Чому економічна психологія вважається фундаментальноприк
ладною наукою?
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11. Дайте визначення поняття “соціокультурне середовище (система)”.
12. Визначте поняття “соціалізація” і поясніть його.
13. Назвіть основні соціокультурні чинники психічного розвитку.
14. В чому полягає найвищий ступінь активності індивіда в процесі

соціалізації? 
15. Дайте визначення “економічної соціалізації”.
16. Охарактеризуйте особливості економічної соціалізації в Україні.
17. Чим відрізняються онтогенетичний і міжпоколінний виміри со

ціалізації?
18. Визначте економікопсихологічні чинники руйнування життє

вого простору сучасної української родини.
19. Охарактеризуйте вплив різних типів освіти на соціалізацію молоді.
20. Зробіть аналіз вітчизняного соціокультурного середовища в ме

жах ціннісного підходу.
21. У чому полягає дефіцит ринкової економічної культури в Україні?

1.4. Методи досліджень
в економічній психології

Методи досліджень – це засоби (набір операцій) отримання і впо
рядкування нової інформації, якими користується той чи інший спо
сіб пізнання світу (побутовий, міфічний, релігійний, філософський,
науковий, художньообразний, міфологічний, онтопсихологічний,
порівняльнокультурний). Наука – це такий вид людської пізнаваль
ної діяльності, завдяки якому здобувається нова інформація, необ
хідна людству, багато разів перевіряється на достовірність, упорядко
вується і стає загальним знанням, яке передається наступним поко
лінням.

Економічна психологія використовує наукові методи досліджень,
які запозичує із суміжних наук. Психологічний факт    вважається
цінним тільки тоді, коли його можна перевірити, повторивши багато
разів. Розмаїття методів отримання знань дає можливість одержати й
більшу кількість інформаційного матеріалу. Його узагальнення та
систематизація веде до формулювання гіпотез, теорій, законів, а та
кож спеціальних і основних загальнонаукових пояснювальних прин
ципів життя. Останні становлять фундаментальні знання, на основі
яких і розвивається наука. 
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У психології отримання знань поєднано зі спостереженням за
людською психікою. Отож економічна психологія запозичує методи
як загальної психології, так і соціальної психології, яка вивчає соціо
культурну взаємодію між людиною та людиною, людиною і групою,
групою та групою, а також методи економічної науки та ін. Таким чи
ном, розвиваючись на межі природничих, соціальних і гуманітарних
наук, економічна психологія поєднує номотетичні та ідеографічні ме
тоди досліджень.

Номотетичні методи здебільше використовуються у природничих
і соціальних науках (експеримент, обробка великого масиву статис
тичної інформації, моделювання тощо). Ідеографічні, або ж описові
методи, притаманні, як правило, гуманітарним наукам. Вивчаючи
економічну поведінку людей, предмети матеріальної та духовної
культури, літературні джерела, які є продуктами діяльності людини і
втілюють у собі її психологічні характеристики та властивості, еконо
мічна психологія використовує різноманітні інструментальні засоби
опису психічного життя людей в минулому і сучасному (див. рис. 6).

Методи

Психологоісторична
реконструкція

Обробка статистичної
інформації

ІнтуїтивнийМоделювання
Експеримент

(лабораторний,
природний)

ІдеографічніНомотетичні

Аналіз тексту

Доексперимент. методи:
(емпіричні, організаційні,

психодіагностичні)

Експериментальні методи характеризуються активним втручанням
у ситуацію з боку дослідника. Завдяки цьому методові факти отриму
ють із спеціально проведеного експерименту, досліду. В економічній
психології експериментальні методи набувають особливого значення,
оскільки торкаються не тільки тонкої тканини людської взаємодії, а й
дають змогу вивчати особливості психіки в умовах економічного жит

Рис. 6. Методи економічної психології
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тя. Тільки експериментально можна встановити й підтвердити теоре
тичні передбачення та моделі поведінки людей в умовах економічних
перетворень. Економікопсихологічні експерименти бувають як  лабо
раторні, так і природні. В економічній психології за допомогою лабора+
торного експерименту можна вивчати швидкість формування трудо
вих навичок, реакцію на інформацію, специфіку поведінки в ситуаціях
ризику тощо. Дослідження можуть здійснюватися в умовах гри.

Природний експеримент проводиться в природних умовах, коли
досліджуваний не запідозрює цього. Такий метод використовувався в
Росії ще на початку ХХ ст. для вивчення поведінки школярів. Здавна
використовується як спосіб перевірки працівника на чесність, коли
йому підкидають гроші або речі. Працедавець непомітно перевіряє,
яке навантаження може витримати працівник (за кількістю годин ро
бочого дня, за тривалістю роботи без перерви, за реакцією на неочіку
вані ситуації, за обсягом навантаження тощо). За допомогою цього
методу можна створювати робочі колективи.

Інтуїтивний метод являє собою “вживання”, “впочування” у дже
рела, в історичну добу, соціокультурну практику, образи історичних
героїв тощо. Він потребує надзвичайних якостей живого реманенту –
всебічно й гармонійно розвиненої особистості дослідника, який має
бути одночасно і художником, і вченим, і поетом, і філософом, воло
діти не тільки мовою понять і категорій, а й мовою образів, символів
і знаків, а також мати власний духовний досвід і сформовану мета
пам’ять (пам’ять про пам’ять). Цей метод належить до інтегральних
природноштучних методів, де поєднується мистецтво стати і бути
людиною та наука.

Останнім часом у науковий вжиток входить метод психолого+істо+
ричної реконструкції психіки людей минулих епох. Послідовні етапи
цього методу утворюють своєрідну мапу циклічного маршруту, який
багато разів проходить дослідникпсихолог, намагаючись відтворити
психічні реалії конкретної епохи. Складовими цього шляху стали: 

• вивчення проблемного сектору;
• постановка завдання в загальному вигляді;
• робота з джерелами;
• аналіз тексту;
• вибір вихідних теоретичних положень;
• формулювання гіпотези;
• створення психологічної моделі та мови описування;
• використання даних суміжних наук;
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• отримання результатів і узгодження їх з попередньою гіпотезою,
джерелами, проблемою, теоретичними положеннями, створеною мо
деллю тощо;

• висновки.
До емпіричних методів належать самоспостереження та спостере

ження. Бесіда, інтерв’ю, анкетування й тестування — арсенал псиході+
агностичних методів, причому перші два використовуються тільки в
умовах особливої довіри й дають змогу виявити гостроту тих або ін
ших проблем або економічних ситуацій. Щодо анкетування й тесту
вання, то вони є найбільш поширеними в економікопсихологічній
практиці дослідника.

Організаційні методи бувають порівняльними, лонгітюдними й
комплексними. Порівняльний – це метод поперечного зрізу, який по
лягає в зіставленні різних груп населення на певний момент часу за
тими чи іншими ознаками: соціальний статус, вік, освіта, вид діяль
ності, професія, посада, матеріальне становище тощо. Метод дає змогу
порівнювати між собою  покоління і вивчати зміни стосовно ставлен
ня різних категорій людей до майнової нерівності, до економічних
явищ, до задоволення фізичних, психічних і духовних потреб, склада
ти економікопсихологічний портрет різних поколінь, використову
вати результати аналізу в розробці економічної політики тощо.

Лонгітюдний, або метод поздовжнього зрізу, являє собою багатора
зове обстеження одних і тих же осіб та груп людей протягом тривало
го часу. Він дає змогу виявити психічні стани, які людина переживає
в тому чи іншому віці і які позначаються на її життєвих досягненнях.
Так, дослідження американських учених показали, що в студент
ських групах приблизно 3% студентів мають життєві цілі і що через
20 років вони  досягли істотніших результатів у діловому й сімейно
му житті, ніж їх однолітки. Цікаво, що з віком змінюється ставлення
до грошей, спадщини, діяльності тощо. 

Комплексний метод – це такий спосіб дослідження, в якому беруть
участь представники різних наук, що дає змогу виявити зв’язки та вза
ємозалежності не тільки між економікопсихологічними феноменами,
а й явищами іншого порядку, а також включити елементи порівняль
ного та лонгітюдного аналізів. Цей метод застосовується в умовах не
достатнього вивчення психіки якимсь одним методом.

До загальних теоретичних положень належать ідеї інтеріоризації
(П. Піаже, Л. Виготський), основні принципи розвитку самосвідо
мості, загальні уявлення про розвиток саморегуляції та самоактуалі
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зації людини тощо. Хоча ці положення отримано під час вивчення
психічного розвитку в онтогенезі, вони були переосмислені й засто
совані щодо історіогенезу та культурогенезу. Отож у перебігу історії
відбувається своєрідна інтеріоризація зовнішнього досвіду й згортан+
ня екстеріоризованих здібностей, отриманих при засвоєнні нових ви+
дів діяльності, сценаріїв спілкування, знань у внутрішній план. Внаслі
док цього людина успішніше оволодіває абстрактнологічним мис
ленням, поглиблює рефлексію й самосвідомість, потоншує засоби са
морегуляції та самоактуалізації.

Таким чином, критеріями розвитку в процесі історіогенезу стають
характер засобів організації психічної діяльності, особливості взаємо+
дії людини з природою, культурою, іншою людиною, із самою собою та
Богом, співвідношення логічних й алогічних елементів у прийнятті
життєво важливих рішень і способах їх вирішення, особливості вико+
ристання вербальної та невербальної мови, основні засоби передачі ін+
формації тощо. Оскільки мова найбільше віддзеркалює несвідомі
зміни у психіці людей, розвиток розумового інструментарію, можли
вості символічного, образного та логічноабстрактного мислення, то
аналіз розвитку абстрактних понять дає можливість зрозуміти, як ос
мислювався й узагальнювався зовнішній та внутрішній досвід на
певному історичному відтинку часу.

Людська психіка, соціальне оточення, мова й культура постійно
перебувають у процесі розвиваючої взаємодії (див. рис. 4). І психоло
гія, немов “повелителька часу”, завдяки своїм методам спроможна не
тільки уповільнювати миттєво перебігаючі психічні процеси, а й
прискорювати перебіг історичних епох, щоб дослідити культурні
чинники, які зумовлюють людську поведінку.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте методи наукового дослідження.
2. Які методи наукового дослідження використовує економічна

психологія?
3. Охарактеризуйте номотетичні методи дослідження.
4. Дайте характеристику ідеографічних методів дослідження.
5. У чому полягають відмінності між емпіричними, психодіагнос

тичними й організаційними (порівняльні, лонгітюдні, комплек
сні) методами досліджень?
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6. Що таке інтеріоризація зовнішнього досвіду й згортання ексте
ріоризованих здібностей?

7. Яку можливість надає аналіз розвитку абстрактних понять?
8. Чому психологію називають повелителькою часу?

1.5. Основні поняття 
економічної психології

Дефіцит ринкової економічної культури відчувається також і в га
лузі економікопсихологічного аналізу соціокультурних феноменів.
Це  пов’язано з культурною трансформацією українського суспільс
тва й обумовлює подальшу розробку і більш досконале використан
ня понятійного апарату. Серед основних понять сучасної вітчизня�
ної економічної психології – “штучне середовище”, “культура”, “ци+
вілізація”, “масова культура”, “соціокультурне середовище”, “госпо+
дарська діяльність”, “ринкова економіка”, “планово+адміністративна
економіка”, “економічна культура”, “ціннісна система господарської
діяльності”, “економічна соціалізація”, “нормативна культура”, “мен+
тальність”, “корпоративність”, “мафіозність”, “трансформація еко+
номіки”, “економіко+психологічні типи”, “психологічні механізми еко+
номічної поведінки” та ін.

Штучне середовище –  сукупність усієї неуспадковуваної інфор
мації, засобів її організації та збереження, які впливають на включен
ня людей в суспільне виробництво і формування соціокультурних
механізмів регуляції поведінки.

Культура – це ієрархічна організація системи стійких у часі пот
реб, видів діяльності, ціннісно забарвленої інформації, які переда
ються від одного покоління до іншого й зберігають внутрішній смисл
для кожного наступного покоління.

Цивілізація – система інституціолізованих культурних утворень,
яка являє собою формалізовані, закріплені нормативні практики або
суспільні відносини, які прагнуть до збереження й відтворення самої
структури. Наприклад, церква, яка є утворенням інституціолізації сто
сунків віри, може зберігати останню, але існувати практично незалеж
но від неї. Своєю чергою наука як інститут пізнання може перетвори
тися на певний ритуал. Іншими словами, панування цивілізації над
культурою (форми над змістом) зумовлює деградацію суспільства.
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Масова культура – поєднаний із ЗМІ спосіб збереження й пере
дачі інформації, який впливає на людину таким чином, що вона має
або шукати захисту від інформаційних потоків, або лавірувати чи
підкорятися й перетворюватися в конформну людину.

Соціокультурне середовище – конкретноісторичний суспільний
організм, який характеризується певним типом культури, або олюд
нений зв’язок ідей, традицій, інститутів, поведінки.

Господарська діяльність – особлива форма людської активності,
яка спрямована на перетворення побутового аспекту життя відповід
но до суспільної системи цінностей, які визначають її цілі. Іншими
словами, що краще – виробляти ракети чи велику кількість товарів,
які намагатися збути за допомогою реклами, – питання не логіки, а
цінностей. У зв’язку з цим виокремлюють два аспекти господарської
діяльності: технічний, з його доіндустріальною, індустріальною й ін
формаційною стадіями розвитку,  та соціокультурний, який визначає
спосіб поєднання техніки і технологій з економічною культурою сус
пільства (феодальна, ринкова, плановоадміністративна, мафіозно
бюрократична та інші культури).

Ринкова економіка – вид господарської діяльності, який ґрунтуєть
ся на цінності приватної власності й відповідному їй законі, який обе
рігає держава, на мотивації до праці, яка побудована на “купівліпрода
жу” робочої сили, на свободі виробництва, обміну і розподілу товарів і
послуг самостійним суб’єктом господарської діяльності, який здій
снює її на власні кошти і ризик, тобто повністю відповідає за її резуль
тати, які оцінює як перевищення доходу над витратами у вартісному
вимірі, а також на вихованні незалежності й відповідальності перед со
бою, здатності до відкритого об’єднання з іншими людьми, щоб відсто
ювати власні інтереси, на стимулюванні ініціативи й самоорганізації.

Планово�адміністративна економіка – вид господарської діяль
ності, за якої вищою цінністю вважається загальнонародна (держав
на) власність, який ґрунтується на оцінюванні результатів господар
ської діяльності у відсотках, на відповідальності виробника за кіль
кість, якість і терміни виконання продукції, на мотивації, яка побудо
вана на цінності праці на користь суспільства, на вихованні залеж
ності і вдячності державі за формування відповідальності перед нею,
на боротьбі з іншими формами об’єднань з метою  господарської ді
яльності. Таким чином, радянська економіка переважно обслуговува
ла ідеологію залежності людини від держави, а не проблеми знижен
ня витрат і збільшення прибутку.
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Економічна культура – сукупність законів, правил, норм і тради
цій, які обумовлені ціннісною системою господарської діяльності,
відповідними соціальними інститутами, засобами діяльності й прий
няття господарських рішень. Вони охоплюють також способи, мето
ди і зміст навчання та підготовки для господарської діяльності.

Економічна соціалізація – процес входження людей в соціокуль
турне середовище завдяки освоєнню економічних ролей і відповідно
го набуття певних особистісних якостей. За радянської влади існува
ли три рівні економічної культури: розуміння господарського життя
середньою людиною,  економічна культура суб’єктів господарювання
і осіб, які приймають господарські рішення в органах державного уп
равління, а також теоретична культура осіб, які в умовах репресивної
боротьби з недержавними видами власності мали розробляти пробле
ми соціалістичної економіки  з позицій марксистської теорії.

Нормативна культура – явні і неявні  правила поведінки, які ви
никають в умовах  певної субкультури і регулюють поведінку людей
через закони, традиції, етичні та конвенціональні норми. Оволодіння
нормативною культурою передбачає “інтеріоризацію” права або та
кий рівень його включеності в індивідуальну свідомість, коли люди
на діє автоматично у створеному суспільством дисциплінарному
просторі, яке формується в процесі виховання в родині, в навчально
му закладі, професійною діяльністю. Воно може бути або віддалено
пов’язане із знанням законів, або ж не поєднане з ними. Якщо амери
канська і європейська ринкова економіка спирається на закон і роз
винену систему контролю санкцій, то в російській і радянській еко
номічній культурі перевага віддавалась особистим контактам і кон
венціональній формі стосунків.

Цінності – речі, ідеї, політичні й економічні програми, які можуть
стати предметом віри або володіють сильною емоційною привабли
вістю. Так, господарська діяльність може слугувати як цілям духов
ного розвитку, побудови справедливого безкласового суспільства,
так і цілям прибутку, виживання, отримання реальної влади тощо. Ін
шими словами, в основі кожної мети лежить відповідна система цін
ностей, що отримує раціональне обґрунтування. Саме зміна в систе
мі цінностей стає основою економічних перебудов.

Ментальність –  сукупність прийнятих і схвалюваних суспільс
твом уявлень, думок, стереотипів,   переважних  способів вирішення
проблем, діяльності й поведінки  в певній культурі. Виявляється на
всіх рівнях суспільного життя. Так, ментальності радянських людей
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було притаманно нехтування матеріальної та ідеалізація  духовної
сторони життя, недооцінювання  задоволення індивідуальних  і пере
оцінювання  значення суспільних потреб. Водночас зв’язок радян
ської економіки й ментальності був набагато більший, ніж зв’язок су
часної “ринкової економіки” і ментальності.

Корпоративність – тип соціальноекономічної самоорганізації,
для якого властиві тенденції до об’єднання в закриті групи з обмеже
ним доступом, максимальною централізацією й авторитарним керів
ництвом з метою протиставлення себе іншим групам в організаціях
або суспільствах і отриманням соціальних і економічних переваг, зу
мовлених сутністю самоорганізації такого типу.

Мафіозність – тип соціальноекономічної самоорганізації, який
характеризується зрощуванням корпоративної самоорганізації з офі
ційною владою з метою отримання незаконних соціальних та еконо

Система основних понять економічної психології
Штучне середовище

Характерні ознаки Культура Цивілізація Масова культура

Механізм регуляції Ціннісні орієнтації
Цілі соціальних

систем
Конформні реакції

Спосіб соціальної
орієнтаціїї

Ієрархія
внутрішнього світу

Порядок
зовнішнього світу

Включеність в
масову аудиторію

Структура
особистості

Ієрархія цінностей Система знань
Мозаїчна структура

свідомості

Тип освіти Виховання Соціоінженерія Інформування

Результат освіти
Суб’єкт прийняття

рішень

Підсистема
цілеспрямованої

системи
Жертва обставин

Одиниця поведінки Вчинок Окрема функція Хаотичний рух

Мета розвитку

Зростання
(збереження)
можливостей

людини

Удосконалення
конструкції

Створення іміджу
відповідно до

стандарту

Провідний тип
взаємовідносин між

людьми
Взаємоповага Взаємоуправління Взаємовикористання

Экономическая психология. Социокультурный подход / Под ред.
И. В. Андреевой. – СанктПетербург, 2000. — С.75.

Таблиця 1
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мічних переваг. Мафіозність як тип соціальноекономічних стосун
ків став ознакою радянської економіки з 1960 р. Цей тип  самооргані
зації суспільства нині є домінуючим.

Трансформація економіки – постійний процес змін у господар
ській діяльності суспільства, причинами яких можуть бути як розви
ток виробничих сил (техніка й технологія), так і зміни в системі цін
ностей, норм і правил поведінки, тобто зміни в економічній культурі
суспільства.

Запропонований понятійний апарат економічної психології дає
змогу аналізувати такі феномени, як трансформація типу економіч
ної культури, і говорити про те, що навіть запозичення техніки, не ка
жучи вже про технологічні процеси і їх системи або окремі виробниц
тва, неможливі без запозичення культури організаційних стосунків.
Запозичення ж принципів організації господарської діяльності та її
механізмів потребує, своєю чергою, іншої економічної культури
суб’єктів господарської діяльності і  населення  країни. Таким чином,
трансформаційний процес радянської економіки, який розпочався з
кінця Другої світової війни й розгорнувся за 15 років до кінця ХХ ст.,
був спрямований у сучасне русло завдяки певним соціальним гру
пам, що сформувалися раніше і  були зацікавлені саме в такому нап
рямі її подальшого розвитку.

Зникнення ідеологічних основ радянської господарської діяльнос
ті разом з відповідними соціальними інституціями свідчить не тільки
про трансформацію суспільства, а й про необхідність формування но
вої економічної культури і освіти. Відповідно до когнітивного підходу
в психології вирішальну роль у перебігу психічних процесів і поведін
ці людей відіграють саме знання й пізнавальні структури. Цікаво, що
важливим чинником людської поведінки представники гуманістич
ного підходу вважають тенденцію особистості до самоактуалізації, до
збереження й збагачення власного досвіду. Причому самоактуалізація
дарує людині щастя й задоволення, якщо є наслідком здійснення сен
су життя. Адже людина не може реалізувати себе, якщо ігнорує його
матеріальний або духовний вимір. Не випадково у прадавньому укра
їнському міфі людина є дитям неба (уявного) і землі (втіленого). 

Таким чином, принцип цілісного підходу  потребує вивчення лю
дини (групи) і на біологічному, і на психічному, і на духовному рів
нях. Адже тільки тоді стають зрозумілими психологічні механізми ін
теграції людини (групи), які допомагають їй виявляти “силу духу” та
“силу волі”.



Питання для самоконтролю

1. Як ви розумієте поняття “штучне середовище”?
2. Чим відрізняється поняття “культура” від поняття “цивілізація”?
3. Що таке “масова культура”?
4. Поясніть поняття “соціокультурне середовище”.
5. Дайте визначення поняття “господарська діяльність”.
6. Чим відрізняється ринкова економіка від плановоадміністра

тивної економіки?
7. Розкрийте зміст поняття “економічна культура”.
8. Поясніть поняття “економічна соціалізація”.
9. Що таке “нормативна культура”?

10. Поясніть поняття “цінності” і “ментальність”.
11. Що таке “корпоративність” і “мафіозність”?
12. В чому полягає сучасна трансформація економіки?
13. Чому в Україні необхідно формувати нову економічну культуру?
14. В чому полягає принцип цілісного підходу до вивчення соціаль

нопсихологічних феноменів?

1.6. Вірування як психологічний чинник
економічної поведінки

1.6.1 Психологічні чинники поведінки
Люди можуть бути як захисниками своєї репутації, свого уявлен

ня про себе, так і перетворювачами складної і важливої інформації
щодо вибору серйозних життєвих рішень або шукачами нових почут
тєвих чи інформаційних стимулів для виходу із звичного кола пов
сякденного життя. В умовах відчуття безглуздя існування, або екзис
тенційного вакууму,  основними психологічними чинниками пове
дінки можуть стати сексуальні мотиви (З. Фрейд), прагнення до вла
ди (А. Адлер) або точний розрахунок користі, який враховує  всі вит
рати матеріальних, психологічних, моральних та інших ресурсів. Від
повідно до “закону ефекту” (Л. Торндайк) зв’язок між стимулом і ре
акцією посилюватиметься, якщо реакція підкріплюватиметься: гро
шима, увагою, повагою, визнанням, незалежністю, комфортом, безпе
кою тощо. Серед чинників — і “локус контроль”. Наприклад, якщо ін
тернал оцінюватиме ситуацію як таку, що “кидає йому виклик” для
подальшого самовдосконалення, то екстернал – як небезпечну.
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Когнітивна психологія будується на визнанні вирішальної ролі
знань у поведінці людини. На відміну від попередньої, гуманістична
психологія основним психологічним чинником визнає тенденцію
особистості до самоактуалізації, збереження й збагачення досвіду.
В. Франкл стверджує, що в будьякій ситуації людина має дві можли
вості (розвиток і деградація) і що актуалізація однієї з них залежить
більше від свідомого вольового вибору, ніж від умов реального мате
ріального існування. 

Незалежно від психотипу, чи то “мислителі” (когнітивісти), чи
“співрозмовники” (переважання емоційнокомунікативного аспек
ту), чи  “практики”, на їх поведінку впливає як свідоме (самокон
троль, самоставлення, самооцінка та ін.), так і несвідоме, скажімо, на
діндивідуальні надсвідомі явища (взірці поведінки й пізнання, мен
талітет, архетипи вищого “я” тощо). 

Окрім того, на поведінку впливають підпорогові подразники, або
“шосте почуття” (І. Сєченов), коли підсвідоме сприйняття (“субсен
сорна зона”) за рахунок неусвідомлюваних резервів органів почуттів
(Е. Еріксон) відбувається раніше усвідомлення. За Е. Еріксоном, лю
дина може розпізнавати вияв цих стимулів і змінювати ставлення до
них. Отож мозок, передбачаючи проникнення неспокою, захищає сві
домість. Окрім того, на поведінку впливають також неусвідомлювані
регулятори способів виконання діяльності: установки, стереотипи.
Вони виникають у процесах вирішення (сприйняття, пам’яті, мис
лення) різних завдань і зумовлюються неусвідомлювано передбачу
ваним образом подій і способів виконання, які спираються на мину
лий досвід поведінки у схожих ситуаціях. Напрацювання індивіду
альних способів самоорганізації вимагає тривалого процесу форму
вання соціальнопсихологічної і творчої зрілості людини. 

На життєві завдання і цілі, які організують поведінку, своєю чер
гою, впливають цінності та уявлення про себе і світ, які людина зас
воїла в процесі своєї соціалізації й інкультурації. Доки нова інформа
ція підтримує “картину світу” і самоконцепцію, людина живе в гар
монії з собою. Але часом нові повідомлення потребують серйозної пе
ребудови поглядів і уявлень та зміни системи цінностей, що може
спричинити внутрішньоособистісну кризу. Адже саме система цін
нісних критеріїв постійно впливає на сприйняття, запам’ятовування,
судження, прийняття рішення та поведінку. 

Таким чином, роль фільтру, який не допускає інформацію до свідо
мості людини, може виконувати не тільки низький рівень самооцін
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ки, а й бажання уникнути внутрішньоособистісної кризи. Інакше лю
дина відчуватиме внутрішню напругу, тривогу, страх, пригніченість,
почуття провини, переживатиме внутрішньоособистісний конфлікт,
що в деяких випадках може призвести до кризи, неврозу та психосо
матичних захворювань. “Якщо болить душа, плачуть внутрішні орга
ни”, – кажуть старі люди. Система психологічного захисту як неусві
домлювана психологічна система стабілізації особистості, що не до
пускає серйозних змін поглядів, дає змогу людині подолати цей стан,
не усвідомлюючи внутрішнього конфлікту.

До системи психологічного захисту  належать такі психологічні
механізми, як витіснення й проекція (З. Фрейд), заперечення як
прагнення уникнути нової інформації, несумісної з попередніми уяв
леннями. Нова інформація ігнорується або ж уникається ще до її
одержання (наприклад, віруюча людина уникає літератури і видо
вищ, які можуть зруйнувати її віру). До системи психологічного за
хисту належать також раціоналізація, або усвідомлення і викорис
тання мисленням тієї частини інформації, завдяки якій власна пове
дінка виглядатиме позитивно. Водночас ні неусвідомлені механізми
психологічного захисту, ні усвідомлені соціальні ролі і “обличчя”
людської поведінки не допомагають людині в пошуках сенсу життя.

Мотивацією самореалізації стає послаблення напруги, викликаної
відмінністю між тим, чим людина є, і тим, чим вона хотіла б бути, тоб
то між існуванням і сутністю, буттям і смислом (В. Франкл). Потре
бу в подоланні цього розриву не можна вважати ні біологічним, ні со
ціальним чинником. Її виміром є духовність, яка не тільки відрізня
ється від соціальної моральності, а й має самостійне існування
(С. Талкер). В тому, що людина може протистояти біологічній та со
ціальній природі, виходити за коло соціальнобіологічної причин
ності, зберігати свободу вибору щодо ставлення до них, і виявляєть
ся її духовність. Іншими словами, саме в сенсі життя й заховані
психологічні механізми самообумовлення і поведінки (В. Франкл).

Таким чином, людина не реалізує себе повністю, якщо ігнорує свій
смисловий, духовний вимір. Духовний вимір є одним із найважливі
ших чинників людської поведінки. Отже, жодна культура минулого,
теперішнього і майбутнього не може бути культурою без релігії, без
опори на віру в Бога, “світле майбутнє”,  пантеон богів або іншу ідею.
О. Ф. Лосєв писав, що міф є реальність, бо, впливаючи на реальність,
він створює свою власну реальність. Вона – найвища інтенсивність і
ступінь напруги самого міфу. Міф – це не вигадка, а найяскравіша й
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найбільшою мірою справжня дійсність, він є необхідною категорією
думки і життя; психологічна природа міфу полягає в тому, що міфоло
гічна картина світу не витримує жодної критики.

Поєднуючи в єдине ціле не тільки різні соціальні групи, а й госпо
дарську їх діяльність, релігія виконує надзвичайно важливі функції.
С. Булгаков писав, що господарська діяльність була б неможливою
поза уявленнями про те, що існує деякий трансцендентний носій гос
подарських функцій, який вносить організацію і єдність у розрізнені
між собою аспекти господарства. Про духовні витоки економічного
життя писав також соціолог і економіст Т. Парсонс, який вважав, що
релігія є універсальним феноменом і має істотне значення для обґ
рунтування й реалізації різних індивідуалістичних і колективіст
ських принципів народногосподарської діяльності.

Намагаючись зрозуміти свої матеріальні та духовні витоки, люди
прийшли до усвідомлення того психодуховного феномену, що шану
вали, приєднувалися, ототожнювалися, вживалися, впочувалися, про
сили і вірили в когось або щось, аби ввібрати необхідну психічну
енергію за образом і подобою того, кого або що вони вибрали для нас
лідування. Віра, відповідно до духовних вчень, – це очікування бажа
ного і впевненість у невидимому. Теорія соціального научування
Д. Роттера вважає очікування  суб’єктивною вірогідністю, з якою пев
не підкріплення матиме місце внаслідок певної поведінки в певній си
туації. Цінність підкріплення визначається мірою переваг таких під
кріплювачів, як незалежність, безпека тощо. Цікаво, що очікування й
ступінь підкріплення в цій системі поєднані між собою таким чином,
що чим складніше досягти мети, тим більшу цінність вона має.

Наші культурноісторичні попередники обожнювали спочатку різ
ні сили фізичної природи (вогонь, вода, земля, вітер), потім – сили
соціальної природи, різні види діяльності (землеробство, скотарство,
гончарство, ковальство, військова справа, цілительство, богослужін
ня, просвітництво, законотворчість, наука, освіта тощо). Водночас
вони обожнювали й сили внутрішньої фізичної, психічної та духов
ної природи: здоров’я, знання, досвід, мудрість, а також почуття гар
монії, краси, віри, надії, любові, які є внутрішніми засобами саморе
гуляції й самоактуалізації. Обожнювали дружбу, пізнання, розум, во
лю, мужність, свободу, творчість, вдячність, дух. Шанування й обож
нення як найвищий ступінь шанування (шанування, уособлення,
персоніфікація, поетизація, одухотворення, обожнення) передавали
ся за допомогою різних вербальних і невербальних засобів спілку



вання: пісня, танок, ритуал, обряд, словазвертання, молитва, предме
ти та діїсимволи, святковий одяг, певні кольори та звуки, психічні
стани, найвищі емоції та почуття. Останні ставали одиницями симво
лічної мови ще складніших текстів, наприклад, календарів.

Згодом людство узагальнило свій досвід виживання та духовного
життєтворення й відкрило Єдиного Бога. Це неперевершене гумані
тарне відкриття й досі є найбільшим соціокультурним, економіко
психологічним і педагогічним досягненням цивілізації, пов’язаним із
самореалізацією та самоактуалізацією людини, відродженням її фі
зичного, психічного і духовного здоров’я, подоланням міжкультур
них і міжрелігійних конфліктів, які виникали внаслідок поклоніння
різноманітним богам тощо.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте психологічні чинники людської поведінки за
Фрейдом, Адлером, Торндайком.

2. Поясніть такий психологічний чинник людської поведінки, як
“локус контроль”.

3. Який психологічний чинник людської поведінки вважається
провідним у когнітивній психології?

4. Назвіть психологічні чинники людської поведінки, які гуманіс
тична психологія вважає основними, і поясніть їх значення.

5. Що таке “шосте почуття” (за Сєченовим) та “субсенсорна зона”
(за Еріксоном), навіщо і як мозок захищає свідомість?

6. Які неусвідомлювані регулятори способів діяльності ви знаєте?
7. Коли самоповага може виконувати роль фільтра, який не допус

кає нову інформацію до свідомості людини?
8. Які психологічні механізми захисту ви знаєте?
9. Назвіть мотиви самоактуалізації.

10. В чому виявляється духовність людини?
11. Чим духовність відрізняється  від соціальної моральності?
12. Чому духовний вимір є найважливішим чинником людської по

ведінки?
13. Поясніть, чому жодна культура не може існувати без релігії.
14. Що писав про міф О. Ф. Лосєв?
15. Охарактеризуйте міф як психологічний чинник поведінки соці

ального організму.
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16. Як релігія впливає на господарські функції?
17. Що таке віра?
18. Що являє собою очікування з позицій теорії соціального научу

вання Д. Роттера?
19. Розкажіть, як відбувалася еволюція обожнення.
20. Що є обожненням з точки зору психології?
21. Поясніть, як людство відкрило Єдиного Бога.
22. В чому полягає значення відкриття Єдиного Бога для подальшо

го розвитку людини і людства?

1.6.2. Вірування прадавніх українців

Уявлення прадавніх українців про своє походження були достат
ньо цілісними і поетичними. В них ще не зустрічається відокремлен
ня природничого, соціального та гуманітарного аспектів світосприй
няття. Так, у міфі про походження людини від шлюбу неба і землі
мовою образів навколишнього світу розповідається про те, що люди
на – це не тільки дитя світла (небо), а й більш твердої речовини (зем
ля), що вона – плід самоусвідомлення (небо) і культурного ґрунту
(земля), уявного (небо) і втіленого (земля).

Цікаво, що спочатку небо сприймалося в образі жінкидіви, яка ди
вує, надихає, дарує осяяння (майже всі мініатюрні антропоморфні, з
переважанням жіночих рис, фігурки трипільської доби дивляться  на
небо), а ґрунт в образі чоловіка. Не випадково в українській мові сло
ва “діва” і “диво” мають однаковий корінь. На пізніших єгипетських
фресках ми також зустрічаємо діву в образі неба в зірках, яка дугою
вигнулася над чоловікомземлею, точніше, ґрунтом, і надихає його
сновидіння. Це уявлення і стало основою для наступного міфу про
сотворення Єви (Уяви) під час сну Адама. Великого значення давні лю
ди надавали почуттям  і лише значно пізніше почали звеличувати й під
носити свою діяльність, її результати, а отже й самих себе. Вони почали
шанувати жінкуматір, чоловікавоїна, мисливця, землероба, що разом
з іншими чинниками зумовило подальший перехід до патріархату.

В іншому прадавньому українському міфі про походження люди
ни від води і вогню також природоорієнтованою мовою розповіда
ється не тільки про те, що жива речовина з’являється з води, тобто,
що сама вода є живою речовиною, яка запам’ятовує інформацію, а й
про те, що людина, яка складається з води і вогню почуттів та думок,
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сама є руслом для потоку власного світла самоусвідомлювання. Так,
у слові “людина” складова “лю” (льо!) означає вигук подиву, осяяння,
просвітлення або ж початок весни, світло, а “дина” (дн) – це день,
продовження світла, або ж продовження води, точніше, потік. Звідси
й назви річок: Дон, Дунай, Десна, Дніпро та інші, у назві яких ми зус
трічаємо звуки “дн”, які нагадують стукітдзвін крапель дощу, стогін
глибоких вод, а ще  їх  глухе “дно”.

Праукраїнці любили жовтий (світло сонця й самоусвідомлюван
ня) та блакитний (вода, потік) кольори, поєднання яких породжува
ло зелений колір життя. До того ж і слово “любов” означає бовванін
ня світлом і теплом, тобто їх випромінення, адже воно складається з
“лю” (світло)  й “бовваніння” (розвиднення). Звідси і “бо” у розумін
ні “першопричина” ввійшло як складова частина до слова “Бог”, яке
в українській мові означає Той (Та), Хто є Першопричиною. Тобто
слово “любити” означає як бути світлом, або ж випромінювати світ
ло, так і переживати власне просвітлення. Пращури дуже любили
сонце, яке дарувало їм світло й тепло, і порівнювали з ним свої най
вищі уявлення й почуття. Вони не тільки називали коханих жінок со
нечком, а чоловіків місяцеммісяченьком, який керує водою, а й забу
довували свої поселення концентричними колами навколо тих площ,
де відбувалися священні дійства, що нагадує як сонце, так і концен
тричні кола на воді, які       утворюються навколо того місця, де кину
ли камінець. Ще й сьогодні новонародженим хлопчикам пов’язують
блакитну стрічку, а дівчаткам – рожеву, як вранішнє сонечко.

Одним із найцікавіших і загадкових міфів є також міф про світове
дерево, на якому жили у злагоді птахи і миші, перші займали гілки, а
другі коріння і стовбур. З часом їх стало так багато, що місця усім вже
не вистачало. Хтось із мишенят почав вночі гризти лапки пташеня
там, щоб ті посунулися. А вдень пташенята клювали мишенят, щоб ті
звільнили місце. Згодом розпочалася бійка, яка поступово втягнула й
дорослих… У цьому міфі в образах птахів і мишей віддзеркалені два
основних адаптивних психотипи людської поведінки: духовний (пта
хи) і матеріальний (миші).

Залишки людських поселень на території сучасного Києва відомі
від часів пізнього палеоліту (давнього кам’яного віку, близько
40–10 тисяч років тому). Населення періоду енеоліту (мідного віку)
на території Києва було носієм трипільської культури (IV – початок
III тисячоліття до н. е.), пам’ятки якої вперше відкрив український
археолог, чех за походженням, В. В. Хвойка.



Освічений монах КиєвоПечерської лаври — Нестор Літописець
вивчав свій рідний союз племен й описував звичаї різних народів, які
до нього входили. Він зазначав, що поляни були лагідними й терплячи
ми, полюбляли влаштовувати весілля й шанували своїх жінок. Інші ж
народи, які входили до союзу, вирізнялися тим, що їх чоловіки жінок не
шанували, а викрадали собі дівчат, немов здобич, і весіль не влаштову
вали. Нестор Літописець шукав духовне коріння, звідки, зокрема, по
ходить назва Києва та яка вища ідея в неї закладена. Монахісторик і
психолог явив із сивої давнини дві легенди, які прислуговували колись
далеким пращурам, а відтепер мали надихати майбутні покоління.

В одній із них йдеться про те, що Київ було названо на честь сла
ветного сина богині ріки – перевізника Кия, який перевозив людей
через Борисфен, або ж ДніпроСлавуту. Учитель і жрець Кий (Кай),
переправляючи шукачів знань з одного берега пізнання на інший,
промовляв слова, які допомагали його учням поєднувати різні куль
турні береги часу та притаманні їм способи пізнання в єдиний світ. 

Кий (Кай) – син ріки. Це ім’я, яке утворилося внаслідок скорочен
ня дієслова “ізрікай”, що, своєю чергою, походить від іменника “ріка”,
означає Той, Хто діє словом. Кий, немов золотий спис, точно влучував
у рибкусонцеслово, яка жила в небесній річцімовоньці, і годував
нею людей. Не випадково  іменем учителя, яке опоетизовує слово, що,
своєю чергою, є засобом спілкування, пізнання людиною самої себе та
іншого, було назване столичне місто, яке стало творчою лабораторією
майбутнього. Згадаймо також, що слово порівнювалося із золотим до
щем і золотим зерном. Можливо, Кий було ще й назвою одного із со
юзів племен землеробів із столицею Київ, етнічним засновником яких
і став свого часу “перевізник”, служитель мови і слова на прізвище
Кий (Кай). Можна припустити також, що міф про Каїна і Авеля має
своє прадавнє коріння й розповідає про етнічний конфлікт між земле
робами і скотарями, про значну відмінність у системах їх вербального
і невербального мовлення, світовідчуття, світосприйняття і віруван
ня, що зумовлено провідними видами господарської діяльності.  

Найдавніший міф, або легенда про перевізника Кия, свідчить про
домінування в суспільстві, де вона виникла, такого економікопсихо
логічного типу, як жрець, та про найважливіший вид господарської
діяльності, яким займалася переважна більшість населення.

Друга легенда значно молодша за першу. Вона розповідає про бра
тів Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь. Вони походили з касти
жерців, та були вже представниками нової влади – військової арис
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тократії, “княжого роду”, який мав захищати духовне та матеріальне
надбання культури. Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь приплив
ли у небесній лодії, де завдяки різним способам пізнання світу, які до
повнювали один одного, панувала гармонія, любов і злагода. Ман
дрівникам дуже сподобалися зелені кручі і вони вирішили збудувати
тут місто, яке б нагадувало небесну столицю. 

На честь легендарних князів люди назвали три високі київські го
ри. Княгиня Київиця – це вершина мови філософії та релігії, які тво
рять уявний світ. Княгиня Щекавиця – це вершина мови ремесел і
наук, які будують матеріальний світ. Княгиня Хоривиця – вершина
мови мистецтв, що відроджують людину. А іменем сестри Либідь бу
ла названа прекрасна, мов біла лебідонька, річка; вона витікала ніби
то із самісінького серця, поєднуючи у єдине ціле і гори, і долини “каз
кового” міста. Либідь – це мова самої любові, вона княгиня освіти й
культури. В образі Либеді віддзеркалені уявлення про богиню Ладу,
яка стала свого часу засновницею нового етносу, навчала його ціли
тельства, досконалішого землеробства і нових свят, які виховують і
організують психічне життя людей.

Отож друга легенда свідчить не тільки про те, що домінуючим еко
номікопсихологічним типом у суспільстві стала військова аристо
кратія, а й  про високе значення співіснування й співтворчості  най
важливіших видів матеріальної та духовної діяльності в господарстві
одного з давніх слов’янських поселень. Називаючи місто на честь
старшого брата Кия, прабатьки нагадували нащадкам про те, що мов
лення освіченої культурної людини, немов чиста ріка, завжди відрод
жуватиме і зцілюватиме, поїтиме і годуватиме, якщо гармонійно по
єднуватиме у слові філософію і релігію, науку і мистецтво. Іншими
словами, ідея духоматеріального походження людини від неба й зем
лі знайшла своє продовження і тлумачення в ідеї  духоматеріального
освоєння світу і стала певним теоретичним підґрунтям  для узагаль
нення досвіду подальшого пізнання, поєднання зовнішньокультур
ного і внутрішньокультурного вимірів людської психіки.

Київ – це дитя ріки, яке народилося на перехресті землі і неба, уяв
ного і втіленого, сухопутних і водних шляхів. Постійно приваблюючи
мандрівників, купців і переселенців, Дніпро примножив місто і підняв
його на рівень столиці, яку вшанував як матір міст руських, як духов
ний, культурний і адміністративний центр нового етносу, а потім і су
перетносу – цивілізації Київська Русь. Таким чином, міфічні та релігій
ні уявлення були важливими духовними орієнтирами у господарській
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діяльності населення, яке проживало на території прадавньої України.
Вони впливали не тільки на вірування представників аристократичних
кіл, простих людей, а й на перших підприємців мандрівників і купців. 

З прийняттям християнського духовного вчення в ролі державної
релігії (988 р.) Київська Русь, яка поклонялась різним язичницьким
богам, що визначали місце людини у фізичній і соціальній природі і
в духовному лоні якої  визрівали нові світоглядні ідеї, поступово пе
рейшла до єдинобожої релігії. Вона відображала духовну сутність
людини. Щедрі жертвоприношення численним богам замінили деся
тина (десята частина прибутку віддавалася церкві), піст і молитва.

Календар свят, який раніше віддзеркалював відповідні до змін у
природі землеробські роботи, намагався тепер органічно поєднати
народні, християнські і світські свята. Гадання, пісні й танці, ігрища і
гульбища замінювались церковним богослужінням і читанням Свя
того Письма. Набуття досвіду спілкування з Богом і одновірцями у
Святому Дусі повинно було стати головною духовною цінністю і
взірцем для будьякої поведінки християнина.

Православна ікона перетворилася на засіб переходу від почуттєво
го до трансцендентного, передбачала особливий релігійний досвід і
семіотичний зв’язок між знаком і предметом, матеріальним і духов
ним. Окрім того, християнські цінності стали також основою для
економічних зв’язків з іншими християнськими країнами. Водночас
фактично весь період від прийняття християнства і до ХVІ ст. можна
назвати перехідним язичницькоправославним періодом. Причому
якщо в аристократії спосіб осмислення світу тяжів до православ’я, то
у селян – до язичництва. 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте уявлення прадавніх українців про своє поход
ження та їх вплив на економічну поведінку людей.

2. Про які економічні психотипи оповідають прадавні українські
міфи й легенди?

З. Де вперше зустрічається ідея духоматеріального походження
людини й ідея духоматеріального освоєння світу?

4. Поясніть, як легенди, записані Нестором Літописцем,  впливали
на економічну поведінку прадавніх українців?

5. Що змінилося в економічній культурі та поведінці людей з прий
няттям християнства?
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1.6.3. Християнська економічна культура

Початок ХVII ст. характеризується приходом до влади москов
ських царів,  розколом  православної віри на стару, яка була більше
адаптована до язичництва, і нову, а також підпорядкуванням церкви
державі. Об’єднання України і Росії в єдину державу й зародження
капіталізму в царській Росії мало своєю основною системою ціннос
тей православний догмат і поблажливе ставлення до бідності, тоді як
західні підприємці керувалися богообраністю багатих. 

Із середини ХVIII ст. підвищується економічна активність у старо
обрядницьких общинах. Протягом ХVIII–ХІХ ст. майже вся промис
ловість була зосереджена в руках старовірців. Це свідчить про те, що
саме стара віра сприяла розвитку економіки, що  православ’я не мало
своєї економічної концепції, а отже і обрядів, які були б спрямовані
на освячення господарської діяльності. Його основною метою було
спасіння душі, розвиток нових форм спілкування між людиною і Бо
гом, а також міжособистісних, а не ділових стосунків між людьми. Не
випадково роман Чернишевського “Что делать?” став першою соці
альною моделлю “православної економіки”, в основу якої були пок
ладені християнські уявлення про спілкування між людьми.

Православна церква повністю залежала від держави і не переймалася
визначенням свого ставлення до таких нових видів підприємництва, як
промислове і банківське, а також до нових економікопсихологічних ти
пів (робітники, буржуазія). У зв’язку з цим  державна християнська ре
лігія не була регулятором економічних цінностей і поведінки. Для про
мисловців, які не знаходили ідеологічного керівництва для своєї госпо
дарської діяльності, православна традиція стала духовноекономічним
гальмом на шляху їх економічної активності. Підприємці виявляли неод
нозначне ставлення до своєї власності, що віддзеркалювалося у відмові
від її “святості”, відчутті провини перед тими, хто її не мав, і перед Богом. 

Не випадково початок ХХ ст. (1917 р.) став для царської Росії пере
хідним від православноязичницьких цінностей до атеїстичних. Мо
ральний кодекс будівника комунізму, який увібрав у себе християн
ські цінності, на думку нових вождів, був несумісний із жодною релі
гією. Віра в світле майбутнє сама стала релігією. І хоча радянська еко
номічна культура багато в чому зруйнувала православну етику й ство
рила свою власну,  елементи православної культури існують і дотепер.

На Заході економічна культура розвивалася іншим шляхом. З хрес
товими походами, освяченими католицькою церквою, з відкриттям
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Америки та морського шляху до Індії значно збільшився рухомий капі
тал за рахунок пограбування, обміну і торгівлі. Він потребував нового
ставлення як до етапу свого первісного нагромадження, так і до самого
себе як матеріальної цінності.  Якщо до ХVІ ст. економіка обміну вва
жалася другорядною, бо основним питанням християнства було питан
ня про спасіння душі як найважливішої духовної цінності людського
життя, то з Реформацією церкви ідея перетворення повсякденної ді
яльності в покликання, а трудової аскези та підприємництва в служін
ня Богові й людству почала завойовувати дедалі більше прихильників.

Нова етика протестантизму стала сильним поштовхом для подаль
шого розвитку капіталізму на Заході. У книзі “Протестантська етика
і дух капіталізму” М. Вебер зазначав, що найбагатшими людьми Захо
ду на початку ХХ ст. були протестанти, які обирали комерційні, про
мислові й торговельні спеціальності, тоді як католики прагнули до гу
манітарних. Отож для протестантів примноження капіталу стало са
моціллю й обов’язком. Дух підприємництва, який виник спочатку як
світогляд, став релігійною ідеологією та віруванням протестантів, що
перетворило приватну власність на божественний інститут. У цер
ковних документах західних країн з’явилися рядки про те, що приват
на власність гарантує незалежність особистості й родині, забезпечує
право вибору та свободу діяльності, сприяє примноженню багатства
суспільства і його розвитку, а її відсутність призводить до лінощів та
бездіяльності. Не випадково Р. Бобсон зазначав, що цінності вкладень
залежать не так від престижу банків, як від впливу церкви.

Таким чином, аби прийняти нову економічну ідею і зробити її орі
єнтиром у власній картині світу, Україні спочатку треба усвідомити
місце цієї ідеї в ієрархічній структурі цінностей культури тієї країни,
з якої вона запозичена.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте розвиток економічної культури в Росії протя
гом ХVІІ–ХІХ ст.

2. Поясніть вплив православ’я на формування економічної культу
ри в Росії.

3. В чому полягають особливості впливу протестантизму на форму
вання економічної культури в західноєвропейських країнах?
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4. Зробіть порівняльний аналіз таких вирішальних психологічних
чинників економічної поведінки, як православ’я і протестантизм.

5. У чому полягає проблема прийняття нової економічної ідеї в Ук
раїні?

1.6.4. Атеїстична економічна культура
Трансформація, що відбувається в Україні, – це трансформація ти

пу культури. Вона полягає в необхідності зняття ідеологічних,
моральних та інших обмежень, які діяли в соціалістичній системі гос
подарювання, й надання людині можливості стати самостійним
суб’єктом господарювання. Оскільки в радянській країні тривалий
час формувався дефіцит ринкової економічної культури (відсутність
у свідомості людей необхідних цінностей, знань і досвіду), “трудове
виховання” тут готувало людей для “праці на добробут суспільства”,
а не для організації господарської діяльності з метою отримання
власного прибутку. З незалежністю перед Україною постало чимало
нових політичних, економічних, культурних, освітніх і наукових
проблем. 

Становлення радянської економічної культури було намаганням
реалізувати ідею про безкласове суспільство, для чого були фізично
знищені представники таких економікопсихологічних типів, як
аристократія і буржуазія, а разом з ними – банки, біржі, торгівля то
що. Швидке знищення інститутів приватної власності пояснюється
також не тільки нечисленністю власників, а й невкоріненістю інсти
туту приватної власності в православній культурі, тобто слабкою ві
рою в правду, право і “священність” приватної власності. 

Радянське суспільство в особі держави почало розподіляти товари та
послуги поза всякими ринковими механізмами. Створюючи основи но
вих соціальноекономічних відносин, структуру та функції економіч
них інститутів, нормативне підґрунтя взаємодії та господарювання, ра
дянська економіка заклала водночас і “підводне каміння”, яке визначи
ло відносно малий термін існування цієї соціальноекономічної систе
ми. Скажімо,  боротьба з іншими формами власності, окрім державної
(“монастирський устав”), чи безумовне соціальне співжиття (“гуртожи
ток”), для якого притаманні одноманітні речі й побут. Тобто новий гос
подарський порядок лише виявив існуючу в суспільній свідомості ко
лективістську цінність і відповідну їй тенденцію економічної поведінки. 
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Оскільки власність формує інший тип особистості, яка відповідає
сама за себе й незалежна перед державою, то людина, котра мала влас
ність, автоматично ставала небезпечним фактором для  існування
держави. Через те власність почала сприйматися як крадіжка, адже
ніхто в країні не мав права індивідуальної  власності. Всі були лише
співвласниками державної власності. Окрім того, трудівник, який, хо
ча і не вважався найманцем, але будучи обмеженим у виборі місця ро
боти, проживання та інших правових умовах, поступово перетворю
вався на державного кріпака, що, своєю чергою, сприяло як патерна
лістичній політиці держави (безкоштовна медицина, освіта, стабіль
ність цін, гарантована зайнятість), так і створенню системи мотивації,
побудованій здебільше на моральних, а не матеріальних стимулах по
ведінки, що стало найбільшим досягненням ідеології соціалізму.

Відсутність права власності й надання партійній номенклатурі
права розпоряджатися державною власністю сформувало такий еко
номікопсихологічний тип, як бюрократична еліта, для якої було
притаманне недостатньо відповідальне розпорядження народним
господарством. Бюрократична еліта керувалася не Конституцією, за
конами або іншими нормативними актами, а розпорядженнями ви
щих керівників (“партійна відповідальність”). Виокремлення норма
тивної культури “партійногосподарських керівників” і протистав
лення її нормативній культурі переважної частини суспільства зумо
вило корпоративний і плановий характер господарських відносин. 

Нормативна культура господарського керівництва, яка формува
лася на основі партійної моралі, яка передбачала можливість поділу
її для апарату партійного управління і для решти населення, зумов
лювала також виокремлення партійного (владного) і господарського
управління. Це викликало постійну загрозу. Відтак здійснювалася
ротація партійних керівників, контроль КДБ тощо. Водночас всі ці
заходи не могли зупинити, а лише уповільнили перехід від бюрокра
тичних до кланових, корпоративних, а за умов повного зрощування
– і до мафіозних методів управління. Таким чином, на етапі розквіту
радянська економіка була під подвійним тиском як з боку партійно
го та державного контролю, так і з боку персоналу організацій, які
також могли звертатися до партійних органів у боротьбі з адмініс
трацією. 

Оскільки все народне господарство підпорядковувалося єдиному
центру, то кожне підприємство було представлене відповідним галу
зевим відділенням в ЦК КПРС. Галузевий відділ партії разом з ке
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рівництвом галузевого міністерства призначав і замінював вищий
управлінський персонал на всіх підприємствах. З урахуванням міс
цевої специфіки кандидатура узгоджувалась також із місцевим обко
мом партії. Плановий відділ підприємства отримував від планового
відділу міністерства розподілені на роки завдання п’ятирічок. Під ці
завдання планувалися чисельність персоналу і фонд заробітної пла
ти, що сприяло лише екстенсивному розвиткові економіки й розду
ванню кількості персоналу та відповідного фонду заробітної плати
“про всяк випадок”. 

Доповідь М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС “Про культ особи і його
наслідки” зруйнувала міфологічну картину світу, герої якої не мо
жуть “помилятися”. Вона зафіксувала деградацію економічних цін
ностей радянського суспільства й подвійних поведінкових стандар
тів  попереднього періоду. Наслідками цього періоду радянської еко
номіки стали зміщення акцентів з ідеологічної сфери в господарську,
а також залежність різних галузей народного господарства від дер
жавного бюджету, що призвело до корпоративногалузевих інтересів
у системі управління та диспропорцій у розподілі ресурсів, тобто до
створення нової економіки.

Таким чином, номенклатура, яка формувалася в умовах розриву
між офіційною ідеологією та суспільною практикою господарювання,
набула ознак поверховості, розмитості етичних установок, відсутнос
ті поваги до закону, вміння догодити керівництву. Це сприяло розгор
танню внутрішньогрупової боротьби за верхівку піраміди влади та
зрощуванню політичного, господарського і владного управління.

З 60х років система виховання починає формувати людей з “под
війною свідомістю”, оскільки старі правила не діють, а нових нема.
Особливо це впливало на мотивацію праці. Оскільки держава постій
но недоплачувала, культивуючи такі мотиви, як “патріотизм”, мож
ливості розвитку здібностей та реалізації знань, навичок і вмінь, то
згодом це призвело до появи “інструментальної” мотивації праці, ко
ли праця почала сприйматися лише як джерело матеріальних благ.
Якщо в розвинених країнах робітникові у формі заробітної плати по
верталося від 45 до 60% заново створеної вартості, то в радянській
країні 4–6%. За таких умов директори підприємств, які володіли ре
альними можливостями надання соціальних благ, перетворилися не
тільки на маніпуляторів підлеглими, а й стали перешкодою на шляху
до пошуку “правди” й “справедливості”. Це призвело до того, що од
носторонні командні стосунки доповнювалися ще й адміністративно
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корпоративним патерналізмом. Все це зумовило значну плинність
кадрів і поширення нового економікопсихологічного типу  “люмпе
нізований робітник”. Він сформувався в результаті обміну заданої
трудової активності робітника на можливість задоволення обмеже
них життєво важливих потреб і становив понад 50%  усіх працюючих.

Проблеми економіки виникали не тільки на мікрорівні, а й на мак
рорівні. Предметом торгівлі в ієрархічних стосунках між вищими і
нижчими органами влади та господарської діяльності стала вся ді
яльність підприємств: плани виробництва, ресурси, нормативи, мето
дичні рекомендації щодо обліку господарської діяльності. В управ
лінні персоналом з’являється економікопсихологічний феномен
“виробничої мафіозності”, або поєднання групової самоорганізації та
офіційного керівництва з метою отримання незаконних переваг, що
стало відтворенням у мініатюрі корпоративномафіозних стосунків у
суспільстві. Окрім того, з 1960х років почали формуватися і виок
ремлюватися такі самостійні економічні субкультури, які дістали
назву “тіньова економіка” і “фіктивна економіка”. Перша являє со
бою позаоблікове виробництво продукції (обсяг такої продукції
становив понад 175 млрд крб. на рік) і відповідні до нього нефор
мальні економічні стосунки. Друга – невиготовлення запланованої
продукції з отриманням відповідних документів на її виготовлення.

Економікопсихологічний аналіз атеїстичної економіки свідчить,
що  процес розкладу радянської економічної культури завершився
наприкінці минулого століття. У 1980х роках одночасно існували
державна та кооперативна економіка, а також малі підприємства, які
закуповували продукцію у великих державних підприємств і реалізо
вували її за вищими цінами, що створило “товарний дефіцит” і спри
яло швидкому збагаченню однієї частини населення і збідненню ін
шої.  Цей процес накопичення рухомого капіталу в умовах недіючої
системи оподаткування не тільки позначився на масовій свідомості
як “нечесний” і викликав негативне ставлення до нього, а й зробив
радянську економіку практично некерованою, зумовив її наступний
крок до “номенклатурної приватизації”.

Партійні та державні господарські керівники, “номенклатура” під
готували масову свідомість до необхідності змін форм власності, що
спричинило подальший процес “роздержавлення” всенародної влас
ності. Великі  державні підприємства і цілі галузі почали перетворю
ватися на “концерни”, де право власності на їх майно стало передава
тися “номенклатурі”, що переважно призвело не до збільшення, а до



скорочення обсягів виробництва на 15–20%. Швидка “номенклатур
на приватизація” не тільки збагатила своїх власників, а й призвела до
відпливу за кордон коштів, що дорівнюють вартості усього державно
го майна, яке було майже безкоштовно передане “новим власникам”.
Можна сказати, що вся низка “економічних реформ” спричинила ан
тисоціальні наслідки й подальше зубожіння населення країни, понад
80% якого опинилося за межею бідності, або мінімального прожитко
вого рівня на душу населення. 

Таким чином, намагання Росії революційним шляхом (лютнева ре
волюція) перейти до капіталістичного суспільства європейського ти
пу  завершилося посиленням радикальних соціалістичних елементів,
які здійснили соціалістичну революцію і привели до влади бюрокра
тії, що свого часу на основі аналізу культури передбачив М. Вебер,
стверджуючи тим самим  можливість прогнозування розвитку сус
пільства. 

Номенклатуру як економікопсихологічний тип влаштовували
будьякі економічні трансформації, аби вони залишали її біля “кори
та”. Хоча це й полегшило завдання реформаторів, але водночас вони
повинні були грати за старими негласними правилами й сценаріями
внутрішньогрупової поведінки. Все це й зумовило сучасний стан “пе
рехідної економіки” як “економіки фізичних осіб”, коли основними
агентами ринкових і позаринкових економічних відносин є не під
приємства та організації, зокрема органи влади і управління, а фізич
ні особи, які мають можливість приймати рішення від імені господар
ських суб’єктів. 

Для “економіки фізичних осіб” властиві такі риси, як неефектив
ність використання ресурсів із суспільної точки зору, корупція, обме
ження ринкової конкуренції, розрив між особистими інтересами
керівників підприємств та інтересами трудових колективів, значні
відмінності в оплаті праці керівників і виконавців (понад 100 разів),
зміщення інтересів економічних агентів у бік тимчасових тощо. Кри
зова ситуація в Україні зумовила подальший системний пошук її гли
бинних чинників.

На думку Г. Щокіна, людство з’являється там і тоді, де і коли вини
кає Віра як найвищий вияв духовності, що потребує наявності всіх
специфічних якостей людини, які відокремлюють її від тваринного
світу. Віра як психологічний чинник людської поведінки передбачає
розвиток мислення і мови, здатність людини пізнавати й змінювати
світ і саму себе, можливість творити культуру й власну історію. Віра
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є загальним показником, що свідчить про людину, становлення і роз
виток якої відбувається під ознакою духовності. Релігійність – це
різновид найвищих загальних людських цінностей, пов’язаних не
стільки з раціональнологічним інтелектом, скільки з процесом піз
нання в цілому, який завершується випереджальним відображенням
світу і в якому інтуїція стає віроносною. Не випадково Ф. Бекон пи
сав, що часткове знання веде до зневіри, а повне – до Віри. Соціаль
на ж історія як втілення змін, або циклів колообігу релігійноетичних
парадигм, якраз і являє собою ту реальність, яку ми  спостерігаємо.

Так, однією з найважливіших складових Мойсеєвої психологопе
дагогічній технології відтворення життя родуплемені  став договір з
БогомТворцем самого життя і першолюдини. Цей договір сприймав
ся давніми євреями як найвищий Закон Творця про Його духовну
опіку, або взаємодію, ділові стосунки між Ним і людьми. Невиконан
ня Закону вело до страшного покарання на кілька поколінь вперед,
що й підтверджувалося соціальною практикою. Іншими словами, цей
Закон ефективного використання психічної енергії викликав як по
чуття страху, так і справедливості.

На відміну від Мойсеєвого Закону, основою християнського ду
ховного вчення замість  страху стало почуття любові у Святому Ду
сі. Ісус Христос приніс цей новий Закон Любові і відкрив відповідно
до нього новий вид соціальної і духовної творчості –  творення  спіл
кування у Святому Дусі між людиною і Богом, Учителем і учнями,
яке сприяло найбільш ефективному психодуховному розвитку лю
дини. Духовне спілкування у супроводі найвищих почуттів віри, на
дії, любові й чистоти помислів відкривало також нові можливості
розвитку стосунків між людиною і БогомОтцем,  Вчителем і учня
ми. Спілкування у Святому Дусі любові вело віруючого не тільки до
якісно іншого холістичноінтуїтивного способу пізнання світу лю
дей, а й до самопізнання та саморозвитку, перетворювало спілкуван
ня у творчу лабораторію майбутнього, лабораторію подальшої психо
духовної еволюції людства на Землі. Нова духовна ідеологія не мог
ла не викликати протистояння в окремих ортодоксальних представ
ників іудаїзму, які звикли до договірної концепції стосунків між лю
диною та Богом, а отже й між самими людьми. 

У ХІХ ст. деякі з ідеологічних нащадків Мойсея вирішили зупини
ти свій погляд на ще молодому, але багатообіцяючому філософові,
обравши його функціональним інструментом економікополітичного
та економікопсихологічного аналізу такого соціокультурного фено
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мену, як капіталізм. Мета – ідейне сприяння у створенні й запровад
женні теорії для розвінчання християнського духовного вчення за
рахунок впровадження в економічну практику християнської кон
цепції нових міжособистісних  стосунків. Іншими словами,
К. Маркс, а потім і В. Ленін були обрані на роль засновників теорії
побудови комуністичного суспільства і приборкувачів християн
ського духу надсоціальних стосунків з БогомТворцем, які від почат
ку були спрямовані на інші цілі.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає дефіцит ринкової економічної культури в Україні?
2. Охарактеризуйте становлення радянської економічної культури.
3. Які економікопсихологічні типи були притаманні радянській

економіці?
4. В чому полягав етап деградації економічних цінностей радян

ського суспільства і становлення нової економіки після ХХ з’їзду
КПРС ?

5. Охарактеризуйте економікопсихологічний тип “люмпенізова
ний робітник”.

6. Поясніть причини виникнення проблем на всіх рівнях нової еко
номіки радянського суспільства.

7. Що таке “виробнича мафіозність”, “тіньова” та “фіктивна еконо
міка”?

8. Охарактеризуйте наслідки “товарного дефіциту”.
9. Як великі державні підприємства перетворилися на концерни?

10.  Опишіть наслідки “номенклатурної приватизації”.
11. Як нові економічні реформи спричинили масове зубожіння насе

лення?
12. Що таке “економіка фізичних осіб”? Які її основні риси?
13. Чому і які специфічні якості людини потребує віра? Про що вона

свідчить?
14.Чому віра вважається одним із найголовніших чинників людської   

поведінки?
15. Які спроби були здійснені для фальсифікації християнського ду

ховного вчення і до яких наслідків це призвело?
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Основні висновки

1. Економіка та психологія відокремилися з моральної філософії у
ХVІІІ–ХІХ ст. За докапіталистичного періоду економіку розуміли
як ведення господарства (приватного, полісного, феодального), яке
включало в себе людину в її моральноцілісному призначенні у світі.
До хрестових походів і Великих географічних відкриттів розвиток
торгівлі й збагачення через мінове господарство не заохочувалися
християнською релігією та суспільством, бо вважалося, що речі й то
вари належать Богу. Людина сприймалася як вінець природи і  мала
право й обов’язок змінювати і поліпшувати світ на основі раціональ
ного головування в душі, що, своєю чергою, сприяло виокремленню
економіки та психології в самостійні науки і створенню окремої нау
ки про індивідуальне збагачення в міновому господарстві. Економіч
на наука про нову капіталістичну ринкову  реальність, відокремлю
ючись від системи суспільних цінностей, втратила ознаки моральної
філософії. Замість вивчення економічних потреб реальної людини
вона користувалася моделлю “економічної людини”. Із зростанням
значення людського фактора економісти змушені були звернутися до
психології.

2. Якщо економічна психологія, яка виникла на Заході, досліджу
вала причини невідповідності  поведінки “економічної людини” реа
ліям самого життя, то радянська економічна психологія вивчала пси
хологічні фактори ефективного господарювання в умовах загально
народної власності й планової економіки. Сучасна економічна психо
логія досліджує економічну поведінку людей у  прийнятті ними жит
тєво важливих економічних рішень щодо ставлення й розпоряджен
ня матеріальними та грошовими ресурсами, а також часом життя, фі
зичними, психічними й духовними силами. Мікроекономічна психо
логія стала порадницею підприємцям і банкірам, а макроекономічна
психологія – інструментом державної економічної політики. Вона по
чала брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з можливостями
використовувати успішні макроекономічні моделі однієї країни в ін
ших, які відрізняються культурою, ментальністю, національним ха
рактером, “народним духом”.

3. Аналіз теорій прогресу свідчить, що більшість із них базується на
ціннісному ставленні до людини, отож передбачають вивчення сус
пільного розвитку з позицій інтересів самої людини. Водночас, буду
чи міждисциплінарною наукою і використовуючи культурноісторич
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ний підхід, сучасна економічна психологія вивчає явища в конкрет
ноісторичних умовах та саморозвитку й поєднує еволюцію суспіль
ного організму з типом культури й особистості. Аналізуючи динаміку
людського капіталу на основі не тільки економічного зростання, а й
розподілу його результатів, відновлення природного середовища,
зростання як можливостей людей, так і використання набутих ними
психічних якостей, вітчизняна економічна психологія оцінює еконо
мічні зміни з ширших соціокультурних позицій. Це дає можливість їй
не тільки говорити про зниження рівня розвитку людського капіталу
і дефіцит ринкової економічної культури на сучасному етапі тран
сформації українського суспільства, а й порушувати проблеми ефек
тивного використання психічної енергії українців.
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Р О З Д І Л  І I

П С И Х О Л О Г І Я  Г Р О Ш Е Й ,
Ч А С У  Ж И Т Т Я ,  Ф І З И Ч Н И Х ,
П С И Х І Ч Н И Х  І  Д У Х О В Н И Х

С И Л

· Психологія ділової поведінки
та підприємницької діяльності

· Психологія грошової поведінки
· Психологія освітньої поведінки
· Психологія трудової поведінки
· Психологія реклами

2.1. Психологія ділової поведінки та
підприємницької діяльності

2.1.1. Психологія ділової поведінки
Складність дослідження ділової поведінки пояснюється зокрема

ще й тим, що люди неохоче відповідають на запитання, які стосують
ся ділової поведінки, пов’язаної з ризиками для матеріальних ресур
сів і грошових коштів. Саме тому чимало закономірностей, зумовле
ні перебігом економічної взаємодії людей, вивчається експеримен
тальним моделюванням відповідних ситуацій. Учасники експери
менту вирішують конкретні завдання, від яких залежить грошова ви
нагорода. Але навіть спрощені завдання віддзеркалюють економічну
поведінку їх учасників у реальному житті. 

Ділові угоди існують на всіх рівнях соціального життя. Коли різні
сторони мають протилежні інтереси й цілі, але спілкування між ни
ми можливе, укладення угоди може відбутися. Для цього потрібні та
кі додаткові умови, як можливість компромісу, здійснення тимчасо
вих пропозицій, що не повинні визначати кінцевий результат тощо.
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Ситуацію укладення угоди можна визначити як взаємодію, в якій
сторони ведуть переговори і обмінюються думками стосовно можли
вого рішення доти, поки не досягнуть компромісу й не укладуть
угоду. Угоди за участю двох сторін поділяються на розподільні й ін+
тегративні. 

В розподільній угоді сторони перебувають у стані конфлікту й кон
куренції через зіткнення цілей. Чим більше отримує одна сторона,
тим менше – інша. Через те сукупний прибуток має бути поділений
між обома сторонами, кожна з яких хоче отримати якнайбільше. Од
нак якщо обидві сторони виявлять надмірну жадібність і не вияв
лять прагнення до кооперації, угода не буде укладена.

Інтегративні угоди передбачають наявність зон взаємної ділової
участі й неконкуруючих інтересів. Працюючи разом, обидві сторони
можуть збільшити загальний прибуток, призначений для розподілу
між ними.

Економічна інтерпретація поведінки людей щодо укладення угоди
базується на уявленнях про раціональну економічну людину, яка,
приймаючи рішення, намагається максимізувати свою користь і мі
німізувати витрати. Якщо перед цією людиною постає вибір отрима
ти або мало, або нічого, вона надасть перевагу першому. 

Психологічна інтерпретація поведінки людей передбачає вплив чи+
мало додаткових факторів, у тому числі особистісного та соціально+
го виміру, наприклад, міркування стосовно справедливого розподілу.
Згідно з теорією справедливого розподілу винагорода вважається
справедливою, якщо вона пропорційна зробленому внеску. Отже,
оцінюючи свою винагороду, людина порівнює себе з іншими. Розпо+
діл винагороди між сторонами вважається справедливим, якщо спів+
відношення винагорода – внесок однієї сторони дорівнює винагороді –
внеску іншої. За певних умов люди можуть надати перевагу рівному
розподілу (порівно). Серед можливих стратегій поведінки, крім коо+
перації та індивідуалізму, зустрічається також стратегія альтруїз+
му. Прикладами з нашого сьогодення можуть бути ситуації щодо
сплати податків.

На поведінку людей в умовах укладання угоди впливають такі пси
хологічні чинники, як загальна налаштованість, установки, особистіс
ні якості, позиція (наприклад, кооперативна або конкурентна загаль
на орієнтація, власна потреба в грошах, а також потреби свого партне
ра, коли егоїст намагатиметься отримати користь, а альтруїст піде на
зустріч партнеру), сприйняття ситуації, оцінка ризиків, система вип



64

лат винагороди, часові обмеження та ціна  часу, соціальні цінності,
стратегія ведення й значення угоди, ситуативні фактори (чия терито
рія, на якій відбуваються переговори), стосунки з опонентом тощо.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає складність вивчення ділової поведінки?
2. За допомогою яких методів досліджується ділова поведінка? 
3. Охарактеризуйте ситуацію укладення угоди.
4. Які відмінності між розподільною й інтегративною угодою?
5. Чим відрізняються між собою економічна та психологічна інтер

претація поведінки людей?
6. Охарактеризуйте психологічні чинники укладання угод.
7. Наведіть приклади укладання угод за різних психологічних

умов, які впливали б на їх перебіг і результат.

2.1.2. Підприємництво як 
соціально+психологічне явище

Підприємництво за рахунок відкриття невідомих технологій та
створення нових товарів і послуг, освоєння нових джерел сировини і
ринків збуту, зміни галузевої структури (створення своєї або ж пос
лаблення чужої монополії) не тільки допомагає розвиватися сус
пільству, коли його економіка переходить від одного стану до іншого,
а й виконує функцію руйнування економічної рівноваги в суспільстві.

Подолання застарілих стереотипів і меж в економіці відбувається
за рахунок зміщення кривих попиту (за умов поліпшення і впровад
ження нових товарів та послуг) і кривих витрат (за умов впровад
ження нових методів організації виробництва, розробки нових тех
нологій), коли підприємці отримують прибуток. Підприємництво –
багатоаспектне соціальнопсихологічне явище, яке охоплює сферу
суспільних, міжгрупових і внутрішньогрупових стосунків, діяль
ність спільнот і окремих особистостей, воно обумовлює активний ін
терес економічних психологів до вивчення його як феномену. Серед
відомих дослідників – І. Шумпетер, Дж. Долан, Є. Лідсей, І. Кірцнер,
Р. Кантільон та багато інших.
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Кожна функція підприємництва має певне призначення на відпо
відній стадії його розвитку (І. Шумпетер). Перша з трьох стадій ство
рює ринок для нової продукції,  тут потрібне підприємницьке чуття і
перевага в інформації для з’ясування потенційного попиту спожива
ча. На першій стадії підприємці намагаються вивести ринок зі стану
рівноваги. Дж. Пілдич говорить, що споживачі інколи самі не знають,
чого хочуть, поки їм щось не запропонують. Друга стадія настає тоді,
коли новий товар потрібен споживачеві. Скажімо, люди, які не бачи
ли раніше якихось речей, тепер можуть мати в них потребу. Підпри
ємець переконується, що можна не тільки задовольняти попит, а й
формувати його. На цій стадії ринок перебуває у неврівноваженому
стані, підприємець намагається його гармонізувати, розширити ви
робництво, створити нові робочі місця. Він залучає у своє ціннісне
середовище працівників і створює певну організаційну культуру. Ін
шими словами, він виступає в ролі “соціального архітектора”, який
створює “культуру праці”: сценарії стосунків, цінності, норми.

Водночас задоволення потреб, які формують самі підприємці, мо
же спричинити “засмоктування” людей у світ речей і привести до
“суспільства споживачів ”, коли його члени починають так викорис
товувати вільний час, що на розвиток власної особистості його вже
не залишається. 

Третя стадія характеризується вторгненням конкурентів, що приз
водить до рівноважного стану ринку й необхідності відкриття нових
ринків збуту. Три стадії підприємництва свідчать, що головне у цій ді+
яльності — помічати і робити те, чого не помічають і не роблять ін+
ші, тобто основа підприємництва полягає у відкритті нових прибут+
кових можливостей економічної системи. Критеріями ж підприєм
ництва стає послідовне приведення суспільної економіки з нерівно
важного в рівноважний стан і навпаки, а метою – задоволення люд
ських потреб і отримання прибутку.

Існує три різновиди підприємницької діяльності: виробнича, комер+
ційна і фінансова. Вітчизняна економічна психологія ставить перед
собою завдання визначити сприятливі соціальноекономічні, куль
турні та психологічні умови для розвитку суспільно корисного під
приємництва  з урахуванням типології вітчизняних підприємців за
джерелами їх походження (не зі свого бажання, адміністративні, під
приємціромантики).
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Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте роль економікопсихологічного феномену
підприємництва в розвитку суспільства.

2. Визначте стадії розвитку підприємництва.
3. Чому підприємця називають “соціальним архітектором”, який

створює “культуру праці”?
4. У чому полягає небезпека “суспільства споживачів”?
5. Що головне у підприємництві, назвіть його критерії?
6. Які різновиди підприємницької діяльності ви знаєте?
7. Охарактеризуйте джерела походження українських підприємців.
8. Визначте завдання економічної психології щодо українського

підприємництва.

2.1.3. Історія становлення підприємництва в Україні
Ще за часів князів Київської Русі підприємців, які займалися зов

нішньою торгівлею, називали “гостями”, а громадян, які вели торгів
лю в межах своєї країни – “купцями”. Територією Київської Русі
проходили шляхи “із варяг у греки” та “шовковий”. Оскільки гість і
купець мали бути ще й добрими воїнами, то першими підприємцями
стали саме професійні воїни. Зовнішня торгівля, якою займалися пе
реважно князі, приносила значний прибуток. У добу раннього фео
далізму землевласники обмінювали продукти на іноземні товари за
допомогою гостей і купців, завдяки чому відбувалося первісне
нагромадження капіталу. Місцем купівліпродажу товарів були міс
та, для ярмарків встановлювався спеціальний день – п’ятниця. 

В ХІ–ХII ст. торгівці виокремлюються в соціальну групу, яку під
тримує князь, і створюють купецькі артілі і громади. Але татаро
монгольська навала загальмувала розвиток торгівлі на тривалий час,
який відновився лише в кінці ХIII – на початку ХІV ст. завдяки не
великому податку. Отож у Х–ХVІ ст. переважно розвивалася зов
нішня торгівля, з князівських дружин та гетьманського оточення
формувався клас підприємців, були створені об’єднання купців,
організовувались ярмарки, існувала сприятлива податкова політика. 

У зв’язку із загрозою закабалення іноземним торговельним капі
талом (ХVІІ ст.) відбувається поступова орієнтація на внутрішню
торгівлю. Петро І формує централізовану систему регулювання еко
номіки й перетворює Росію, до складу якої на той час входила Укра
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їна, у військовопромисловий комплекс. Водночас відбувається соці
альна класифікація населення, яка повинна була допомагати адмініс
тративноконтрольній бюрократичній машині керувати діяльністю
людей у різних сферах економіки, в тому числі вирішувати долю під
приємців, їх справи і добробут.  Так, у “табелі про ранги” зазначалося
місце і соціальні функції кожного громадянина в складній ієрархіч
ній будові, зокрема виділявся такий соціальний прошарок, як купці,
до якого заборонялося записуватися військовим. 

Остаточне завершення підприємництва відбулося в 1785 р., коли
відповідно до “Міського положення” підприємців почали розподіля
ти за матеріальним становищем на три гільдії. Щоб заохотити торго
вельний капітал до розвитку промисловості, купецтву було надано
відповідні пільги, внаслідок чого  Росія швидко зміцніла як держава.
Але штучні, “тепличні” умови для розвитку підприємств, захист від
конкурентної боротьби і робота на державне замовлення деформува
ли процес оформлення власної буржуазії. 

Наприкінці ХІХ ст. — на початку ХХ ст. процес монополізації по
чинає охоплювати основні галузі промисловості. Водночас індустрі
алізація промисловості спирається на адміністративну систему, тоб
то не на свободу промислового підприємництва, а на державне регу
лювання і жорстке підпорядкування випуску товарів загальнодер
жавним завданням. Внаслідок втручання держави у формування
ринкових стосунків у народному господарстві виникають значні дис
пропорції, основні капітали нагромаджуються у незначної кількості
фірм і банків. Близько 0,1% населення присвоювала понад 40% наці
онального доходу.

Іншими словами, нечисленна монополістична буржуазія, яка роз
поряджалась величезними фінансовими коштами, в той же час не ма
ла своєї міцної соціальної бази в середньому класі буржуазії. 100 млн
малозабезпечених проти 3 млн високозабезпечених жителів царської
Росії свідчили про невідворотність економічної, політичної та соці
альної кризи, яка в умовах війни привела до лютневої буржуазної, а
потім і до жовтневої соціалістичної революції 1917 р. 

“Червоний терор” тільки впродовж перших чотирьох років забрав
понад 15 млн людських життів, виробництво важкої промисловості
впало в 7 разів, у 20 разів зменшився випуск тканин тощо. Економіч
на криза 1921 р. призвела до політики “реанімації” підприємництва
(неп), але вже наприкінці 20х років і протягом 30х років підприєм
ництво було повністю знищено. За цей час загинуло майже 13 млн



людей. Складовою наступу на підприємництво став також Голодомор
1932–1933 рр. в Україні, який викосив понад 10 млн душ. Якщо до
попередніх втрат українського населення (з 1917 р.) додати ще й
кількість тих, хто загинув у війні 1941–1945 рр., які в Україні нарахо
вують понад 20 млн, або 50% від втрат СРСР, то за демографічними
розрахунками сучасне населення України могло б бути вдвічі біль
шим, аніж сьогодні. Не випадково середня тривалість людського
життя вважається одним з основних критеріїв ефективності еконо
мічного розвитку суспільства.

Історичний підхід до вивчення економічної культури дає змогу
стверджувати: якщо деякі культурні засади мають наскрізний істо
ричний характер і спостерігаються впродовж усього розвитку під
приємництва  в Україні, то інші виявляються тільки на окремих ета
пах. Це зумовлено як загальними рисами національного характеру,
які характерні для всіх прошарків населення і виявляються протягом
тривалого часу, тисячоліттями, так і рисами характеру, властивими
лише для представників певних економікопсихологічних типів.

Про суперечливість слов’янського характеру писало багато дослід
ників, підкреслюючи його природну язичницьку стихію й аскетичне
чернече православ’я (М. Бердяєв). Т. Берштам зазначав, що слов’яни
здавна дотримувалися жорсткої регламентації поведінки залежно від
пори року, статі і віку. Оскільки дні чітко поділялися на будні й свя
та, то їм відповідали певні цінності, а отже й стереотипи буденної та
святкової поведінки, які дуже відрізнялися. Основним змістом буд
нів була праця з її чіткою регламентацією та ритуалами. Заохочува
лися стриманість, скромність, тверезість. 

Святкова поведінка людей також мала певну регламентацію, яка
була вкорінена в забарвлені християнськими святами давньоязич
ницькі веселощі. Свято сприймалося як обов’язок перед Богом,
вільний від справ час і відповідало стану душі, коли час зупинявся,
тобто смерті. Отож час поза часом, вміщуючи в собі ідею язичницько
го хаосу, супроводжувався надміром їжі,  пива, браги, піснями, танця
ми і довготривалим сп’янінням людей як головною умовою їх святко
вого стану, або зануренням у смерть. Така “система трудової діяль
ності, відпочинку і людської гідності” налаштовувала людину на зус
тріч із справжньою смертю без остраху, на низьку оцінку людського
життя. Уникання від участі означало “боговідступництво”, за яке Гос
подь міг покарати всіх. До того ж бідність у царській Росії на відміну
від західних країн сприймалась не стільки як економічний тягар,
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скільки однією з умов виховання людей. А благодійність була поєд
нана зі страхом вмерти без покаяння, страхом перед страшним судом
Божим. 

Різна поведінка в будні і свята сформувала у людей такі відмінні
риси, як, з одного боку, відсутність почуття міри, максималізм, екс
тремізм, а з іншого – здатність не тільки до засвоєння рис іншого на
ціонального типу, а й усього того, що сприймають зорові аналізатори
людського організму, до інтуїтивного мислення. М. Бердяєв вважав,
що народ живе в національностихійному колективізмі, що в ньому
ще не зміцніло усвідомлення особистості, її гідності й прав. 

На думку Л. Сєдова, для “російського способу орієнтації у світі”
притаманні особливості, що нагадують характер підлітка: відсутність
почуття міри, відрив від реального світу і бажання жити в уявному до
сконалому світі, сенситивність, віра у випадок, схильність до спожи
вацької поведінки й підкорення владі, почуття групової солідарності,
усвідомлення належності до чогось значного тощо. Таким чином, па
нування почуттів над розумом, вкорінення в магічну культуру сенсор
ногалюцинаційного світоспоглядання обумовили “богонатхненне
сприйняття”, “магічний досвід”, “схильність до глибинних трансових
станів”, заміну індивідуальних стосунків суспільними, любов до пере
житків минулого, залишку язичницького світосприйняття.

Військовопідприємницьке авантюристичне мислення, нецивілі
зовані засоби збагачення, розбій і работоргівля, низька оцінка влас
ного й чужого життя сформували економікопсихологічний тип  пер
ших купціввоїнів. І лише через багато століть цей психотип набув
нових ознак. Так, наприкінці ХІХ ст. підприємницька діяльність вже
не пов’язувалась тільки з купецтвом. З’явилось нове поняття “буржу
азія”. Воно охоплювало всі прошарки населення, що займалися під
приємництвом. “Кодекс поведінки” підприємців також змінювався,
вбираючи в себе як трагічну історію становлення й неодноразового
зникнення цього економікопсихологічного типу в Росії, так і норма
тивну культуру всіх тих, хто належав до цього виду діяльності. В
роки радянської влади люди компенсували свої підприємницькі здіб
ності у комсомольській і партійній діяльності залежно від психоло
гічного механізму пошукової активності. 

“Кодекс поведінки” сучасного підприємця тільки формується. Але
вже нинішні соціальнопсихологічні дослідження  свідчить, що під
приємці більше, ніж інтелігенція, вірять у покарання за злі справи й
винагороду за добрі, що етичною основою сучасних підприємців ста
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ють такі цінності, як здоров’я, сім’я, діти, робота. Але якщо в інтелі
генції совість в ієрархічній будові цінностей посідає друге місце, то
підприємці поставили її на восьме місце. А такі цінності, як
мистецтво, спілкування з природою, фізичне та психічне самовдоско
налення, суспільна активність посіли останнє місце, що свідчить про
духовну деградацію цього економікопсихологічного типу. В соціаль
ному просторі етичного і духовного вакууму, або нестійкості норм і
правил поведінки, несприятливих умов для розвитку підприємниц
тва тільки чесним шляхом збагачення пов’язується не з працелюбніс
тю, талантом і освітою, а з соціальними зв’язками, злодійством та не
чесною грою. Отже, за даними опитувань, вітчизняний бізнесмен
схожий на розбійника з великої дороги.

Питання для самоконтролю

1. Хто ставав на шлях підприємництва за часів Київської Русі і як
його тоді називали?

2. Коли і чому був на кілька століть призупинений і яким чином
відновлений розвиток торгівлі?

3. Дайте загальну характеристику розвитку підприємництва в
Х–ХVІ ст.

4. Чому з ХVII ст. починається орієнтація держави на внутрішню
торгівлю? Охарактеризуйте призначення “табеля про ранги”.

5. Що деформувало процес оформлення власної буржуазії?
6. Охарактеризуйте особливості індустріалізації промисловості нап

рикінці ХІХ – на початку ХХ ст. Які були її наслідки? Зробіть по
рівняльний аналіз з розвитком підприємництва на початку ХХІ ст.

7. Охарактеризуйте економічні наслідки “червоного терору” й
особливості розвитку підприємництва в подальший період непу
і Голодомору.

8. Дайте психологічну характеристику “традиційної системи тру
дової діяльності, відпочинку й  людської гідності”.

9. Охарактеризуйте психологічні особливості традиційного і сучас
ного ставлення до праці й свят.

10. Дайте узагальнену характеристику історичної динаміки розвит
ку українського підприємництва. 

11. Як ви уявляєте “кодекс поведінки” сучасного підприємця?
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2.1.4. Підприємницька діяльність та її відтворення

Відмінність підприємця від капіталіста полягає в тому, що підпри
ємець більше ототожнює себе із справою, ніж із капіталом, помічає і,
попри ризик, робить те, чого не помічають і не роблять інші люди.
(І. Шумпетер). Таким чином, підприємницька діяльність є нова�
торською економічною діяльністю, спрямованою на відкриття
нових прибуткових можливостей економічної системи. Її нова�
торство полягає в комбінуванні виробничих факторів, тобто в
створенні, зміненні й розвитку організаційних структур з ме�
тою відкриття або розвитку виробництва тих чи інших товарів
або послуг. Новаторство нагадує творчість і винахідництво, бо та+
кож потребує здібностей інтегрувати окремі елементи знань в абсо+
лютно нові комбінації. Через те підприємницька мета багато в чому
залежить від мотивів або внутрішніх спонук до діяльності. Так, у під
приємців мотив досягнення успіху значно вищий за мотив уникнути
поразки. Важлива риса підприємця також — віра в успіх, відпові
дальність за прийняття рішень та їх реалізацію. Мотив досягнення
успіху в поєднанні з вірою надає підприємництву пристрасті, зацікав
леності, створює враження легкості підприємницької діяльності. 

І. Шумпетер визначає такі підприємницькі мотиви: поперше, це
потреба панування, влади, впливу, що матеріалізуються в накопи
ченні майна; подруге, це прагнення до успіху в боротьбі з суперни
ком і з самим собою; потретє, це мотив радості, яку дарує самостій
на справа. Таким чином, необхідність виділитися зпосеред інших,
задовольнити здорове честолюбство, прагнення до незалежності, ба
жання принести благо суспільству, задовольнити потребу в лідер
стві, самореалізації утворюють мотиваційну структуру підприємця.
Найяскравіше вона виявлена в творчих особистостей і полягає в
прагненні “залишити слід на землі”. Крім того, в підприємців колиш
ньої радянської країни зустрічається надзвичайно актуальна мотива
ція вимушеної підприємницької діяльності заради матеріального за
безпечення себе і родини, аби не бідувати. До речі, понад 70% насе
лення живе за межами фізіологічних норм споживання, що більш
ніж у 70 разів перевищує такий же показник 1897 р..

Структура підприємницької діяльності охоплює не тільки потре+
би й мотиви, а й мету та способи і засоби її досягнення, тобто знан+
ня, навички, вміння. А особливо, — унікальні здібності. Далеко не кож
на людина може на основі накопичених знань створити принципово
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нову ідею, а потім за допомогою особливих здібностей зруйнувати
стереотипи суспільної думки і втілити цю ідею в життя. Ще одним
структурним компонентом підприємницької діяльності є умови, або
ті обставини, які сприяють чи не сприяють її здійсненню. Однією з
таких умов є культура. Так, скажімо, в США з великою повагою став
ляться до людини, яка має власну справу. Щодо країн СНД, то в них
підприємництво схвалюється лише самими підприємцями, що нічим
не відрізняється від дореволюційного стану. Це пояснюється тим, що
в Америці немає суперечностей між підприємницькою та громадян
ською культурою, навпаки, вони одна одну доповнюють, а їх синтез
облагороджує підприємницьку активність (Р. Рейг). Отож бізнесмен
у США – це національний, точніше, громадянський герой і приклад
для наслідування.

Відповідно до теорії “масової діяльності” (Г. Щедровицький,
В. Дубровський, В. Лефевр) діяльність — це поліструктурна систе+
ма з різноманітними функціями, матеріальними компонентами та
зв’язками, яка функціонує за своїми законам і нормами і сама по собі
не є атрибутом, що належить людині. Навпаки, люди, розпочинаючи
певний вид масової діяльності (викладацька, медична, правова, під
приємницька та ін.), стають її компонентами і мають вести себе від
повідним чином. А пошукова активність є лише фактором виживан
ня підприємницької діяльності, який яскраво виявляється в часи за
борон на неї. Отож діяльність не може зникнути за бажанням окре+
мої людини або групи людей, якщо вона реально існує й необхідна сус+
пільству. Не випадково в часи репресій ініціативні “підприємці” зна
ходили собі місце в комсомольських та партійних органах. 

Кожний вид масової діяльності відтворюється за допомогою таких
засобів, як еталонні взірці, знаряддя праці, предмети, люди, організа
ції тощо. В підприємництві основним засобом відтворення діяльності
є самі підприємці. Вони як, скажімо, й педагоги, є функціональним
(живим) інструментом діяльності. Вітчизняне підприємництво мало
кілька розривів у процесі свого становлення. Тому сьогодні воно орі
єнтується на застарілі дореволюційні та радянські взірці поведінки,
які не можна механічно переносити на сучасність. 

Б. Поршнєв вважає, що втрачені традиції можна відродити й від
новити, бо вони, як зерна, у “згорнутому” досвіді, або в міфах, у сим
волах, мові, в нормах поведінки, цінностях культури тощо. У кожно+
му суспільстві є люди, здатні протистояти ідеологічному навіюван+
ню. Вони “згортають”, а не знищують досвід попередніх поколінь,
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який живе в проміжному світі мови доти, поки не зміняться умови і
він не прокинеться й не розгорнеться, ставши мотивуючою силою для
того, щоб представник  нового покоління почав займатися нехарак+
терною для нього діяльністю. Згадаймо у зв’язку з цим образ ангела,
який згортає і розгортає сувій неба на стіні Кирилівського собору в
Києві. На думку Б. Поршнєва, саме такий механізм використовує
культура для свого виживання. 

М. Мамардашвілі вважає, що для відтворення підприємницької ді
яльності необхідно створити методологічний опис її структури, виз
начити мету її існування в суспільстві, розробити методики відбору
людей, здатних до підприємництва, укласти програму їх навчання,
сформувати сприятливу суспільну думку щодо розвитку підприєм
ництва і сформувати відповідну систему оподаткування. Будьяке
нав’язування економічної культури (загальнонародна, общинна або
приватна власність) є не тільки грубим і шкідливим втручанням, а й
психічним насиллям, що зазвичай передує фізичному насиллю. От
же, сучасне підприємництво може розвиватися тільки за партнер
ських стосунків з державою, допомоги освіти й мистецтва.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення підприємництва.
2. Поясніть мотиви, які впливають на досягнення підприємницької

мети.
3. Охарактеризуйте структурні складові підприємницької діяльності.
4. Визначте діяльність відповідно до теорії “масової діяльності”.
5. Завдяки чому  відтворюється той чи інший вид діяльності?
6. Поясніть особливості відтворення підприємницької діяльності.
7. Як, на думку Поршнєва, можна відродити втрачені традиції?
8. Який механізм використовує культура для свого виживання?
9. Поясніть думку М. Мамардашвілі стосовно умов відтворення

підприємницької діяльності.
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2.1.5. Психофізіологічний підхід
до підприємницької діяльності

З психофізіологічної точки зору підприємницька діяльність від
різняється від інших видів діяльності специфікою ризиків. У тих
професіях, де існує ризик, а таких понад дві тисячі, тобто близько 3%,
ризик, як правило, пов’язується із загрозою для здоров’я і життя. Під
приємницький же ризик — це вірогідна загроза втратити не тільки
матеріальні ресурси, недоотримання доходів порівняно із запла
нованим варіантом, а й втрата часу, престижу, невизначеність і таке
інше, що разом впливає на психічне і фізичне самопочуття. Водночас
для деяких людей ризик має ефект допінгу. 

Згідно з “нейрогуморальною теорією”, є люди з підвищеною актив
ністю симпатійної нервової системи. Стимулюючи її, симпатотоніки
знімають м’язову втому. Тому симпатотоніки, маючи своєрідний об
мін речовин, електропровідність тканин, швидкість хімічних реакцій
крові, прагнуть до тих видів діяльності, які підтримують їх актив
ність за рахунок постійних “пікових ситуацій”, що стимулюють вики
дання у кров катехоламінів і викликають стан радісного збудження й
піднесення сил. Саме тоді вони відчувають себе сміливими, здатними
подолати будьяку перепону на шляху до мети. 

Однак підприємцю потрібні також почуття надійності й упевне
ності в собі, що визначаються нейропептидним обміном та наявністю
ендогенних опіатів у крові. Останні дають змогу відчувати ейфорію,
наповнюють світ позитивними емоціями, знімають тривогу, гальму
ють рефлекси уникання загрози, активізують пам’ять і психічну ді
яльність, підвищують стресостійкість, впливають на мотивацію та
поведінку. Цікаво, що негативні емоції мають властивість накопичу
ватися і з часом спричинювати хвороби, а позитивні емоції, відчуття
досягнення успіху подовжують життя. Не випадково найдовше живе
духовенство, а за ним – успішні підприємці. Отже, згідно з психофі
зіологічним підходом до підприємництва, не всі люди можуть стати
господарями ризикованої ситуації.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється підприємницька діяльність від інших видів
діяльності з психофізіологічної точки зору ?
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2. В чому полягає підприємницький ризик?
3. Хто такі симпатотоніки і чому вони прагнуть до “пікових

ситуацій”?
4. Які почуття потрібні підприємцям для ефективної діяльності?
5. Поясніть, як психоемоційна культура пов’язана з тривалістю

життя.

2.1.6. Психодуховний вимір 
підприємницької поведінки

Якщо діяльність – це ряд послідовних дій, то поведінка – система
вчинків, де вчинок як одиниця поведінки виявляє ставлення людини
до світу, тобто до природи, культури, моральних норм суспільства,
знань, праці, до іншої людини і самої себе, до Бога. Психологічними
спонуками вчинку стають потреби, очікування, соціальні установки
поведінки, мотиви, цілі, почуття тощо. Соціальною установкою нази
вають готовність індивіда за певних обставин поводитися залежно
від його попереднього досвіду або досвіду тих людей, які його навча
ли й виховували.

У схемі “стимулреакція” установка є тим утворенням, яке містить
ся між стимулом і реакцією, відіграючи роль інформаційного фільтру
щодо відчуття й сприйняття. Установка має когнітивний (оцінюваль
ний), афективний (впочувальний) і власне вчинковий компоненти.
Окрім того, існує часовий вимір установки. Довготривалі (вічні), або
стратегічні, соціальні установки можуть перетворюватися в цінності,
наприклад, у релігійні чи духовні заповіді. Історично обумовлені, або
тимчасові, установки можуть стати складовими нормативної культу
ри, а ситуативні – забезпечувати поведінку в нестандартній ситуації.
Крім того, Ш. Надирашвілі визначає три рівні          установки:

• установки не усвідомлюються (у разі безпосереднього задоволен
ня фізичних потреб);

• пізнання дійсності, оцінка ситуації і потреб (за допомогою свідо
мості) в процесі соціалізації і зміна поведінки на доцільну (у разі
унеможливлення безпосереднього задоволення фізичних потреб);

• установки власне соціальної поведінки, коли людина здатна
самостійно змінювати або створювати соціальну установку і по
ведінку.



Згідно з Ш. Надирашвілі, установки, які визначають соціальну по
ведінку, тоді є соціальними, коли орієнтовані на створення соціаль
них цінностей.

На основі вертикальної ієрархії установок В. Ядов розробив чотири
рівневу концепцію особистості, де перший рівень формується на осно
ві фізичних потреб і найпростіших ситуацій. Другий рівень віддзерка
лює соціальні установки стосовно ставлення до родини, людства, наці
ональності, грошей та ін. Третій рівень будується на спрямованості ін
тересів особистості на певну сферу соціальної активності, а четвер
тий – на мету життя і засоби її досягнення. Тут відбувається самовияв
лення в конкретних, історично обумовлених формах життєдіяльності
суспільства. Диспозиційна структура особистості дає змогу вивчати не
тільки когнітивний, афективний і вчинковий аспекти поведінки будь
якого рівня, а й визначати, в яких ситуаціях вищий рівень бере на себе
відповідальність за управління поведінкою нижчого рівня.

Процес зміни соціальних установок, як у сфері свідомого, так і без
свідомого, автоматично впливає на поведінку особистості. Якщо но
ва інформація не дуже відрізняється  від позиції індивіда, то заміна
соціальної установки відбувається за асимілятивним принципом. У
цьому разі людина принципово не міняється, оскільки відбувається
пристосування до середовища. Якщо ж отримана інформація значно
відрізняється від тієї, що вже існує, соціальна установка змінюється
лише за контрастним принципом і надзвичайно важко. Людина на
магається перебрати всі можливі варіанти, аби уникнути внутріш
ньої перебудови, яка веде до зміни її особистості. Якщо ж внутрішні
сили вичерпуються, а зовнішньої підтримки немає, то відбувається
руйнування в психічному захисті. Іншими словами, зміна соціальних
установок потребує значної кількості енергії і є неабияким випробу+
ванням для особистості. 

Замість екологічних, соціальних і техногенних катастроф, наприк
лад, війни, Чорнобильська катастрофа, революції, штучні голодомо
ри й епідемії, які збирають багатомільйонні жертви і таким чином
змінюють соціальні установки і людську поведінку, існують також ін
ші шляхи їх перетворення. Це –  психологізація, гуманізація та інди
відуалізація освіти, розвиток всебічно розвиненої й гармонійної осо
бистості, кроскультурне (порівняльнокультурне) освоєння світу, ту
ризм, сприяння розвитку культури, мистецтва і, нарешті, психотера
пія. Остання сьогодні використовує не тільки психоаналіз, а й пси
ходраму, артпсихотерапію, нейролінгвістичне програмування, транс
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акційний аналіз, неогештальтпсихотерапію, психоделічні прийоми,
методи діанетики і саєнтології тощо. 

Сфера безсвідомого формується з моменту запліднення і майже
завершується до 5–6 років, відіграючи вирішальну роль у поведінці
людини, що змушує психологів, медиків і педагогів звернути особли+
ву увагу на культурні умови запліднення і виховання дитини до народ+
ження і в перші роки її життя. Таким чином, незважаючи на те, що всі
базові утворення мають специфічні механізми психологічного захис
ту від проникнення у сферу свідомого, поведінка людини значною мі+
рою обумовлена комплексом позитивного і негативного дитячого дос+
віду, який впливає на вибірковість сприйняття нею самої себе і світу,
на почуття, здібності до навчання і продукування нових ідей. Згадай
мо у зв’язку з цим також досвід релігійного способу пізнання світу,
зокрема християнські розповіді про Введення до храму Діви Марії,
коли їй було три роки, та про зачаття від Святого Духу Дівою Марі
єю майбутнього Спасителя. Все це свідчить не тільки про зумовле
ність і передбачуваність кожної людської долі, що раніше не сприй
малося молодою наукою, і про залежність людини від батьківських та
інших інструкцій, а й про необхідність відмовитися від ілюзії власної
автономності. Для цього і в язичницькій, і в християнській релігії  бу
ли напрацьовані психотехніки специфічного споглядання – “сонце
зоріння”, “трезвня” і “богонатхнення” (в буддизмі – “чань”, або “гу
ань”, або “дзен”). 

Під керівництвом психотерапевта “конденсований” досвід може
бути усвідомлений, скорочений, нейтралізований і переведений у
буденну пам’ять. Чим менше конденсованого досвіду залишається у
безсвідомому, тим краще людина почувається, підвищуються її розу
мові здібності, виявляються надзвичайні таланти, зникають хронічні
захворювання, поліпшується спілкування і вона досягає успіху. Таке
перевтілення досягається завдяки самоочищенню від того, що вик
ривлювало сприйняття дійсності. Світ починає сприйматися не через
стереотипи, а через особистісну зустріч із ним. Той, хто усвідомлює са
мого себе, перебуває в теперішньому часі і розуміє, де він, що робить і
що з цього приводу відчуває. Така людина не створює проблем собі й
іншим. У релігійній традиції вона вважається “просвітленою”.

Заважають підприємницькій діяльності схильність до  невпевне
ності, зневіри, почуття самотності, спустошеності, образи, агресії,
смутку, жалю. У підприємця не повинно бути суперечностей між
“треба” і “хочу”. Водночас його поведінка мусить відповідати підпри
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ємницькій і національній культурі суспільства. Адже виживають
тільки ті культурні традиції, які найкраще забезпечують життєві цілі
суспільства. Багаторазова зміна “кодексу підприємницької поведін
ки” підтверджує це і пояснюється невідповідністю існуючої підпри
ємницької субкультури меті національної культури. 

Талановиті підприємці, як і творча інтелігенція, – один з найваж
ливіших людських ресурсів нації. Його має вивчати, оберігати, як
найраціональніше використовувати суспільство. Гальмування під
приємницькоінноваційних, освітніх, наукових і культурних проце
сів призводить до застою в суспільному житті, до соціальних криз,
внаслідок яких страждає все населення країни. Відповіді на запитан
ня, яких результатів чекає суспільство від підприємницької діяльнос
ті, що треба вивчити і взяти з попереднього вітчизняного досвіду, що
сприяло економічному добробуту суспільства, що негативно вплива
ло на економіку і суспільні стосунки, якою мірою можна використа
ти зарубіжний досвід та ін., допоможуть ефективному відтворенню
підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється діяльність від поведінки?
2. Що таке вчинок?
3. Назвіть психологічні спонуки вчинку.
4. Дайте визначення соціальної установки.
5. Охарактеризуйте компоненти, види і рівні соціальної установки.
6. У чому полягає призначення диспозиційної структури особис

тості?
7. Поясніть процес зміни соціальних установок. За якими принци

пами він відбувається?
8. Опишіть можливі шляхи перетворення соціальних установок.
9. У чому полягає вплив конденсованого досвіду на поведінку під

приємця?
10. Які можливості вивільнення творчого потенціалу підприємця ві

домі вам?
11. Чому талановиті підприємці вважаються одним із найважливі

ших людських ресурсів нації?
12. Як ви гадаєте, які чинники мають стати головними для подаль

шого розвитку підприємництва на Україні?
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2.1.7. Соціально+психологічний портрет підприємця 
Одним із найважливіших завдань економічної психології в дослід

женні  підприємництва є проявити соціальнопсихологічний портрет
особистості підприємця в його культурноісторичній динаміці, щоб
визначити, наскільки цей образ збігся з очікуваним, наскільки він
привабливий для співвітчизників і від яких чинників залежать ті або
інші його характеристики. Описуючи дух підприємництва, який ра
зом із духом міщанства й бюрократизму утворював капіталістичний
дух, В. Зомбарт називав такі якості підприємця, як духовна свобода,
воля, енергія, наполегливість, здатність правильно оцінювати людей,
координувати їх дії, пробуджувати в них інтерес до своєї продукції,
викликати довіру тощо. Водночас міщанина характеризують раціо
нальне ведення справ, розумна економія і заощадження, ділова мо
раль і благонадійність, вірність договору та ін. Бюрократії ж прита
манні відданість корпорації, колективний інтерес, дисципліна, наяв
ність певних функцій тощо. Отже, якщо із соціальнопсихологічної
картини капіталістичного суспільства вилучити дух підприємниц
тва, вийде інший господарський устрій. 

Г. Юнг, наприклад, вважав, що найбільша схильність до підприєм
ництва виявляється в екстравертів. Теорія ж обмеження можливос+
тей задоволення життєвих потреб (депривація) говорить, що вихід
ці із соціально обмежуваних верств населення мають вищий підпри
ємницький потенціал, ніж інші категорії населення. Кроскультурні
дослідження стверджують, що на відміну від населення США і Япо
нії, яке вбачає в підприємці того, хто обслуговує його потреби і ство
рює нові робочі місця, європейці не так позитивно сприймають ос
танніх. Це викликано певними стереотипами сприйняття підприєм
ця як  ділка, категоричного у своєму спілкуванні, інтересах і поведін
ці. А заідеологізована радянська економіка  вважала підприємця на
віть спекулянтом і експлуататором.

Найважливішими рисами соціальнопсихологічного портрета під
приємця є комбінаторні здібності, розвинені уява й інтуїція, перспек
тивне мислення, компетентність, а також вміння спілкуватися, коор
динувати зусилля співробітників,  внутрішній локус контроль, праг
нення до боротьби і перемоги, схильність до ризику, потреба в само
актуалізації, переважання мотиву досягнення над мотивом уникнен
ня невдачі. Оскільки підприємець – людина динамічна, активна, то
він асоціюється з міцним здоров’ям, енергією й оптимізмом. Б. Кар
лоф відзначає такі риси підприємця, як намагання самостійно прий
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мати рішення, відчуття нового, націленість на результат, відкритість
для конструктивної критики і похвал, прагнення брати активну
участь у бізнесі, вимогливість до себе і компаньйонів.

На думку К. Варнерида, загалом немає чіткого розмежування між
групами людей підприємців і не підприємців. А відмінності поляга
ють у тому, скільки в людині підприємницької активності, заповзят
ливості. Отже, може існувати й “парапідприємницька форма діяль
ності на бюджетній або паралельно з нею основі”. Що ж до вітчизня
ного підприємця, то прагнення до самостійності й незалежності у ньо
го виявляється найбільш помітно. Не випадково люди говорять, що
там, “де два українці, там – три гетьмани”. Водночас українські під
приємці значно відчужені від суспільства, отож психологічно краще
захищені від його незадоволення, ніж їх західноєвропейські колеги.
До того ж вони надзвичайно корпоровані і корумповані. Не випадко
во в Україні нараховується кілька економікопсихологічних утворень,
або кланів (Г. Щокін): олігархічний, донецький, дніпропетровський
(сімейний) та київський (СДПУ (о)).

Існує кілька моделей підприємницької поведінки: інвестиційна, інвер+
торна (просунення або продаж ноухау), організаційна, посередниць+
ка, активізаційна (концентрація ресурсів для певної мети), комерцій+
на (створення нових каналів обміну товарів, послуг, інформації), кон+
салтингова (забезпечення професійною підтримкою), кон’юнктурно+
ігрова. В сучасному світі, коли завдяки досягненням цивілізації кож
на людина може опинитися в ситуації, коли від її поведінки залежить
добробут і доля багатьох, посилюється значення етичних цінностей і
етичності поведінки. Великою мірою це стосується і підприємців, які
наймають на роботу людей. Недостатньо, щоб підприємець орієнту
вався тільки на ділову або професійну етику, які є складовими родової
етики збереження і відтворення життя.

На основі комбінації енергії і моральної орієнтації можна ви
окремити чотири психотипи підприємницької поведінки. Так, за етич
ною складовою потенціалу енергійних підприємців їх поділяють на
“акул” і “дельфінів”, а неенергійних – на “раків” і “риб”. 

Таким чином, вивчаючи трудовий потенціал людини, який визна
чає можливості її участі та результати підприємницької чи будь якої
іншої економічної діяльності як щодо неї самої, так і щодо суспільства
в цілому, враховують як її професійні, або ділові, так і особистісні
якості.
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Питання для самоконтролю

1. Опишіть, як у різні часи і в різних країнах світу сприймали під
приємців.

2. Які риси соціальнопсихологічного портрета підприємця вважа
ються найголовнішими?

3. Які моделі підприємницької поведінки ви знаєте? Опишіть їх.
4. Чому підприємцям недостатньо орієнтуватися тільки на ділову

етику?
5. Які психотипи підприємців ви знаєте? Опишіть їх основні риси.
6. Які якості людини беруться до уваги при вивченні її трудового

потенціалу?
7. Поясніть, чому в сучасному світі швидко зростає значення етич

них цінностей і етичності поведінки.

Основні висновки
1. Істотну роль на всіх етапах становлення вітчизняного підприєм

ництва відігравала держава, яка або стимулювала його розвиток,  або
ж придушувала. Причому основними культурними чинниками цьо
го розвитку були, поперше, загальнонаціональні риси характеру,
подруге, особливості тих прошарків, які існували в той чи інший іс
торичний період, і, потретє, особливості тих прошарків, які утворю
вали підприємництво. Саме ж підприємництво вважалося малопрес
тижним видом діяльності.

2. Підприємництво є новаторською діяльністю людей, які мають
рідкісні властивості, що дає їм змогу нести тягар їх економічної ак
тивності, спрямованої на отримання прибутку як головної мети.
Характерними рисами підприємництва є самостійність, відповідаль
ність, невизначеність, ризикованість, творчість, новаторство, ініціа
тивність тощо. З огляду на те, що підприємницька діяльність є масо
вою і необхідною для суспільства, вона не залежить від бажання ок
ремої людини або групи людей. Пошукова активність стає фактором
її виживання, особливо в періоди заборони підприємницької діяль
ності. Як і будь яка інша система, вона функціонує за своїми закона
ми, традиціями і нормами, які треба знати і дотримуватися, щоб до
сягти бажаного і суспільно корисного результату.
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3. Для відтворення підприємницької діяльності треба користува
тися взірцямиеталонами, причому основним засобом її відтворення
є люди. Знищена культура продовжує жити в “згорнутому” вигляді в
проміжному світі мови: міфах, казках, символах, ритуалах, обрядах,
традиціях, нормах, цінностях тощо. Із зміною умов вона  відтворю
ється. Гармонійний контакт із підприємництвом полягає в партнер
ських стосунках між державою і підприємницькими інституціями, а
також у створенні  умов для розвитку цієї діяльності. Відповідно до
психофізіологічної теорії підприємницької поведінки, проблема
ефективного використання людського потенціалу стає надзвичайно
актуальною для відродження української держави.

4. Психологічний портрет підприємця характеризується такими
рисами, як творча економічна активність, прагнення до самореаліза
ції, комунікативність, стресостійкість та ін. Водночас для вітчизня
ного підприємця властиві слабка включеність у соціальне життя,
низька оцінка корисності своєї праці з точки зору суспільної думки,
низькі етичні якості тощо. 

Наведену інформацію можна використати у професійній орієнта
ції молоді (порівняння власних якостей, отриманих за допомогою
тесту Р. Кеттела з наведеними вище), для того, щоб дістати уявлення
про психологічні особливості сучасного українського підприємця, а
також для розробки соціальнопсихологічної теорії ефективного ви
користання психічної енергії людського ресурсу України.
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2.2. Грошова поведінка
2.2.1. Ставлення людей до грошей

Гроші є результатом і формою вираження товарного господарства.
Разом із здоров’ям, досвідом, знаннями і часом вони стали засобом
обміну і нагромадження капіталу. Ставлення до грошей визначаєть
ся як особистісними властивостями індивіда, так і соціокультурними
властивостями різних суспільств. З точки зору абстрактної теоретич
ної моделі там, де за гроші можна все купити, гроші стають загальним
еквівалентом. Водночас у реальній дійсності в умовах дефіциту, інф
ляції, у людей з різними цінностями, різного віку, рівня виховання,
освіченості, духовного досвіду тощо гроші не виступають у ролі тако
го засобу обміну, за допомогою якого можна що завгодно придбати. 

Таким чином, психологія грошей як розділ економічної психології
вивчає ставлення людей до грошей і розпорядження ними, індивідуаль+
ні та групові відмінності і психотипи грошової поведінки, зміни в пси+
хіці людей і їх поведінці під впливом грошей: задоволення потреб вижи+
вання, самозадоволення, зайняття певного статусу в суспільстві, ре+
гуляція емоційного життя тощо.

Ставлення до грошей є економіко+психологічною складовою системи
уявлень особистості, які відображають її оцінювальний вибірковий
підхід до дійсності на основі  інтеріоризованого досвіду існування в со+
ціальному середовищі, і залежить насамперед від соціальних ціннос+
тей, установок і переконань. Економісти і психологи помітили, що
чим більший економічний розвиток країни, тим більша цінність гро
шей, і водночас чим більший дохід на душу населення, тим менша
цінність грошей (Р. Лінн). Іншими словами, цінність грошей не
збільшується до безкінечності, а на етапі насичення грошима стає
меншою в очах звичайної людини. Так, у країнах із стабільною еконо
мікою більше цінуються етичні аспекти праці, майстерність, а в краї
нах з інтенсивним економічним зростанням – конкуренція, мотива
ція, успіх, накопичення тощо. Цікаво, що в країнах з низьким дохо
дом на душу населення грошові купюри і монети, як правило, більші
за розміром, ніж у багатих країнах, що говорить про значний вплив
економічного фактору на сприйняття грошей. 

Традиційне ставлення до грошей, яке спостерігається в країнах, де
нещодавно почалося економічне зростання, пов’язане з системою са
мозбереження, яка сформувалася у народів упродовж довготривало
го часу і відобразилася в їх ментальності. Соціокультурні особливос



ті ставлення до грошей виявляються також у структурі витрат, у на
копиченні, в ставленні до гостей, у почуттях, які відчувають до бага
тих і бідних громадян, у питаннях зрівнювального розподілу тощо.
Так, у традиції багатьох східних народів прийнято щедро приймати
гостя, а, скажімо, у європейців, які виховані в ідеології протестантиз
му і великої поваги до праці, сформувалися соціальні установки на
індивідуальне використання грошей і гість сам платить за свій обід у
ресторані.

Довготривале зрівнювання в розподілі прибутків посилило нега
тивне  сприйняття значною частиною населення України миттєвого
збагачення вітчизняних мільйонерів і мільярдерів. Усвідомлюючи
своє найнижче місце на шкалі матеріального добробуту, а отже і від
повідний соціальний статус у суспільстві, збіднілі люди афективно
переживають свій новий стан. Серед них поширюються почуття ви
ни, тривоги, напруженості, страх безробіття, втрати контролю за сво
їм фінансовим становищем, чергового державного великомасштаб
ного обдурення, невилікування хвороби, невивчення дітей, пограбу
вання, зґвалтування, відчуження, відсутності співпереживання, гро
шового фанатизму тощо. Все це веде або до відчаю і таких соціально
психологічних захворювань, як алкоголізм, наркоманія, відмова від
створення власної сім’ї, народження дітей і освоєння таких соціаль
них ролей, як батько і матір, або ж до злочинності, сексуальних від
хилень, агресії тощо. Як наслідок, збільшується рівень психосома
тичних захворювань і суспільної невротизації, що є однією з найяс
кравіших економікопсихологічних характеристик перехідного етапу
культури. За “досягнутим” співвідношенням максимального і міні
мального доходу, яке перевищує відповідне співвідношення допере
будовного періоду майже в 30 разів, сьогодні стоять серйозні соціаль
ні напруження і конфліктні ситуації. Як свідчить історія, їх немо
жливо вирішити такими економічно неефективними методами, як
значне збільшення кількості силових структур.

Під комплексним впливом національних і економічних причин,
які утворюють соціальну атмосферу, формується не тільки ставлення
до грошей, а й певний психологічний тип підприємця. М. Вебер пи
сав, що на початкових етапах нагромадження капіталу захоплення
власності відбувається в основному авантюрними людьми. З’явля
ється небезпека перетворення грошей у самоцінність, єдину цінність
і понадцінність. Коли ж легкі гроші постійно витрачаються в ресто
ранах, магазинах, на курортах, людина впадає в найбільш дисгармо
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нійний стан, адже гроші мають слугувати життю і розвитку людини,
а не її примхам, хвальбі і психічній деформації особистості.

Існують певні соціокультурні відмінності у визначенні якостей,
які вважаються найбільш ефективними для наживання багатства.
Якщо в країнах Заходу фінансову успішність поєднують з ініціатив
ністю, рішучістю, цілеспрямованістю, здатністю долати перепони, то
в Україні — із здібностями, зусиллями і знаннями. Водночас най
більш успішними, як свідчить реальна дійсність, виявилися ті люди,
які володіють і першими, і другими ознаками і до того ж є надзвичай
но працьовитими і присвячують весь час своїй справі. Такі люди хо
ча й забезпечують високу якість життя, але живуть скромно
порівняно із своїми доходами.

Опитування серед молоді свідчать, що з таких якостей, як моло
дий, гарний, розумний, добрий, на перше місце дедалі частіше ста
виться багатий. Цікаво, що значна частина населення різних країн
віддає перевагу рівності в доходах над тим, що пропонує ринок. Од
нак спеціалісти виступають проти зрівнювального підходу в розподі
лі, а за створення певного зближення доходів шляхом здійснення со
ціальної політики.

Гроші є тим фактором, який відокремлює людей як у сфері духов
ності, так і в сфері матеріальної забезпеченості та ідеологічних погля
дів. За ставленням до трудової діяльності люди поділяються на най
маних працівників (вчитель, військовий, лікар, інженер), представ
ників вільних професій (адвокат, художник, письменник) і приват
них підприємців різного рівня. Якщо найманець отримує гроші в дер
жавному закладі і вони мало залежать від рівня його кваліфікації і
досвіду, то підприємець сам створює робочі місця. Оскільки інжене
ри, вчителі, лікарі є висококваліфікованими спеціалістами кожний у
своїй галузі, то для них на першому місці стоїть їх справа, якій вони
присвячують все своє життя. Тому ставлення до грошей у них більш
абстрактне – гроші  сприймаються  як заробітна плата, а не як актив
ний капітал. Все це утруднює адаптацію цих людей до ринкової еко
номіки. І ті, руками яких все створюється, самі стають інструментом
або матеріалом у руках працедавців. 

Для приватнопрактикуючих спеціалістів пріоритетом є прибуток,
тому справа, якість виконання залежать насамперед від рівня оплати.
Особи вільних професій хоча і зацікавлені в якості своєї роботи, час
то мають задовольнятися підробітками. Категорія ж підприємців за
цікавлена і в справі, і в прибутках. Для них сила грошей поєднана з
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поняттям економічної свободи, оскільки в умовах приватновлас
ницької економіки гроші в їх руках стають активними і приносять
нові гроші.

Питання для самоконтролю

1. Що таке гроші?
2. Чим визначається ставлення до грошей?
3. Що вивчає психологія грошей?
4. В чому полягають соціокультурні відмінності в ставленні до гро

шей?
5. Чим відрізняється ставлення до грошей у найманих працівників,

приватнопрактикуючих спеціалістів і підприємців?

2.2.2. Психотипи поведінки
і смислове значення грошей

Психологи велику увагу приділяють також підсвідомим мотивам
грошової поведінки і патологічним засобам розпорядження грошима.
Так, Голдберг і Левіс (1978) визначили чотири психотипи “грошового
божевілля”, коли гроші асоціюються з владою, любов'ю, безпекою,
свободою і самовираженням. Це – “колекціонери безпеки”, які не дові
ряють іншим і використовують гроші, щоб понизити рівень своєї
тривожності, яка пов’язана з можливою залежністю від інших людей.
“Жадібні до влади” вбачають у грошах силу, контроль і владу, фінан
сові втрати розцінюються ними як безпомічність і приниження. “Тор+
говці любов’ю” ототожнюють любов і гроші, тобто любов є предметом
споживання, який можна купити і продати. “Прихильники автономії”
використовують гроші, щоб досягти свободи і незалежності. Нами
виявлено ще один психотип “енергетиків”, який ототожнює гроші з
матеріалізованою життєвою енергією.

Окрім того, існує грошова типологія особистості, сформована в
процесі життєвих спостережень і спеціальних досліджень, яка вклю+
чає такі психотипи, як скнара (цікаво нагромаджувати), транжир
(потреба у віддушині), грошовий мішок (гроші як засіб визнання),
торгаш (бажання відчути перевагу, коли вдається купити за менші
гроші), гравець (гроші сприймаються як символ свободи), колекціо+



нер (гроші як цінність або предмет мистецтва), абстракціоніст
(доручає розпоряджатися грошима іншим, як правило, творча люди
на), конкретик, заздрісник, паразит, фальшивомонетник та ін.

У сучасному суспільстві в якості грошей використовують не тільки
гроші, а й кредитні картки, цінні папери та ін. Але люди погоджуються,
що гроші є кращим прикладом грошей, ніж пластикові картки, чеки, об
лігації тощо. Смислове значення грошей для людини також має багато ви
мірів і залежить від статі, соціальноекономічного рівня, місця роботи.
Це – влада+престиж, збереження+охорона, недовіра, якість, тривож+
ність. Цікаво, що чоловіки схильні підкреслювати свою компетентність
в розпорядженні грошима і взятті на себе фінансових ризиків порівняно
з жінками, які вбачають у грошах засіб отримання речей і задоволень.

Гроші мають також і символічний смисл: багато людей вважає неп
ридатним використовувати гроші як подарунок. Адже психологічну
цінність подарунок набуває завдяки часу і зусиллям, які витрачаються
на уявлення, пошук і роздумування над тим, що саме потрібно тій лю
дині, якій має купуватися подарунок. Велике значення має для людей
і те, яким чином отримано гроші. Так, набагато простіше витратити
гроші, виграні в лотерею, ніж зароблені важкою працею.   

Нагромадження окремими людьми за роки перебудови величезно
го багатства, яке нараховує кілька мільярдів доларів, в умовах катас
трофічного зубожіння більшої частини населення сприймається сус
пільною свідомістю як злочин. Це зумовлюється також і тим, що хоча
в діловому світі гроші й мають демонструвати власний успіх їх госпо
даря, в міжособистісній сфері вони такого великого значення не ві
діграють. Треба зауважити, що і в стабільних суспільствах ставлення
до швидкого збагачення за рахунок нехтування соціальним добробу
том решти населення країни традиційно негативне. 

У реальному житті людина одночасно перебуває як у духовній
сфері, так і в сфері речей, де віддзеркалюються праця, ціна, вартість,
корисність, функціональність, духовність, символізм. Наявність тих
чи інших речей встановлює певну ієрархію між людьми. Таким чином,
гроші є узагальнюючим формалізованим аспектом матеріального сві+
ту, який впливає на розвиток особистості. Діти з 4–6 років вже розу
міють, що, маючи гроші, можна не тільки щось купити, але й змінити
свою роль серед ровесників. Це розуміють і ті, які хочуть “мати”, і ті,
які хочуть “бути”.

Ставлення до грошей формується в процесі економічної соціалізації
особистості. Старшокласники більш свідомо ставляться до грошей,
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ніж молодші школярі. Новим в економічній поведінці молоді є підви
щення ролі грошової мотивації. Цікаво, що діти з високою самооцін
кою надають меншого значення таким факторам, як престиж і гроші,
а діти з низькою самооцінкою ховаються за гроші і намагаються з їх
допомогою підвищити свій статус хоча б у власних очах. Вступаючи
в економічні стосунки, вони демонструють перевагу особистісних де
термінант у грошовій поведінці. Аналогічне явище спостерігається і
в групах дорослих людей. 

Володіння грошима викликає різноманітну поведінку людей щодо
їх самоутвердження. Інколи гроші є єдиною можливістю зміцнити
свій статус у суспільстві і свій “образ Я”. Ставлення до грошей визна
чається також  характером їх використання: розгортанням виробниц
тва, створенням нових робочих місць тощо. Відчуття себе багатим чи
бідним впливає на формування спрямованості у виборі професії. Так,
відсутність грошей у юнаків і дівчат з бідних сімей спонукає їх оби
рати професії з великими заробітками. Часто це робиться всупереч
здібностям і сімейним традиціям, що призводить до формування су
ворого і неемпатійного характеру. У юнаків і дівчат з багатих сімей,
навпаки, існує значно більший вибір напрямів майбутньої діяльнос
ті. Водночас вони також не позбавлені небезпеки десоціалізації.

Гроші як складова ринкового суспільства беруть участь в експансії
світу речей і змушують людей заробляти більше і більше, щоб замі
нювати одні речі на інші. В такому суспільстві починає домінувати
фрагментарне, поверхове спілкування, мозаїчна свідомість, масова
культура. Водночас в умовах довготривалої відсутності грошей, пога
ного харчування психіка людей починає деградувати, втрачаються
трудові навички, кваліфікація, спрощується спосіб життя. Таких лю
дей легше втягнути у будьякі соціальні “акції”, антисоціальні угру
повання тощо. Опинившись таких умовах, люди змушені “соціалізу
ватися” за новою моделлю. 

Таким чином, недосконала система розподілу доходів і соціальної
політики в країні ведуть не тільки до  низького заробітку і нестачі гро
шей, коли люди повинні шукати додаткові джерела свого існування, а
й до вирощування власної кримінальної і антисоціальної субкульту
ри. Якщо на відміну від західного варіанта зайняття якоїсь соціальної
ніші наш співвітчизник шукав собі психологічну нішу, то в сучасних
умовах він починає освоювати нову роль зайняття соціальної ніші. 

Як всезагальний товар гроші функціонують також у сфері плате
жів податків, виплат пенсій і матеріальної допомоги. В роки радян
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ської влади сформувалося абстрактне ставлення до податків, які не
видимо відраховувалися із заробітної плати. В наш час склалися ре
альні контакти з податковими службами. Якщо у людей, які працю
ють на державних підприємствах, держава сама бере податки, то ве
ликі підприємці, розуміючи, що податки треба платити обов’язково,
можуть бути поставлені перед вибором “платити чи ні”. Це залежить
як від їх особистісного ставлення до податкової системи і соціальної
відповідальності за майбутнє країни, так і від податкових ставок і по
даткової “культури”, які можуть призвести до банкрутства.

Пенсії, незалежно від того, якою є пенсійна система, зароблені пен
сіонерами раніше, отож вони не можуть бути благодіянням з боку
суспільства. Розмір пенсії є не тільки показником ставлення сус
пільства до людей старшого і похилого віку, які, задовольняючи свої
матеріальні і особливо духовні потреби, сприяють тим самим його
подальшому розвитку. Розмір пенсії є також показником ставлення
суспільства до самого себе і свідчить про розподіл національного доб
робуту. Якщо пенсія не забезпечує навіть прожиткового мінімуму, во
на сприймається як образа і викликає заздрощі до тих, хто отримує
більшу пенсію, що веде до негативного психологічного клімату в сус
пільстві, нейтралізує позитивні емоції і збільшує негативні.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте психотипи грошової поведінки.
2. В чому полягає смислове значення грошей і від чого воно зале

жить?
3. Поясніть, що таке символічний смисл грошей, наведіть приклади.
4. Як формується ставлення до грошей?
5. Як впливає самооцінка на ставлення до грошей?
6. Чи впливає характер використання грошей на ставлення до них?
7. Як відсутність чи наявність грошей впливає на вибір професії?
8. Чому гроші пов’язують з експансією світу речей, як остання

впливає на поведінку людей?
9. Як довготривала відсутність грошей впливає на поведінку лю

дей?
10. До чого може привести недосконала система розподілу і соці

альної політики в країні?
11. Де функціонують гроші як всезагальний товар?
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12. Від чого залежить ставлення до сплати податків?
13. Показником чого є розмір пенсії в суспільстві?

2.2.3. Різновиди грошової
та психотипи купівельної поведінки

Існує кілька видів грошової поведінки людини: заощаджувальна,
витратна, боргова, кредитна, інвестиційна та ін. Раніше вважалося,
що основним фактором утворення нагромаджень є рівень доходу, але
сучасні психологи доводять, що продуктивнішим є підхід, який
ґрунтується на припущенні, що нагромадження є відкладеним спо
живанням, коли людина вирішує — витратити гроші зараз чи пізні
ше. Вернерид виокремлює кілька психотипів, які роблять заощаджен
ня на основі їх мотивації. Це – “розпорядники готівки”, які організу
ють нагромадження відповідно до повсякденних розрахунків, “бу+
ферні нагромаджувачі”, які збирають гроші на непередбачувані вит
рати, “цільові нагромаджувачі”, які нагромаджують на товари довго
тривалого вжитку, будинок, квартиру, відпустку, “розпорядники ба+
гатством”, які роблять інвестиції.

Якщо економісти говорять про термін “переваги часу”, то психоло
ги “про здатність відкладати задоволення”. В економічних стосунках
процентні ставки з різних видів заощаджень являють собою ступінь
готовності зберегти деяку суму грошей, щоб у майбутньому отримати
більшу суму. Цікаво, що у більшості людей рівень процентної ставки
набагато вищий, ніж пропонують банки, і становить приблизно 30%
річних. Чим більшу процентну ставку надає суб’єкт, тим більше він
намагається витратити грошей тепер, щоб задовольнити свої потреби.

Орієнтації стосовно споживання і заощадження залежать також
від вірувань, переконань, належності до тієї чи іншої соціальної гру
пи. Протестанти, наприклад, вважають, що робити заощадження доб
ре з моральної точки зору, тому що це є результатом важкої  людської
праці і  зусиль, а от брати гроші в борг недобре, бо це свідчить про
безтурботне життя. До того ж люди перебувають під постійним соці
альним і культурним тиском, оскільки належність, скажімо, до про
шарку заможних передбачає наявність власного елітного будинку,
дорогої машини, виду спорту (хобі) тощо.

Заощадження можуть бути вимушеними, наприклад, внески до
пенсійного фонду, хоча сама людина відчуває негативне ставлення до



накопичення тощо. Отож деякі люди, які заощаджують гроші, мо
жуть ставитися до цього негативно, вважаючи, що їм це нав’язують.

Дослідження соціальних установок щодо боргової поведінки свід
чать: те, що люди беруть у борг і віддають його або ж ні, більше залежить
від виховання, ніж від економічного становища і демографічних ознак.

Дослідження витрат і поведінки споживача стосується широкого ко
ла проблем щодо сприйняття і оцінки різних характеристик товарів,
процесу вибору товару і послуг, здійснення покупки, життєвого стилю
споживача тощо. Споживацька культура має як свої позитивні, так і
негативні наслідки. З одного боку, великий вибір і свобода у визначе
нні власного стилю життя, з іншого — небезпека меркантильного
способу життя, безкінечної гонитви за речами замість реалізації своїх
потенційних можливостей, саморозвитку і наповнення духовним
змістом міжособистісних стосунків. Звичайні люди сприймають спо
живацьку культуру і як розширення прав і можливостей, і як провока
цію і постійний тиск, що призводить до розчарування і невдоволення.

Поняття меркантильності має такі ознаки, як гонитва за гроши+
ма і майном заради них самих, сприйняття грошей і майна як крите+
ріїв у формуванні суджень про успіх і добробут і як використання гро+
шей і майна для демонстрації певного статусу. Для визначення рівня
меркантильності психологи обрали такі особистісні якості людей, як
інстинкт власника, заздрість, відсутність людяності і великодушнос
ті у відносинах обміну і розподілу. Таким чином, меркантильність є
ціннісною орієнтацією стосовно речей, придбання яких стає цен
тральною метою всього життя, ключем до щастя і добробуту,
основним показником успіху. 

Меркантилістичні цінності впливають на думки, почуття, вчинки,
поведінку і діяльність людини. Так, люди, які схвалюють мерканти
лістичні цінності, мають більш нереальні очікування щодо передба
чуваної ними психологічної і соціальної користі, яку можна отрима
ти від товару, і відчувають більш негативні емоції після покупки. Лю
ди з більшим ступенем меркантильності вважають майно як сукуп
ність функціональних об’єктів і статусних символів, а люди з мен
шим ступенем меркантильності сприймають речі як символи міжосо
бистісних стосунків і засоби для досягнення задоволення і насолоди.
Цікаво, що меркантилісти уявляють багату людину обов’язково ро
зумною, успішною і працьовитою, а себе відчувають  більш  нещасли
вими і незадоволеними, ніж немеркантилісти. До того ж мерканти
лісти частіше переживають тривожність і депресію. Люди, які довго
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переживають психологічні труднощі, в остаточному підсумку також
зосереджуються на речах. Водночас меркантилістичні спрямування
молоді обумовлюються не тільки низьким рівнем задоволення пси
хологічних потреб, а й низькою соціальною адаптованістю.

Психологи досліджують також, які чинники впливають на поведінку
споживача, на вибір товару і прийняття рішення про покупку. Адже по
купка забезпечує не тільки фізичні потреби, а й стає виявом життєвого
стилю, самовираження, засобом проведення дозвілля тощо. Розширю
ються і мотиви відвідування магазинів. Це може бути не тільки прагнен
ня придбати конкретну річ, а й бажання поспілкуватися тощо.

Існує кілька типологій поведінки  здійснення покупки на основі
мотивації покупця щодо відвідування магазину (можливість схова
тися від повсякденності, отримати нові відчуття, зустрітися і поспіл
куватися з іншими людьми, отримати задоволення, купуючи товар,
тощо). Серед психотипів покупців зустрічаються “економічні покуп+
ці”, які орієнтуються на досягнення найбільш економічно ефективно
го рішення у здійсненні покупки і цікавляться не тільки ціною, якіс
тю, а й іншими властивостями товару. “Персоналізованих покупців”
приваблює спілкування з продавцем або іншими людьми. “Етичні
покупці” підтримують маленькі місцеві магазини. “Апатичні покупці”
не полюбляють ходити по магазинах і більше турбуються про зруч
ність і мінімум зусиль.  

Відповідно до таких вимірів купівельної поведінки, як задоволен
ня, купівля “під настрій” та ставлення до себе й інших вирізняють
“шаблонних покупців”, які рідко купують залежно від настрою. “Віль+
ні покупці” сприймають покупку як винагороду, “заощадливі покупці”
надзвичайно економні, “передбачливі покупці” просто економні, “аль+
теративні покупці” користуються комісійними магазинами. Так,
“шаблонних” і “передбачливих” покупців більше серед людей стар
шого віку, а “вільних покупців” – серед молоді. Водночас у купівель
ній поведінці людей зустрічається і такий економікопсихологічний
феномен, як “купівельна наркоманія”, або нав’язливе прагнення ку
пувати. Це явище пояснюється як розладнанням вольових процесів
та емоційної сфери особистості, так і компенсаторною формою пове
дінки, за допомогою якої людина намагається подолати негативні
емоції і настрої.
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Основою вибору покупки є процеси переробки інформації і прийнят+
тя рішення. Модель процесу переробки інформації має такі етапи:
розпізнавання проблеми, пошук внутрішньої і зовнішньої інформації
про можливі альтернативи, оцінка альтернатив, первинна емоційна
реакція, когнітивна переробка, установка, вторинна емоційна реак+
ція, намір. Когнітивна переробка інформації може бути глибокою
(семантичне кодування, надання змісту і смислу інформації, порів
няння вражень, аргументація тощо) і поверховою в разі відсутності
часу, фізичних, фінансових або соціальних ризиків. Формування ус
тановки щодо альтернатив вибору відбувається вже після деякого
орієнтування в інформації і її когнітивної переробки. Водночас при
рода людини така, що, приймаючи рішення щодо покупки, покупець
не завжди має можливості і бажання займатися всією цією “психіч
ною арифметикою”.

Питання для самоконтролю

1. Види грошової поведінки.
2. Охарактеризуйте психотипи заощадження грошей.
3. Від чого залежать орієнтації стосовно споживання і заощаджен

ня?
4. Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони споживацької

культури.
5. Що таке “меркантильність”?
6. Які особистісні людські якості вибирають психологи для визна

чення рівнів меркантильності?
7. Як меркантилістичні цінності впливають на поведінку людей?
8. Які мотивації покупців вам відомі?
9. Охарактеризуйте психотипи покупців.

10. Що таке “купівельна наркоманія”, чим пояснюється це явище?
11. Опишіть етапи моделі процесу переробки інформації стосовно

здійснення покупки.



2.2.4. Інвестиційна поведінка

Одним із найважливіших видів грошової поведінки є інвестицій
на поведінка. Економічний підхід передбачає, що збільшення інвес
тицій зумовлено стійким підвищенням попиту на якісь блага. Існує
кілька економічних моделей інвестицій. Так, неокласична модель
показує, як рівень інвестицій залежить від кінцевого продукту, ка
піталу, ставки банківського процента, правил оподаткування і соці
ального доходу загалом. Відповідно до цієї моделі підприємці вико
ристовують інвестиції, щоб довести власний капітал до оптималь
них розмірів, коли за існуючих технологій отримується максималь
ний прибуток. 

Модель інвестицій у житлове будівництво розглядає інвестиції в
поєднанні з цінами на житло, які, у свою чергу, залежать від попиту і
очікуваної користі від володіння власним житлом. Відповідно до мо
делі Солоу, яка використовує також і соціокультурний підхід, країни,
населення яких має низький подушний дохід, є бідними внаслідок
низького рівня інвестицій і, навпаки, країни з високим рівнем інвес
тицій процвітають внаслідок високого подушного прибутку. Варто
наголосити на першочерговому значенні духовного начала в еконо
мічному житті. Так, групові соціокультурні стереотипи можуть стати
перешкодами на шляху до національної єдності.

За часів радянської влади інвестиційна державна поведінка була
такою, як і в попередній історичний період від Петра І – тоталітар
ною, державною, протекціоністською. Іншими словами, держава сама
визначала інвестиційну поведінку своїх громадян, а населення вико
ристовувалося лише для обслуговування державних екстенсивних
ідей. Отож люди не звикли перетворювати гроші в гроші, вони їх вмі
ли тільки заощаджувати, вкладаючи в Ощадбанк за мізерні проценти.

Як і всі тоталітарні режими, радянський теж будувався на глибин
ній духовній опорі, вірі у велику державу (імперію), яка має свою
власну, обов’язково планетарну за значенням місію, яка забезпечува
лася військовою державною машиною. Все з самого початку обумов
лювалося ідеологічним колапсом, вичерпанням духовного коду і
закономірно призвело до політичної, економічної і культурної транс
формації суспільства. Дух великодержавного шовінізму, національне
самолюбство надзвичайно живучі. І сьогодні дехто більше дбає про
повернення “наддержави” замість того, щоб уболівати за стан культу
ри, науки і освіти у рідній країні. 
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Перехід до шляху інтенсивного економічного і культурного роз
витку власної країни потребує вже не зовнішнього, а внутрішнього
фактору, нової духовної ідеї і її конкретних авторів, яким би вдалося
задіяти людський потенціал. Кожна країна має свою ідеологію і від
повідну їй ієрархію цінностей, яких дотримується народ і які обумов
люють, вмотивовують і виправдовують характер, мету і діяльність
своїх інституцій. Ідеологія може сприяти економічному і культурно
му розвитку або, навпаки, стояти на заваді.

Ефективність ідеології як духоматеріальної сили, яка є вирі�
шальним чинником функціонування господарського, політичного,
економічного і культурного механізмів, визначається ступенем
синхронізації ієрархії обраних цінностей із зовнішніми і внутріш�
німи умовам. Таким чином, країна досягає успіхів, коли її ідеологія
узгоджена і адаптаційна, коли відмінності між державною ідео�
логією і повсякденною практикою всіх інституцій є мінімальними.

Економічні реформи останніх років були неефективними ще і то
му, що вони не мали відповідного психологопедагогічного супрово
ду, не проводився ідеологічний, економічний і економікопсихологіч
ний всеобуч. Саме з його допомогою  можна було б, спираючись на
традиційні цінності, подолати за короткий час відмінності в трак
туванні економічної поведінки, дістати етичне обґрунтування для
зайняття новими видами діяльності, які одночасно мають на меті як
особистісний, так і суспільний інтерес. Цікаво, що в нашій країні ок
рім більшовиків ніхто і ніколи не враховував необхідність такого все
обучу. І хоча інші країни, наприклад Японія, взяли на озброєння та
кий досвід для економічного переходу від слабкої мілітаристської до
постіндустріальної і економічно сильної країни світу,  Україна, яка ві
дома своєю освітою, занедбала просвітницьку діяльність серед свого
ж населення. Це може бути пояснено також небажанням певних кіл
надавати необхідну інформацію з метою подальшого психологічного
маніпулювання економічною поведінкою людей. Але, вигравши так
тично, надзвичайно збагатившись за короткий термін, ці ж самі кола,
кидаючи населення країни у бідність,  програють стратегічно і викли
кають ті сили, які  можуть привести до повернення назад.

Низький рівень обізнаності народу про суспільство і людину, по
милкове уявлення суспільної свідомості, що начальство не піддаєть
ся злим силам і користолюбству і піклується про підлеглих, віра в те,
що керівництво вибирає правильні цілі і приймає відповідні їм ре
форми, обумовили ту економічну поведінку населення, яку ми зараз



і спостерігаємо. До того ж і єдина школа “життєвої практики”, нап
риклад, ощадні каси, а потім і трастові компанії та фінансові пірамі
ди МММ, застерігає потенційних інвесторів від активних дій. 

Таким чином, відсутність розробленого ціннісного і смислового,
тобто духовного, поля економічних реформ, критеріїв економічної, в
тому числі інвестиційної поведінки призвели до того, що реформи не
стали загальнонародною справою. Такі технології “вивільнення” на
роду не можуть бути втіленими до свого логічного завершення і,  за
лишаючись ілюзорними, ведуть лише до чергової катастрофи, як це і
відбувалося на попередніх етапах історичного розвитку. 

Цікавою з точки зору іншого сприйняття феномену підприємниц
тва і підприємця є одна з останніх концепцій креативності – “теорія
інвестування”, яку розробили Р. Стернберг і Д. Лаверт (1985). Авто
ри вважають творчою (креативною) людиною таку, яка прагне і
здатна “купувати ідеї за низькою ціною і продавати за високою ці+
ною”. Тобто займатися невідомими, невизнаними та непопулярними
ідеями, правильно оцінювати потенціал їх розвитку та можливості
попиту, наполягати на деяких з них і “продавати за високою ціною”,
а після досягнення ринкового успіху переходити до нової непопу
лярної ідеї.

Стернберг вважав, що людина не реалізує свого творчого потенці
алу у двох випадках: коли вона розкриває ідеї передчасно і коли не
виносить їх на обговорення занадто довго і вони стають очевидними,
“старіють”. Щодо  творчих проявів, то останні визначаються такими
факторами, як здібності (інтелект), знання, стиль мислення, індиві
дуальні риси, мотивація, зовнішнє середовище. Причому інтелекту
альні здібності є основними і для творчості потрібні такі їх складо
ві, як синтетичні здібності (нове бачення проблеми, подолання бу
денної свідомості), аналітична здібність (виявлення ідей, які варті
подальшої розробки), практичні здібності (уміння переконувати ін
ших в цінності ідеї, “продаж”). В разі занадто розвиненої аналітичної
здібності людина стає критиком, а не творцем. Синтетична здібність
породжує масу нових ідей, які можуть бути не підкріпленими аналі
тично, не обґрунтовані дослідженнями, тобто даремними. Практич
на здібність без попередніх здібностей приводить до “продажу” нея
кісних, хоч і яскраво репрезентованих ідей. 

Таким чином, “теорія інвестування” дає можливість краще зрозу
міти, які вимоги висуває підприємницька діяльність перед тими, хто
хоче нею займатися, а отже і те, як і чого  потрібно навчати майбутніх
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підприємців. Окрім того, вона дає можливість визначити, чи відпові
дають вітчизняні підприємці цим вимогам, а отже і те, чи можна наз
вати підприємцем того, хто виносить речі з батьківського дому або
своєї країни і розпродує їх заради власної користі замість того, щоб її
розбудовувати. Власне люди, яких називають вітчизняними підпри
ємцями, насправді в багатьох випадках ними не є.

Питання для самоконтролю

1. Чим зумовлюється збільшення інвестицій з точки зору еконо
мічного підходу?

2. Які економічні моделі інвестицій ви знаєте?
3. Охарактеризуйте особливості державної інвестиційної політики

за часів радянської влади.
4. Чому перехід до інтенсивного економічного і культурного роз

витку країни потребує нової духовної ідеї?
5. Чим визначається ефективність ідеології як головного чинника

господарського механізму?
6. Чому економічні реформи останніх років були недостатньо

ефективними?
7. Охарактеризуйте роль економікопсихологічного всеобучу в по

доланні відмінностей у трактуваннях економічної поведінки.
8. До чого може призвести відсутність ціннісного і смислового по

ля економічних реформ?
9. В чому полягає зміст “теорії  інвестування”?

10. Які вимоги висуває сучасна підприємницька діяльність до тих,
хто хоче нею займатися?

2.2.5. Роль креативності в економічній 
поведінці людини

Творча людина самостійно ставить проблему і автономно її вирі
шує, адже для творчості необхідна незалежність мислення від стере
отипів і зовнішнього впливу. Людина повинна уявляти, що вона має
зробити. Вона може вийти за межі поля можливостей і виявити кре
ативність, якщо знає ці межі. Проте занадто сталі знання обмежують
кругозір дослідника, заважають поновому бачити проблему.



Сучасні психологи доходять висновку, що не інтелектуальна обда
рованість безпосередньо впливає на творчі успіхи людини, а саме
формування певної мотивації і особистісних рис, що передують твор
чим виявам, сприяють розвитку креативності та формуванню відпо
відного типу особистості. Представники гуманістичної психології
(Г. Олпорт, А. Маслоу) писали, що початкове джерело творчості – це
мотивація особистісного зростання, яка не підпорядковується гомео
статичному принципу задоволення, отже, це потреба в самоактуаліза
ції, повній і вільній реалізації своїх здібностей і життєвих можливос
тей. Не випадково основними особистісними якостями творчої
людини є незалежність, орієнтація на особистісні цінності, а не на зов
нішні оцінки, переконаність, відкритість розуму, готовність сприйма
ти нове, незвичне, висока толерантність до невизначених ситуацій,
конструктивна активність, безперервний розвиток естетичного по
чуття і постійне прагнення до краси, самоповага, впевненість у своїх
здібностях, сила характеру, розвинене почуття гумору тощо.

Що стосується афективної сфери творчих особистостей, то пред
ставники гуманістичної психології стверджують: творчі люди харак
теризуються емоційною і соціальною зрілістю, високою адаптивніс
тю, врівноваженістю, оптимізмом. Водночас творчі люди схильні до
психофізіологічного виснаження під час творчої активності. Адже
творча мотивація працює за механізмом позитивного зворотного
зв’язку і раціональний контроль емоційного стану в перебігу творчо
го процесу послаблений.

Таким чином, обмежувачем творчості стає вичерпання психофізіо
логічних ресурсів (безсвідомого), що може призвести до крайніх емо
ційних станів. Невротичні симптоми можуть бути побічним резуль
татом творчої активності. До того ж активність пов’язана із зміненим
станом свідомості, зрушенням сенсорних фільтрів і розширенням
простору сенсорного сприйняття і може закінчитися психічною пере
напругою, виснаженням, порушенням психічної саморегуляції і по
ведінки. Отже, творча особистість повинна не тільки своєчасно отри
мати відповідні знання, навички і вміння щодо власної саморегуляції
і самоактуалізації, а й відповідний психологічний супровід з боку
професіоналів.

Креативи порівняно з некреативами є більш відстороненими,
стриманими, інтелектуальними, здатними до абстрактного мислен
ня, схильними до лідерства, більш серйозними, практичними, вони
вільно трактують правила, є соціально сміливішими, чутливішими,
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ліберальнішими, відкритими для досвіду, самодостатніми, з багатою
уявою. Цікаво, що у діячів мистецтва краще розвинена уява. Вчені
більш прагматичні, стримані, тактичні, менш соціально сміливі і чут
ливі, ніж діячі мистецтва. А от діяльність бізнесмена ближча до ді
яльності вченого. Окрім того, творча продуктивність в одній галузі
супроводжується творчою продуктивністю в іншій. У найвидат
ніших діячів науки, мистецтва, підприємництва творча активність не
знижується до кінця життя.

У творчому процесі людина створює нову реальність, в якій вона
розвивається далі і яка може бути осмислена і використана іншими.
Ставлення до творчості має свій історичний вимір. Відкривши твор
чість як інструмент еволюції, люди обожнили її. Не випадково в усіх
монобожних релігіях серед багатьох імен, якими називають Бога, іс
нує одне, спільне для всіх, це – Творець. Адже все, що оточує нас, і те,
що наповнює наш розум і почуття, спочатку було створено людською
думкою, на яку впливали відповідні соціальні і духовні цінності.
Проте суспільне шанування творчості не збігається з реальною цін
ністю творчого продукту. Навіть у ХХ ст. реальна цінність будьяко
го творчого продукту визначалась не так внеском у скарбницю світо
вої культури, як тим, якою мірою він може бути тиражованим, нап
риклад, репродукції, телефільми, радіопередачі тощо. Отже, існують
великі розбіжності у прибутках творців і ділків масової культури.

У Давній Греції творче життя теоретика вважалось більш гідним для
вільного громадянина, ніж життя практика. Може саме тому геніальні
ідеї, народжені античністю, були втілені в інженерних спорудах Давньо
го Риму. В епоху Відродження над практичною діяльністю домінувало
дозвілля як необхідна умова розвитку особистості, а сама практична ді
яльність була лише джерелом матеріальних засобів існування. Новий
час підніс на перше місце “справу” (бізнес), а все інше стало “хобі”.

Глобальна антропологічна криза ХХ ст., відчуження людини від
світу, природи, культури, почуттів, звуження сенсорних можливос
тей обмежили внутрішню активність людини, яка має створювати
ідеали, образ світу та взірці для наслідування, які є тими соціокуль
турними генами, без яких не відбувається подальше олюднення лю
дини. Не маючи жорсткої видової програми поведінки (як у тварин),
людина не тільки створюється за образом і подобою тієї субкультури,
в якій вона перебуває, а й заради збереження власного життя спро
можна знаходити вищі взірці культури для свого відродження і ду
ховного оновлення.
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Усвідомлення того, що цілеспрямованою матеріальною діяльністю
люди не розв’яжуть проблему місця особистості у світі, а ще більше
віддаляться від її вирішення, спричинило появу нової хвилі інтересу
до різних видів творчості, і особливо до підприємницької. Адже твор
чість є величезним прискорювачем свідомості і той, хто хоч раз від
чув це прискорення, не в змозі відмовитися від цього переживання
(І. Бродський).

Питання для самоконтролю

1. Що безпосередньо впливає на творчі успіхи людини?
2. Охарактеризуйте основні якості творчої особистості.
3. Як описують афективну сторону творчої особистості представни

ки гуманістичної психології?
4. Чим відрізняються креативи від некреативів? 
5. До якого виду (наука, мистецтво) ближча діяльність бізнесмена?
6. Охарактеризуйте в історичному вимірі ставлення людей до твор

чості.
7. Чому творчість вважається величезним прискорювачем свідо

мості?

Основні висновки
1. Україна вступила в ринкову економіку, яка має власну систему ре

гулювання, де вирішальну роль відіграють транснаціональні корпора
ції (ТНК), які контролюють 90% вивезення капіталу. І через те, що ни
ні визначальним фактором успіху стає технологічне лідерство, то кра
їни, які швидко прогресують, знищують промисловість відсталих кра
їн і перетворюють їх на своїх постачальників сировини і дешевої робо
чої сили. Капітали концентруються в країнах з вищою суспільною про
дуктивністю праці, що пояснює те, чому вони стають “насосом”, який
випомповує все краще, що мають бідні країни, включаючи і людський
потенціал. Таким чином, загальнопланетарний ринковий механізм
знищує економіку відсталих країн, в тому числі і в Україні, з якої за час
входження у світовий ринок вивезено кількасот мільярдів доларів. 

2. Інвестиційна криза в Україні породжена внутрішніми чинника
ми, в тому числі принциповою відмінністю економічної поведінки
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людей  протягом тривалого історичного періоду, який нараховує
кілька століть. Це пояснюється тим, що основним інвестором була
держава. Державнопротекціоністська інвестиційна поведінка впли
нула на всі верстви населення країни. Українська економічна культу
ра виявилася слабо підготовленою для активних інвестиційних дій
як усередині країни, так і за її межами. Отож український потенцій
ний інвестор вкладав свої капітали в західну валюту і банки.  Вітчиз
няні ж банки допомагали перекачувати кошти за кордон.

В умовах надзвичайно низьких пенсій і заробітної плати, а також
через постійне затримування їх виплати та безробіття населення ста
вало дедалі біднішим. А ті, у кого були невеликі залишки і хто вже ба
гато разів був обдурений інвестиційними заходами, чекали кращої
влади, зберігаючи гроші як “мертвий капітал”.

3. Директорат, який звик до того, що інвестиції – це щось безкош
товне, що роздається державою і що має бути фактично “принесене і
подароване” тим, хто їх дав, є лише реципієнтом, який не готовий до
використання інвестицій та ефективного освоєння коштів і “фінансо
вої прозорості”. Українська економічна еліта також чекає подальших
подій і “тихесенько”, щоб не знали голодні і безробітні співвітчизни
ки, витрачає гроші на свої власні потреби. 

4. Ситуація “ментальної противаги”, яка склалася між українським
інвестором і реципієнтом, не тільки віддзеркалює неготовність до
взаємовигідної співпраці, а й спонукає повернення до пріоритету і
лідерства держави в стосунках інвесторреципієнт та до автаркії. Ви
ходом із цієї ситуації може стати переорієнтація ідеї на давню куль
турну значимість і природні багатства країни, на технологічну могут
ність у чітко визначених і  науково обґрунтованих галузях матеріаль
ного і духовного виробництва, що дасть змогу мотивувати всі групи
інвесторів на вкладання грошей у високі технології, науку і освіту. Ін
шими словами, ідея державності матиме інше забарвлення щодо рів
ного партнерства на світовому ринку.
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2.3. Психологія освітньої поведінки

2.3.1. Ставлення до освіти
Культура і освіта є основними засобами адаптації людини до сучас

ного світу, адже поза  культурою і освітою людина гине психічно і ду
ховно. У трудовій діяльності фахівців виокремлюють три основні
мети: застосування знань для вирішення практичних проблем
(практика), пошук нових знань, їх систематизація (теорія) та
систематизація адаптації і передача знань (освіта і просвіта). Водночас
на ставлення до освіти і задоволення освітніх потреб освітніми пос
лугами впливає не тільки престиж праці і освіти в країні, зміст освіти,
а й бюджет часу, матеріальні можливості громадян та ін. Слово “осві
та” використовується в кількох значеннях. Освіта — це і вид людської
діяльності, де є свої фахівці та відповідні соціальні інституції
(результат) і процес, який складається з навчання, виховання і освіти. 

Якщо навчання як складова навчальновиховного або, точніше, ос
вітнього процесу є передачею знань, формуванням навичок і вмінь, а
виховання — це  формування системи відносин до світу, тобто до при
роди, до культури, до праці і відпочинку, до знань, до іншої людини,
до самого себе і до Бога, то освіта – це формування людиною власно
го образу “Я” за вищими взірцями культури. Вирішальне значення
саме цього процесу в становленні особистості і знайшло своє відобра
ження в назві “освіта”. Людина є проективною істотою, яка, проекту
ючи себе в майбутнє згідно з обраними взірцями, планує і втілює за
допомогою конкретних знань свої проекти, відповідно змінюючи і
створюючи себе і своє  життя. 

За роки перебудови українського суспільства ставлення до освіти
змінювалося не один раз. Затримка або невиплата заробітної плати,
відсутність робочих місць, неможливість знайти роботу людині з ви
щою освітою та інше негативно вплинули на уявлення підростаючих
поколінь про  роль освіти в їх житті. Це зумовило зниження прести
жу освіти, особливо вищої, небажання молоді вступати до вищих
навчальних закладів і витрачати свої сили і час на непотрібні сус
пільству знання тощо. Таким чином, знецінювання знань призвело до
суттєвих змін в освітній поведінці людей.

Одночасно із зменшенням кількості людей, які бажали задовольни
ти свої професійно орієнтовані освітні потреби, в перші перебудовні
роки значно збільшилася кількість тих, хто прагнув задовольнити осо
бистісно орієнтовані освітні потреби, відновити свої світовідчуття, сві
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топереживання, світосприйняття, світогляд у цілому. Все це пояснюва
лося руйнуванням ієрархії базових цінностей культури, яке було спри
чинене її трансформацією, а отже і бажанням людей зорієнтуватися у
внутрішньому і зовнішньому світі, який так швидко змінювався. У ве
ликих містах виникли так звані школи особистісного розвитку найріз
номанітнішого напряму (тільки в Києві їх нараховувалось близько 30).

Поступове розширення сфери послуг і зростання суспільної потре
би у фахівцях, професії яких належать до системи “людина–людина”,
спонукало молодь, а також значну частину інженернотехнічних спеці
алістів, попит на яких постійно зменшувався, піти навчатися далі, опа
новуючи знання в галузі маркетингу, управління, права, політології,
соціології, психології тощо. Водночас у суспільстві суттєво під
вищилися вимоги не тільки до рівня професійних знань, а й, що особ
ливо важливо, до особистісної культури, емпатійних здібностей, кому
нікативних навичок і вмінь працівника. 

Не випадково освіта, в тому числі й самоосвіта, вважається гло
бальним фактором виживання людини, суспільства, держави і людс
тва. Звідси основними напрямами її розвитку стали гуманізація, пси
хологізація та індивідуалізація. 

Відповідно до Закону України метою вищої освіти є всебічно і гар
монійно розвинена особистість. Це дає юридичні підстави говорити
про реальні можливості перетворення української освіти як найваж
ливішої складової психодуховного виробництва у провідну галузь
“технологічної могутності” держави, а також мотивувати інвесторів
на вкладання грошей у найсучасніші технології інформаційнопред
метного, методичного, психологопедагогічного і духовного змісту
педагогічної діяльності. 

Прагнення знайти і зайняти свою психологічну нішу у світі здавна
було властиве для українського народу. Сама назва “Україна” від
дзеркалює потребу людей опанувати позамежовим світом, або сві
том, який перебуває поза (над) межею звичного сприйняття. Україн
ці, затиснуті між західною і східною культурами, традиційно шукали
того інтегрального сприйняття, який би дав їм змогу визначитися у
світі людей. Вони спостерігали пізнавальні процеси, які відобража
ють просторовочасові характеристики світу і співвідносяться з ни
ми. Ототожнювали пам’ять з минулим часом, бо вона зберігає пере
житі думки, образи, дії, емоції і почуття.

Культурноісторичні попередники особливо високо цінували дос
від чуттєвого сприйняття (сенсорноперцептивні процеси), який за
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безпечував їм адаптацію до теперішнього часу, до спілкування з
навколишнім світом. Наприклад, соціальні установки української на
родної психології і педагогіки щодо виховання молоді говорять, що
якщо хлопець і дівчина не вміють співати, танцювати, грати на му
зичних інструментах, вишивати, розписувати писанки, то в них буде
нещаслива родина, вони стануть поганими батьками і народять де
рев’яних або кам’яних (нечуйних) дітей. Чи не тут бере свій початок
музичний простір української народної пісні про кохання і любов.

Уява, фантазія, прогнози, цілепокладання співвідносилися україн
цями з майбутнім. А холістичне мислення, яке поєднує в єдине ціле
минуле, сучасне і майбутнє, оспівувалося ними в образі птаха, який
немовби злітав понад часом, виявляючи причини (минуле), віддале
ні наслідки (майбутнє) і умови реалізації причиннонаслідкових від
носин (сучасне). Пов’язуючи між собою часи і одягаючи думку в сло
во, він готував її для подальшого втілення в реальне життя. І сама лю
дина як агент такого системного творчого мислення також ставала
певним повідомленням, текстом, словом у плоті, живим словом, або
тим функціональним інструментом, яким  вона і творить  навколиш
ній світ.

Між людиною і соціальним середовищем існував проміжний світ
мови, який мав бути освоєний нею, щоб вона “словом” могла взаємоді
яти із світом людей, а сама людина, яка певним чином належала до
цього проміжного світу і була його агентом, мала “словом” спочатку
створити саму себе. Іншими словами, йдеться про психодуховне “само
інвестування” з метою вивільнення власного творчого потенціалу,
який цінувався надзвичайно високо і обожнювався. 

Навчитися говорити означає навчитися спочатку думати за допо
могою словесного мовлення, тобто в межах абстрактних словесних
понять і граматичних категорій. А оскільки мова ще й символічна, то
думання здійснюється також за допомогою символів, яких завжди
менше, ніж реальності, яку вони відтворюють. Саме тому мова може
звужувати свідомість і тим самим висувати межі розумінню. 

Питання до самоконтролю

1. Чому культура і освіта є основними засобами адаптації до сучас
ного світу?

2. Що впливає на ставлення до освіти?



3. Поясніть значення слова “освіта”.
4. Дайте визначення понять “навчання”, “виховання” і “освіта”. 
5. Чим відрізняються між собою навчання, виховання і освіта?
6. Як і чому змінювалась освітня поведінка в період трансформації

українського суспільства?
7. Які вимоги до фахівців висуває сучасне суспільство?
8. Чому людина вважається проективною істотою? 

10.  Що таке психодуховне “самоінвестування”?
11.  Яка мета вищої освіти на Україні?
12.  Як прадавні українці ставилися до пізнання внутрішнього світу

людини?
13. Які мовні засоби використовувалися в процесі психодуховного
“самоінвестування”?

2.3.2. Стани свідомості та індивідуалізація особистості

Співвідношення свідомого і безсвідомого в сучасній термінології
описується за допомогою таких понять, як безсвідоме, підсвідоме,
досвідоме, свідомість і самосвідомість, надсвідоме. Окрім того, ви
різняють різні стани свідомості: безсвідомий стан, сон, неспання
(бадьорість), яке включає в себе увесь спектр психічних проявів у мо
дусі усвідомлення (увага, відчуття, сприйняття, пам’ять, понятійне і
образне  мислення, уява, інтуїція), а також змінені стани свідомості —
від неуважності до різноманітних станів саморегуляції і самоактуалі
зації. Причому покаяння, молитва, піст, послушництво, медитація та
інші змінені стани свідомості є засобами розширення самої свідомос
ті, знаходження нових смислів і способів оволодіння своєю поведін
кою, які  поєднані не тільки з вербальним і невербальним мовленням,
а й з більш глибинними творчими процесами. 

Прагнення вийти за межі слів та інших символів і прийти до без
посереднього бачення, де те, що сприймається, не проходить фільтри
лінгвістичного екрана, який існує в мозку, спрямовує людину до ос
воєння нових станів свідомості. Розуміння має прийти внаслідок від
чутого і пережитого вивільнення, завдяки повноті використання всіх
каналів відчуття і сприйняття.

Найвищі психічні стани перебувають вище слів, і хоча вони високо
емоційні, але відрізняються від екстазу, ейфорії чи відірваності. Для
них притаманна цілісність і залучення всього організму, що сприяє
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новому способу саморозуміння і формування нової значно вищої сві
домості. Дослідження психологів показують, що різні культури мають
різні сенсорні виміри і світи. Вибіркове  екранування сенсорної ін
формації пропускає одне повідомлення  і одночасно фільтрує інші та
ким чином, що відчуття, коли воно буде проходити через один набір
культурно змодельованих сенсорних екранів, дуже відрізнятиметься
від відчуття, яке проходитиме через інший культурний фільтр. Отож
людський всесвіт порізному визначений у різних місцях. Можли
вість входження в різні світи людського всесвіту полягає в тому, що
духовний досвід веде нас до розуміння, що наш власний світ також є
культурним спорудженням. Мабуть, саме цю  думку хотів донести
своїм учням Ісус, коли говорив, що у Його Батька світів багато. І ма
буть про це саме написав у своїй книзі “Маленький принц” А. де Сент
Екзюпері. Адже тільки  вище знання реальності може пояснити від
мінні культурно обумовлені реальності.

Культура створила людину на засадах сенсорної пригніченості для
того, щоб вона могла сфокусувати свідомість на певних завданнях
виживання, що й було необхідно для еволюції. Біологічнокультур
ний процес подарував людині розуміння про себе та усвідомлення
того, що вона має свідомість. Водночас та свідомість, яка сьогодні
вважається нормою, є не тільки біологічним прогресом, а й біологіч
ною перепоною. В межах розвитку людства в минулому вона була не
обхідна для виживання, але щодо завдань сучасного розвитку осо
бистості, то вона стає головною причиною стрімкого руху людства до
власного зникнення.

Сучасна наука має задовольняти не тільки інтелект, а й відклика
тися на потреби серця і людської душі, інакше зосередженість на
частковому виводить людину з контакту з інтегруючою, узгоджу
вальною  силою цілого, його енергією і зміцнюючою силою еволю
ційних істин. Так, Д. Гудвейдж зазначав, що насичення матеріаліз
мом, складанням елементів вкрало вищі людські почуття і спородило
розчарування, ненависть і війни, що треба звернутися до величі єд
ності і взаємозалежності усього в природі. А І. Локс писав, що людс
тво ще не усвідомило значимості духоматеріальної концепції світоус
трою. У сфері психології це бачення віддзеркалюється у визнанні то
го, що розум діє не як пасивне дзеркало, а як цілеспрямований ху
дожник. 

Завдяки причетності до свідомості людина може стати органічною
частинкою більш цілого, завершивши таким чином процес індивіду



ації (К. Юнг, А. Маслоу). Людина, яка живе творчим життям, постій
но відтворює свою цілісність, а отже і себе у кожний момент часу. То
му творчість є ознакою психічного здоров’я і довголіття. Негативне ж
сприйняття і розуміння часу, яке породжує установки руйнування та
страху, призводить до того, що особистість постійно відчуває обме
ження і вмирає в різних своїх частинах. На противагу цьому розви
ток інтуїції допомагає ідентифікуватися з силою часу і створює ціліс
ність. Завдяки інтуїції всякий зміст постає як довершене ціле
(К. Юнг), отож тільки часткові відчуття потребують причинної ло+
гіки інтелекту.

Наше уявлення про “ідеальний порядок” існує в несвідомому як
генетична пам’ять про споконвічний порядок, звідси  прагнення ком
пенсувати видимий зовнішній хаос повсякденного існування. Якщо в
певний момент часу людина переживає якийсь стан, то він завжди за
барвлений властивостями всієї ситуації як цілого. Таким чином, “ду
шу” цього моменту можна розкрити через символ, який розгортає
значення, зміст цілого. 

За К. Юнгом символ – спосіб образного відображення ідей, перцеп
тивномислительної діяльності, завдяки якій  вимальовується зміст
переживання або ідеї, контур яких задано архетипом. Таким чином,
зміст, який витіснено, виходить з глибин несвідомого (надсвідомого)
і віддзеркалюється в символі, тобто перетворюється, формуючи  за
лежність сприйняття від минулого досвіду людини і виявляючи тим
самим обидва полюси конфліктуючих між собою полярностей. 

Кожний символ має складне багатозначне трактування. Для асимі
ляції несвідомого змісту не обов’язково знати на рівні свідомості всю
змістову багатозначність символу. Вона дається людині в безпосеред
ньому переживанні і поступово вичерпується в процесі індивідуації.
Саме переживання символу забезпечує психологічну трансформа
цію. Отож К. Юнг надає цьому переживанню символів першочерго
вого значення в трансформації особистості в процесі індивідуації.

Пояснити дію символу можна таким прикладом. Скажімо, людина
живе в густих джунглях, звідки ніколи не видно неба і де саме життя
здається хаосом жорстких інстинктів. І ось приходить вища істота,
яка веде її вгору. Звідти можна побачити небо і землю з її джунглями,
і людина пізнає інші закони життя, реальність порядку та гармонії.
Вона повертається в джунглі під впливом того, що пережила. Однак
її одноплемінники її не розуміють, бо не пережили її досвіду, а люди
на не змогла знайти того єдиного символу порядку, про який дізна
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лась. Нарешті вона змусила їх піднятися на дерево мислення люд
ського роду – і вони замислилися, побачивши реальність іншого по
рядку, небо і його знак. І якщо потім вони не зможуть піднятися на
високе дерево і відчуватимуть себе пригніченими в темному хаосі
джунглів, хтось зможе нагадати їм про нього, сказавши, “згадайте про
зірки, у світі існує порядок”. І люди, які у відчаї, можуть знов пережи
ти реальність порядку завдяки владі символу.

Життєва ситуація, пережита людиною, спонтанно ототожнюється
з якостями відповідного психологічного стану і виступає в ролі сим
волу цього стану, який тепер віддзеркалюється в символічному обра
зі. Отже, будьяка інтуїція базується на символах  і є здатністю про
читати кожне ціле як символ якоїсь основної життєвої властивості,
побачити її “душу”.  У поєднанні з аналітичним інтелектом інтуїція
стає проривом у цілісність та у пізнання побудови будьяких струк
тур, в тому числі і психологічних. Іншими словами, коли розум пе
рестає бути механістичним і починає оперувати цілим, він сам стає
цілісним – відчуває живу силу моменту, пізнає живу мову символів,
стає інтерпретатором життя і починає жити повноцінним життям.
Символи для нього стають мостами між змістом і тим, хто їх сприй
має. Особистості, які мають цілісне сприйняття, здатні ототожнюва
ти себе з життєвою цілісністю і спроможні виразити та передати ін
шим цю цілісність у переконливих символах. Це особлива психічна
здібність, талант, що її мають великі люди мистецтва – художники,
режисери, поети, діячі науки.

За К. Юнгом розвиток особистості виявляється у зближенні свідо+
мого і несвідомого за рахунок його усвідомлення і диференціації, тобто
в індивідуації, яка базується на асиміляції індивідуального та колек+
тивного досвіду, що дає змогу людині сприймати світ і виражати себе.
Індивідуація – це прорив унікального потенціалу, який криється в цен+
трі особистості (самості), детермінація теперішнього не минулим, а
майбутнім, де трансцендентальна функція стає рушійною силою роз+
витку, яка не заперечує причинного пояснення теперішнього минулою
історією людини.
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2.4. Психологія трудової поведінки

2.4.1. Труд і моделі ринку праці
Труд (праця) – це доцільна діяльність з перетворення

навколишнього світу для задоволення потреб людини, один з ос�
новних видів її усвідомленої активності, яка є засобом і способом
самореалізації в особистісному і суспільному житті, спілкуван�
ня, пізнання себе і навколишнього світу, розвитку себе як особис�
тості, самоутвердження, створення матеріальних і духовних
цінностей і особистісного добробуту. Труд – це також процес ре�
алізації людських ресурсів у сфері духовних, психологічних, фізі�
ологічних, професійних та інших функціональних можливостей
людини. Отож зміст, умови, засоби, характер, цілі та організація пра
ці повинні сприяти розвитку особистості, приносити радість і задово
лення досягнутими результатами. 

До основних структурних компонентів трудової діяльності
належать:  суб’єкт праці (носій та ініціатор трудової діяльності, його
знання, навички, вміння, здібності), зміст праці (процеси і способи
виконання трудових завдань), матеріальні (інструменти, машини) і
функціональні (мовлення, поведінка) засоби праці, умови праці (фі
зикохімічне і соціальне середовище: працевлаштування, утверджен
ня соціального статусу, задоволення матеріальних потреб та ін.), ме
та і характер результатів праці,  організація праці (порядок, трива
лість, обсяг робіт). 

Кожний вид трудової діяльності реалізується нормативним схва
ленням (моральним, економічним, ін.), яке відображається в психоло
гічному змісті праці. До структурних компонентів психологічної сис
теми трудової діяльності, яка віддзеркалює психологічний зміст пра
ці, належать мотиви діяльності (матеріальні, пізнавальні, естетичні,
перетворювальні, комунікативні), цілі, програми діяльності, інформа
ційна основа, процеси прийняття рішень, психомоторні процеси, про
фесійно важливі якості суб’єкта праці тощо. Причому суб’єктом пра
ці виступає не тільки активно діюча, перетворююча, яка має свідо
мість і волю людина, а й соціальна група. 

Професіоналізація як формування специфічних видів трудової ак
тивності суб’єкта праці відбувається в кількох напрямах: як процес
соціалізації (засвоєння соціальних норм культури), перетворення со
ціального досвіду в професійно орієнтовані установки, інтереси, цін
ності, прийняття соціальної ролі, суспільного завдання, входження в



соціальне середовище, а також як  процес розвитку особистості і про
фесіональної самореалізації індивіда на життєвому шляху та ін.

Економічна психологія досліджує трудову поведінку як різновид
економічної, зокрема поведінку людини на ринку праці. Цікаво, що
Міжнародна організація праці (МОП) у своїх конвенціях забороняє
називати працю товаром, а отже, забороняє словосполучення “ринок
праці”. Існує декілька визначень поняття “ринку праці”, який ро�
зуміють або як сукупність економічних відносин з приводу купів�
лі�продажу “робочої сили”, або як сукупність певних умов  (сус�
пільні відносини, економічна культура, закони, соціальні норми й
інститути тощо), що забезпечують відтворення, обмін і вико�
ристання праці.

Ринок праці в сучасній економіці може існувати тоді, коли робота
оплачується відповідно до рівня освіти, кваліфікації, якості, коли мі
німальна заробітна плата забезпечує рівень життя вищий за прожит
ковий, коли існують доступні за цінами квартира чи дім, коли робочі
місця відповідають техніці безпеки й економічним нормативам, коли
є система висококваліфікованої підготовки і перепідготовки кадрів,
коли працедавець і працівник рівні перед законом і коли національ
ний ринок є складовою міжнародного ринку праці. В Україні ринок
праці тільки формується, у зв’язку з чим порушуються питання вар
тості людського життя і моральних збитків, психологічних інвести
цій і витрат та ін.

Якщо класична, неокласична і кейнсіанська моделі ринку праці
належать до економікоматематичного типу і враховують незначну
кількість факторів, що впливають на розвиток ринку праці, а сегмен+
тарна — до абстрактних моделей, то ліберальна і соціально+орієнто+
вана моделі належать до практичних і функціонують у країнах з лібе
ральною або соціальноорієнтованою ринковою економікою із зрі
лим механізмом господарювання і участю в ньому державного секто
ру. Так, у США існує ліберальна модель, коли держава підтримує зне
долених і не втручається в процеси на мікроекономічному рівні. В
Японії і Німеччині відповідно до соціальноорієнтованої моделі рин
ку держава втручається не тільки в макроекономічні, а й в мікроеко
номічні процеси (приватний сектор), здійснюючи активну політику в
сфері зайнятості і регулюванні доходів населення. Таким чином, як
що ліберальна модель є більш конкурентоспроможною і передбачає
можливість банкрутства і безробіття, то соціальноорієнтована мо
дель, хоча і є більш консервативною, передбачає значні гарантії соці
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альної захищеності конкурентоспроможним прошаркам населення і
тим групам, які опинилися за межами ринку праці.

Сценарна модель ринку праці характеризується тим, що за еталон
береться вітчизняна або ж зарубіжна модель на певному відтинку ми
нулого  або теперішнього часу. Такі моделі цікаві більше з теоретич
ної точки зору, ніж з практичної, яка має відповідати реальній дій
сності. 

Структурно+описова модель передбачає  такий ринок праці, який
утворювався під впливом відкритої і прихованої структури. До від+
критого ринку належать як організована, офіційна частина (все пра
цездатне населення, яке шукає роботу і потребує профорієнтації, під
готовки і перепідготовки, та вакантні робочі місця і учнівські місця в
державному і недержавному секторах), так і неофіційна частина (ва
кансії та робочі й учнівські місця, які не охоплені послугами органів
працевлаштування і навчальними структурами державної освіти).
Прихований ринок праці утворюють працівники, які зберігають ста
тус зайнятості, але для них вірогідність втратити роботу дуже велика
за рахунок багаторічної практики надмірного резервування робочої
сили на підприємствах. За умов гіпертрофії прихованого ринку пра
ці спостерігається застійний характер процесів, коли значна частина
населення перебуває в цій сфері занадто довго для ефективного роз
витку економіки. 

З макроекономічного погляду попит на працю є сумою кількості
зайнятих і вакантних робочих місць. На нього впливають забезпече
ність економіки ресурсами, загальний спад виробництва, зміни у
формі власності і ситуації в кредитнофінансовій системі. За умов
зменшення кількості зайнятих в освіті, культурі і науці, а також неек
вівалентної зовнішньої торгівлі і вивезення капіталів за межі країни
та інвестиційної кризи і спаду виробництва можна говорити про
структурнотехнологічний і фінансовокредитний регрес народного
господарства.

Структурноописова модель ринку дає змогу виокремити такі ос
новні тенденції на вітчизняному ринку праці, як зменшення попиту
на працю, скорочення кількості підприємств, які контактують із
службою зайнятості, зменшення кожного року кількості тих, хто
звертається до служби зайнятості, підвищення питомої ваги безро
бітних серед незайнятих, зниження ціни праці в 2–3 рази і рівня спо
живання на душу населення, слабка нормативноправова база і від
сутність узгоджень між політикою зайнятості і загальною концеп
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цією реформування економіки, великі масштаби вивільнення робо
чої сили на великих підприємствах, подальше розшарування сус
пільства за рівнем доходу, вимивання висококваліфікованих  кадрів
за кордон і одночасна міграція в країну низькокваліфікованих робо
чих кадрів, збільшення диференціації заробітної плати за галузями
народного господарства тощо.

Питання для самоконтролю

1. Що таке праця? Назвіть основні структурні компоненти трудо
вої діяльності.

2. Визначте основні структурні компоненти психологічної системи
трудової діяльності.

3. Поясніть, що таке професіоналізація і в яких напрямах вона від
бувається.

4. Дайте визначення “ринку праці”. Поясніть, за яких умов він мо
же існувати.

5. Які моделі ринку праці ви знаєте? Визначте їх відмінності.
6. Опишіть структурноописову модель ринку праці.
7. Визначте особливості українського ринку праці на основі засто

сування структурноописової моделі ринку. 

2.4.2. Психологічні особливості східного ринку праці
В таких країнах Сходу, як Індія, Китай, Тибет, Японія, існують ба

гатовікові традиції сприйняття людини як частини Всесвіту, космосу,
природи, де порушення гармонійної рівноваги в природі позначаєть
ся на людському соціумі і, навпаки, негармонійне життя соціуму
шкодить природі (див. давні індуські вчення Веданти, Упанішад, ки
тайські даоські трактати, японський синтоїзм), що значно відрізня
ється від релігійних ідеологій Заходу. Так, у Китаї основні поведінко
ві стереотипи сформовані під впливом конфуціанства, яке займалося
мовними, етичними і ритуальними узгодженнями і, таким чином,
здійснювало соціально необхідну функцію, забезпечуючи суспільс
тво системою ефективної соціальної комунікації. Конфуціанство
вводить природну спонтанність у жорсткі рамки соціальних узгод
жень: установки, сценарії, ролі і норми поведінки. Наприклад, пова

112



жай і слухайся старших, батьків, начальство, вчителя. Чоловік дбає
про гроші, дружина – про родину, а батьки, вчителі і начальники не
суть відповідальність за дітей, учнів і підлеглих.

На противагу конфуціанству даосизм цікавило не лінійне мислення,
а безпосереднє знання, відновлення і розвиток спонтанності і виправ
лення шкоди, завданої соціальною дисципліною. Водночас на Сході
розуміють, що бути вільним від соціальних узгоджень –  не означає не
дотримуватися їх, а навпаки, свідчить про свідоме ставлення до них і
вміння користуватися ними як інструментами. Таким чином, основ
ною категорією культури стає шлях Дао (Брахман, Бон, Синто в інших
східних культурах), який означає світову єдність, закон спонтанного
буттякосмосу, людини і суспільства, тобто шлях, яким має йти все сус
пільство і кожна людина. Для того щоб йти шляхом Дао, необхідно дот
римуватися принципів спонтанності і недіяння, тоді людина буде абсо
лютно вільна, ні від чого не залежна і відповідна своїй природі. Тобто і
вона, і суспільство плистимуть за течією в правильному напрямі й ін
туїтивно відчуватимуть першосубстанцію “Ці” (Чі, Кі, Прана), яка на
повнює весь простір і тіло людини. Це зумовило створення складних
систем психофізичних тренувань для цілковитого дотримування Дао.
Західна людина сприймає всі ці принципи як ірраціональні.

К. Юнг писав, що Схід спирається на психічну реальність як го
ловну і єдину умову існування, що східна інтуїція – це явище творчої
і цілісної психічної природи, а не окремо взятих логічних операцій.
Іншими словами, йдеться про інтровертну культурну установку Схо
ду. Якщо на Заході інтровертна установка Сходу сприймається як
хворобливе і непродуктивне явище, то на Сході екстравертна уста
новка Заходу означає зваблення хтивістю, сластолюбством і пожад
ливістю, яке змушує постійно перевтілюватися і страждати. Отож
аналітичний Захід переконаний, що Бог створив світ і людину за сім
днів  і що людина повністю залежить від Бога або церкви як інстру
менту спасіння і несе відповідальність перед Богом. На противагу
цьому і на доповнення до попереднього інтуїтивний Схід вважає, що
Дао створює світ, який постійно змінюється внаслідок недіяння або
виростає як безкінечно розквітаюча квітка. Людина повинна
врятуватися сама, вона несе відповідальність тільки перед самою со
бою, збільшуючи або зменшуючи свою карму, яка обумовлює її
подальше життя з гарною або ж поганою долею.

Таким чином, даосизм наділяє східний національний характер поз
бавленням протидії, націленістю на гармонію із зовнішнім світом, зо
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середженістю, адаптивністю до обставин. А конфуціанство налашто
вує на дисциплінованість, працелюбність, слухняність, наполегли
вість, вміння стримувати емоції, загострене почуття соціальної
ієрархії.

Цікаво, що хоча буддизм став офіційною релігією майже в усіх пів
денних і далекосхідних країнах, однак вчення Чотирьох Істин сто
совно першопричини страждань (бажання, уподобання, неправиль
ний стан розуму, нездатність йти шляхом правильного мислення,
правильних дій і правильного усвідомлення), а також Майї (ілюзор
ність світу, речей, вчинків, яка зумовлена вихованням і звичкою ба
чити речі певним чином) і Двоїстості (постійний вибір між добром і
злом, яких насправді немає і які привносить наш незрілий розум) бу
ли зрозумілими лише аристократії. Те саме спостерігалось і в Росії,
коли православ’я навіть на початку ХХ ст. було повністю зрозуміле і
прийняте лише “вищим світом”. Прості ж люди вбачали в ньому до
повнення до язичництва.

Якщо на Сході існує сімейність, у Росії панує общинність, а на За
ході – приватне життя, то в Україні ми бачимо наявність всіх цих фе
номенів одночасово, де кожен представлений відповідними видами
діяльності і регіонами. Водночас багато українців, як і японців, вва
жають, що зберегти гармонію важливіше, ніж доказати правоту або
отримати користь.

Східний світогляд певним чином вплинув на ставлення до праці і
відпочинку, які більше схожі на медитацію, де продукт праці сповне
ний довершеності і таким психологічним станом, який незрозумілий
для західного розуму. До того ж людина відчуває себе членом групи,
підлеглим господаря, роботодавця і держави, вона більше пов’язана з
конкретною фірмою, ніж з професією, серед персоналу організацій
культивується дух патріархальної общини, підтримується антагонізм
між постійними і тимчасовими працівниками. Звідси зрозуміло, чо
му представники східних культур є прекрасними виконавцями дуже
тонких і водночас монотонних робіт (вирощування перлин,
складання мікросхем), а також, чому морська країна Японія відмов
ляється від виробництва великих кораблів і опановує електронні
прилади і робототехніку, що дає їй змогу зайняти одне з провідних
місць у світі. 

Дотримуючись філософії гармонії, зокрема принципів Феншуй,
японці не тільки вважають землю живою істотою, а й не почнуть та
ких масштабних робіт, як розташування будинку, будівництво авто
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мобільних шляхів, залізниць, іригаційних споруд, які ведуть до змін
у ландшафті, без рекомендацій майстра Феншуй та геомантаастро
лога. Дотримання принципів гармонії допомагає досягти кожній лю
дині вдалого шлюбу, довголіття, багатства, успіхів у справах тощо,
адже ці принципи вчать, як найкраще вписати себе в свою справу і
Всесвіт.

Дотримання правильного спрямування потоку “Ці” потребувало
від працівника, щоб він зливався зі своїм витвором, оточенням, гру
пою,  яка працює як єдиний організм, відчував, що її дія є частиною
руху Всесвіту. Працівник мав знати назву виробу, споживача, щоб не
розпорошувати свою енергію на абстрактний товар. Коли ж бідність
спонукала східного працівника найматися до західного підприємця,
який виробляв товари, тоді  і з’являвся низькоякісний товар, бо
працівник не вкладав у нього своєї душі. Вважалося, що і в Україні в
кожний витвір, який мав свою назву і призначався для майбутнього
господаря, гончар, коваль, бондар або інший майстер вкладав части
ну своєї душі. Описані відносини “працівник–працедавець” на схід
ному ринку доповнювалися відносинами “держава–підприємець”
або потенційні працівники. Причому на відміну від Заходу, де основ
ною функцією держави є регулювання соціальноекономічних про
цесів у країні,  пряме втручання в соціальні процеси, в тому числі в
регулювання ринку праці, до обов’язків східних держав не входить.

На відміну від жадоби до багатства прагнення до влади на Сході не
засуджується. Здібність володарювати і здійснювати вплив є бажа
ною метою. Держава виступає представником сакрального у сфері
земних стосунків, де її керівники від імені країни і нині кожного ро
ку пишуть звернення до Неба. Іншими словами, держава є колектив
ним підприємством із загального спасіння, а той, хто очолює її – зов
нішній гарант успіху. 

Представники східних культур вважають, що сильна прив’язаність
до чогось гальмує розвиток духу, що корінь зла не в речах або задово
леннях, а в бажанні володіти чимось. Якщо людина виключила ба
жання володіти, то саме володіння не шкодить її вдосконалюванню, а
влада, праця, власність, гроші, підприємництво є природною нагоро
дою за праведність. Звідси центр ваги економічних концепцій у цих
країнах припадає на механізм розподілу, а не виробництва. Отож на
Сході не вітають “постійне збільшення виробництво благ”, бо вважа
ють, що нераціонально багато виробляти, адже блага індивіда і сус
пільства не можна розуміти тільки у вимірі “успіху”.
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Питання для самоконтролю

1. Як конфуціанство забезпечувало суспільство системою ефектив
ної соціальної комунікації?

2. Поясніть, як даосизм виправляв шкоду, завдану соціальною дис
ципліною.

3. Як К. Юнг пояснював відмінності між інтровертною і екстравер
тною установками поведінки представників східної і західної
культури?

4. Поясніть, чому в Україні одночасно існують східна сімейність і
общинність і західна приватність людського життя.

5. Як світогляд впливає на ставлення до праці?
6. Поясніть відмінності в ставленні до праці у представників східної

і західної культури.

2.4.3. Психологічні особливості 
західного ринку праці

Західний ринок праці почав формуватися разом із зміцненням
християнства і формуванням буржуазії. Два століття інквізиція пе
реслідувала язичницький дух.  Хрестова місія знищила до ХVII ст.
майже 9–13 млн населення Західної Європи, католицька церков ста
ла найбільшою політичною і економічною силою в Європі. Цікаво, що
останні закони проти відьом були скасовані в Англії тільки в 1951 р.

Язичницька релігія, а отже і належність землі всій общині та її сак
ральність були зруйновані за допомогою найефективнішого засобу
знищення культури – новою вірою, яка в руках землевласників ста
вала найжорстокішим інструментом. Всіх невдоволених назвали бо
гохульниками, чаклунами і відьмами і віддали на розправу інквізиції.
Втративши свою землю і духовних лідерів, селяни мали переселяти
ся в міста, де вони втратили свою самобутність і сприйняли нову по
літичну, соціальноекономічну і релігійну реальність. Таким чином,
інформаційноідеологічна енергія християнства була вигідна не тіль
ки церкві, а й молодій буржуазії.

М. Вебер писав, що найбільш непридатними для розвитку товар
ного виробництва є країни з патріархальнообщинним устроєм, де
матеріальний добробут вважається замахом на Божественне управ
ління світом. З появою в кінці ХVII ст. протестантизму були сакралі
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зовані приватна власність, праця і закон, на основі чого поступово
сформувався новий господарський спосіб мислення і ділова мораль.
М. Вебер зазначав, що протестантській традиції не потрібна розкіш, в
той час як багатство дає відчуття добре виконаного обов’язку. Бід
ність же стала доказом людської небогоугодності. Іншими словами,
трудова аскеза зумовила раціональну парадигму мислення, орієнта
цію на безперервний прогрес знань та інструментарій виробництва.
Точні і технічні науки почали забезпечувати виробництво  новими
знаряддями праці, а природничі науки – новими технологіями ви
робництва продуктів харчування та ліків, що забезпечувало лише
вузький сектор фізичних і частково психічних потреб людини. Про
тестантська етика вирішальним чином вплинула на розвиток ринко
вої економіки і прагнення до земного успіху.

Постійні невдачі свідомості на шляху пошуку цінностей під час
швидкої зміни соціальних подій переходять на рівень підсвідомого,
яке прагне компенсувати однобічність свідомості (К. Юнг). Якщо
свідомість не враховує досвіду колективних архетипів і символічна
передача досвіду блокована, то архетипи вторгуються у свідомість у
найпримітивніших формах, що зумовлює появу таких психологічних
феноменів у людських спільнотах, як колективні психози, масові ру
хи (інквізиція), війни. Іншими словами, “сон розуму породжує чудо
виськ”. К. Юнг зазначав також, що з появою протестантизму, який
приніс збіднення символічного універсуму, історія розвитку Західної
Європи  перетворюється на історію занепаду символічного знання,
яке значною мірою охороняв католицизм.

Відкриваючи людині священне, символи тим самим оберігали її
від вибухів колосальної психічної енергії архетипів, від тієї жахливої
життєвості, яка маячить у глибинах душі. За 150 років до К. Юнга
Г. Сковорода, звертаючи увагу на збіднення символічної мови захід
ноєвропейської освіти, неодноразово порушував питання про зна
чення символічної мови і символічного мислення в психічному і ду
ховному розвитку людства. Не випадково з появою протестантизму,
який зумовив бурхливий розвиток капіталізму, психічна енергія  єв
ропейських народів, яка раніше будувала захисні сили, була вивіль
нена і спрямована старими каналами жадібності до знань, користо
любства, здирства і наживи.

Реформація дала імпульс не тільки капіталізму, а й просвітництву
та матеріалізму природознавства. Розкладений на формули єдиний
символічний (фізичний, психічний і духовний) космос став для лю
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дини чужим. У вакуум, що утворився, ринули різноманітні політичні
і соціальні доктрини, почалися катастрофічні війни і антропологічна
криза. Все це свідчить про те, що нерозуміння ролі і значення мови і
мислення, зокрема символічної мови, призводить до непередбачува
них соціокультурних наслідків, які є  небезпечними для виживання
будьякої цивілізації. Але європейська цивілізація, яка  процвітає до
тепер, має завдячувати закону, який захищає всі атрибути ринку
(приватну власність, гроші, виробництво, трудові стосунки, товар) і
який поважають всі верстви населення, бо він є головним регулято
ром суспільних стосунків. Перед цим законом всі рівні:  бюрократія,
працедавці,  працівники. Таким чином, закони соціальної взаємодії в
країнах Заходу і Сходу значно  відрізняються між собою.

Західне індивідуалістичне суспільство на відміну від східного ко
лективістського охороняє приватне життя своїх громадян за допомо
гою права. Провідними мотивами західного суспільства є
спонукальний високий життєвий стандарт більшості населення, для
якого він залежить від особистих зусиль (Зинов’єв), а також прагнен
ня до практичної, а не тільки юридичної незалежності, тобто до ста
більного і гарантованого матеріального рівня. Звідси рушійною си
лою стає прагнення до надприбутку і швидшого успіху в ділах.
У свою чергу засоби масової комунікації облагороджують прагнення
до наживи і успіху, розуміючи їх як ціннісну традицію.

Західний механізм ринку праці став достатньо раціональним:
працівники для захисту своїх прав мають профсоюзи, підприємці –
союзи підприємців, а держава – закон, біржі праці і програми бороть
би із безробіттям. Таким чином, функціонування західного ринку
праці відповідає основній потребі суспільства – виробляти будь
який товар.

Питання для самоконтролю

1. Коли почав формуватися західний ринок праці?
2. Що змінилося з появою протестантизму?
3. На основі чого сформувався новий господарський спосіб мис

лення і ділова мораль?
4. Як протестантська етика вплинула на розвиток ринкової еконо

міки і прагнення до земного успіху?



5. Чому поява протестантизму призвела до збіднення символічного
універсуму? Як це вплинуло на суспільне життя людей?

6. Що говорив Г. Сковорода про збіднення символічної мови в за
хідноєвропейській освіті?

7. Поясніть, що захищає атрибути ринку в західних країнах.
8. Чим відрізняються західний і східний закони соціальної взаємо

дії?
9. Що є провідним мотивом західного суспільства?

10. Охарактеризуйте особливості західного ринку праці.

Основні висновки

1. До основних соціокультурних регуляторів поведінки суб’єктів
на ринку праці можна зарахувати культурні архетипи, особливості
національної ментальності, релігійну ідеологію, державну політику, а
також різні системи цінностей.

2. В Україні ринок праці перебуває в стадії формування, що пояс
нюється  величезною відмінністю між рівнями відкритого і прихова
ного безробіття,  пасивною державною політикою зайнятості, відсут
ністю зв’язку між затратами праці та її оплатою, дешевою робочою
силою з тенденцією до завищення заробітної плати малозначущим
для соціального розвитку професіям (працівники посередницьких
фірм, агенти з нерухомості, рекламодавці та ін.) і заниженням заро
бітної плати більш значущим для соціального розвитку професіям
(лікарі, вчені, вчителі, працівники культури) тощо.

3. В Україні немає сучасної науково обґрунтованої ідеології світо
переживання, світовідчуття, світосприйняття і світогляду, яка б, по
єднуючи релігійний, філософський, науковий і художньообразний
способи пізнання світу на основі національної культурної традиції,
синтезувала протилежні тенденції східної і західної культур, які так
щедро представлені  на  її теренах. Все це зумовлює відсутність чіт
ких культурних і соціальноекономічних орієнтирів стосовно напря
мів подальшого розвитку, зокрема становлення трудових відносин і
реалізації трудового потенціалу людини.
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2.4.4. Особливості сучасної мотивації праці

Найсучасніша і найефективніша мотивація трудової поведінки
ґрунтується на рефлексивному ставленні працівника до себе і своїх
контрагентів трудових відносин, на розумінні соціальнорольової
структури малих груп і великих соціальних спільнот, яка віддзерка
лює сукупність зв’язків і стосунків між людьми. Іншими словами,
співробітник має усвідомлювати, яку позицію він займає і в якому
напрямі може її змінювати,  а також виконання якої соціальної ролі
від нього очікують контрагенти трудових відносин і чи погоджується
він із запропонованою йому роллю. Таким чином, трудові відносини
набувають змісту якісного самовизначення людини як їх творця і пе
ретворювача. Останнє зумовлює відмінності в типах мотивації до
конкретної праці. 

Прагнення людей позбутися стану інфантильних заручників ідео
логічної утопії і знайти нові, більш гідні для себе соціальні ролі в тру
дових і економічних відносинах, бути господарями своєї долі, своїх
здібностей і умов життя стало однією з головних причин трансфор
мації української культури і суспільства наприкінці 80х років ХХ ст.
Необхідність трансформації структури соціальних ролей, присвоєн
ня більш адекватних і зрілих ролей стала також чинником мотивації
радикальних економічних реформ і трудової поведінки. Однак на
шляху рольової трансформації виникли негативні рольові зміни, зу
мовлені криміналізацією економічного життя. 

Із зниженням соціальнорольової інтегрованості населення та пос
лабленням ідентифікації працівників з цінностями соціальноеконо
мічної системи змінилася і мотивація праці. Відсутність механізму
контролю процесів рольової трансформації, який мав би бути зумов
лений новою ідеологією культурного розвитку (ще не склалася) і за
хищати працівників від соціальнопсихологічного маніпулювання,
використовуючи засоби  соціального діалогу, соціальної співпраці і
співтворчості, обертається небезпекою некерованої соціальної стихії.
Тим часом наявні інформаційні, організаційні і соціотехнічні заходи
дають змогу замовляти собі і партнерам найбільш адекватні ролі до
початку подій і, таким чином, брати участь у “соціальному проекту
ванні” соціальнопартнерського діалогу і трудових стосунків. Опану
вання цих можливостей у створенні механізму соціальнопартнер
ського діалогу стає найважливішим чинником мотивування ефек
тивної трудової поведінки. Запрошення до діалогу завжди підвищує
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мотивацію людини до конструктивної діяльності і сприяє особистіс
ному розкріпаченню. Сенсом цього процесу стає збільшення узгод
женості інтересів різних соціальних груп, розширення території сві
домо досягнутого соціального компромісу.

Таким чином, мотиваційні процеси охоплюють різні мотиваційні
рівні – від трудової поведінки на конкретному робочому місці до ба+
зової  мотивації трудової поведінки населення, яка залежить від впли
ву культурного середовища, яке орієнтує людей на соціальну цін
ність праці як специфічну форму соціальної діяльності. Базова моти
вація формується в мотиваційному процесі не прямим  диктуючим
впливом, а за допомогою діалогу. Отже, створення механізму регулю+
вання мотиваційних процесів потребує інституціонального офор+
млення діяльності з інтенсифікації і змістового збагачення соціально+
го діалогу між суб’єктами трудових стосунків і цілеспрямованого
створення умов для нього. 

Важливою складовою змістового збагачення соціального діалогу є
включення до складу його предметів, з приводу яких здійснюється
діалог, структури соціальних ролей учасників трудових домовленос
тей і угод. Адже якщо така структура стає більш сприятливою, то
збільшуються і можливості соціального партнерства як у трудових
відносинах, так і в ширшому соціальному контексті. Якщо ж соціаль
норольова структура погіршується, то створюються умови для соці
ального протесту.

Організаційне збагачення соціального діалогу є розширенням та
інтеграцією різноманітних комунікативних систем на всіх рівнях —
від підприємства, організацій, районів, галузей, поселень, регіонів до
суспільства загалом. 

З поняттям мотивації праці пов’язані також такі поняття, як “став+
лення до праці”, “характер праці” і “зміст праці”. У ставленні до пра
ці відображаються соціальньорольові ряди рівнів соціального суве
ренітету, які делегують працедавці (гвинтик — підневільний — найма
нець — співробітник — партнер), рівні соціального статусу (відтор
гнений — аутсайдер — статист — спроможний — респектабельний — 
еліта), рівні доходів (злиденний, бідний, забезпечений, благополуч
ний, багатий), рівні соціальної компетентності (лох, людина  натовпу,
людина з уявленнями, знавець), рівні залежностінезалежності від
працедавця (лакей, підсобник, угодовець, самостійний, боєць, лідер).

Внутрішні психологічні рольові “архетипічні” (К. Юнг) визначен
ня працівника є загальнозначущими і становлять фундамент змісту
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свідомості кожної людини. Отож суспільна свідомість і свідомість
кожної людини мають два динамічно збалансованих нашарування,
як і сама поведінка людей. Перший шар ближчий до офіціального,
культурно прийнятого, орієнтованого на ідеал альтруїзму. Другий є
ринковою системою оцінок, де індивідуалізм і ринковий егоїзм ста
ють природним стандартом, де людина виносить іншим і собі жорс
ткі ринкові оцінки. Психологи вважають, що найближчим до понят
тя “ставлення до праці” є термін “рольова самоідентифікація”.

У свою чергу соціальний аспект характеру праці полягає в то�
му, які соціальні ролі він нав’язує людям. Якщо одні ролі багато в
чому залежать від об’єктивних соціальних умов і мають бути
прийнятими як даність, то інші перебувають у певному діапазо�
ні вибору, в межах якого працедавці і наймані працівники мо�
жуть свідомо узгоджувати рольові очікування, цілеспрямовано
делегувати один одному оптимальні для конкретних умов ролі.
Хоча формальна рольова позиція працедавець – найманий
працівник від самого початку містить у собі потенційний соці�
альний конфлікт, представники обох сторін все�таки можуть
забезпечувати один одному підтримуючі ролі соціальних пар�
тнерів і знецінювати рольову опозицію.

Абсолютизуючи домінування суспільних умов, які визначають
соціальний характер праці, та відчуження праці, яке притаманне
ринковій економіці, економічний детермінізм попереднього полі
тичного режиму наголошував на ідентифікації з працею як органіч
ній якості соціалістичної економіки. Звідси випливало, що люди не
здатні до цілеспрямованої саморегуляції, тож можливості рольової
саморегуляції і взаємної регуляції суб’єктів трудових стосунків ра
ніше не досліджувалися. В умовах ринкової економіки, де людина
максимально виключається з особистісних контактів, які
становлять суттєвий сенс її життя, і “роботизується” у сфері праці,
може скластися уявлення, що суспільство невідворотно панує над
особистістю.

Водночас прийняття працівниками відповідальності за частину
зовнішніх і внутрішніх умов праці,  які мають відповідати трудовим
відносинам партнерської ініціативи, не тільки розширює межі їх со
ціальної свободи, а й дає відчуття співучасті в творенні соціальних
форм життя. Отже, працівники не повинні бути приниженими праг
ненням працедавців до соціальної переваги  і намаганням закріпити
за працівниками виконавський статус. 



123

Здатність домовлятися, узгоджувати інтереси і потреби в ситуації
конкурентних стосунків формується поступово в процесі різноманіт
ної діяльності з розвитку комунікативного середовища, створення
нових соціальних інститутів і правотворення. Саме тому така діяль
ність для того, щоб стати цілеспрямованою і системною, повинна бу
ти осмислена у вигляді конкретних процедур, спеціально організова
на й інституціоналізована. Таким чином, можна сказати, що характер
праці віддзеркалює не так внутрішні або сутнісні її властивості, як
особливості суспільних систем, їх еволюційний стан та засоби, якими
вони оформляють трудовий процес.

Якщо істотною рисою характеру праці є невіддільність трудових
відносин від тієї чи іншої конкретної соціальнорольової форми, зу
мовленість якої не можна звести тільки до зовнішніх факторів, то ос
новою смислового протиставлення характеру і змісту праці є цінніс
нооцінювальна орієнтованість свідомості людей. Зумовлюючи інс
трументальний і ціннісний аспекти діяльності, вона робить людину
гарантованим суб’єктом діяльності стосовно її інструментального ас
пекту, або “споживчої вартості”, особистості. Водночас ціннісний, або
технологічний,  аспект праці переживається людьми як соціальне
приниження  чи визнання, гордість і самоствердження. Це спричине
но тим, що певні види діяльності присвоюються елітарними групами,
а інші — залишаються нижчим соціальним прошаркам і забарвлю
ються негативною суспільною оцінкою. У зв’язку з цим неможли
вість отримати бажану професію також переживається людьми з роз
виненою особистістю як соціальне приниження.

З огляду на те, що сила і стійкість  почуттів, пов’язаних із соціаль
норольовою природою, надзвичайно великі, то це неминуче викли
кає істотні соціальні наслідки: формування соціальних угруповань,
лобістських структур, політичних рухів та інше, що характеризує
низький рівень кооперації праці в суспільстві і неефективне викорис
тання її психічної енергії. Усвідомлення ж керівниками виробництва
соціальної багатовимірності праці переводить працедавців від авто
ритарнопланової економіки до демократичної ринкової, коли на
перший план висувається значимість участі персоналу в управлінні і
точність мотивації праці виконавців.

Проблеми мотивації, характеру і змісту праці, які були породжені
протиставленням різних суспільних систем, залишили в свідомості
пересічних українців уявлення про те, що вони, які нещодавно були
співвласниками загальнодержавної власності і виробниками матері
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альних і духовних цінностей суспільства, тобто мали високо оцінені
соціальні ролі, якось “враз” перетворилися на злидарів, в той час як
незначна більшість людей за два десятиліття не тільки нагромадила
по кілька мільярдів доларів, а ще й вивезла їх за кордон, обікравши
своїх співвітчизників і рідну країну. Все це викликало сильний моти
ваційний резонанс у психіці і економічній свідомості переважаючої
більшості працездатного населення, яка опинилася в жалюгідних
умовах невиплат заробітної плати і пенсій, а то й відсутності роботи
взагалі і необхідності шукати її за кордоном, щоб вижити фізично. Як
мали ці люди ставитися до нової, а в недалекому минулому проти
лежної системи, яку офіційні інституції постійно критикували за со
ціальний егоїзм і її непримиренних антагоністів — “експлуататорів” і
“жертв експлуатації”? І хоча індустріальна і постіндустріальна фази
економічного розвитку сучасного капіталістичного суспільства знач
но відрізняються від його доіндустріальної фази, українські громадя
ни не тільки не побачили це, а навпаки, у відчаї не проти були повер
нути колесо історії назад. 

Тільки спільні зусилля людей дають можливість трансформувати
характер праці в бажаному напрямі. Гуманізація праці, партнерські
стосунки між конкретними працедавцями і найманими працівника
ми можуть бути досягнуті незалежно від загальної несприятливої і
навіть антигуманної соціальної і економічної ситуації в суспільстві.
Для цього необхідна орієнтація на спеціальне проектне конструю
вання соціотехнік, які б давали змогу змінювати структуру соціаль
них ролей суб’єктів трудових відносин, включати бажані ролі в кому
нікативну практику і нейтралізувати ті ролі, які негативно оцінюють
ся і принижують людей.

Таким чином, раціональною основою для вибору характеру праці
має стати ефективність стійкого соціального діалогу (діалогової
реальності) для всіх агентів трудових стосунків, який мав би розпоча+
тися в Україні з вивчення соціального замовлення працедавців і праців+
ників. Такий природній засіб підвищення соціальної компетентності
дав би змогу раціональніше розподілити відповідальність за ефек
тивну працю, конкурентоспроможність фірми, галузі, країни і став би
ефективнішим соціальним методом мотивації праці. Зважаючи на те,
що ставлення до праці має суспільно значущий соціальний смисл, то
воно повинно передбачати працю в сукупній соціально визнаній в
певному суспільстві структурі статусів і ролей та організаційній іде
ології розвитку.
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Питання для самоконтролю

1. На чому ґрунтується сучасна мотивація трудової поведінки? 
2. Навіщо потрібно було трансформувати структуру соціальних ро

лей напередодні періоду перебудови української культури і сус
пільства?

3. Поясніть, в чому полягає ефективність соціального діалогу, соці
альної співпраці і співтворчості.

4. Що впливає на ставлення до праці?
5. Чому термін “рольова самоідентифікація” є найближчим до по

няття “ставлення до праці”?
6. В чому полягає характер праці? Поясніть його соціальний аспект.
7. Чим відрізняється характер праці від змісту праці?
8. В чому полягають можливості рольової саморегуляції і регуляції

взаємодії суб’єктів трудових відносин?
9. Що відповідає трудовим відносинам партнерської ініціативи і

дає відчуття співучасті в творенні соціальних форм життя? 
10. Які істотні соціальні наслідки викликають сила і стійкість почут

тів, що зумовлюються соціальнорольовою структурою суспільс
тва?

11. В чому полягає соціальна багатовимірність праці? До чого спону
кає її усвідомлення?

12. Які афективні наслідки трансформації соціальнорольової струк
тури українського суспільства?

13. В чому полягає гуманізація праці?
14. Для чого потрібне проектне конструювання соціотехнік?
15. Що є раціональною основою для вибору характеру праці?

2.4.5. Регуляція функціональних станів

Трудова поведінка, відображаючи цілісну систему праці і відпо
чинку, а отже і відповідні почуття (гідність, приниження та ін.), знач
ною мірою залежить також від працездатності, тобто від соціально
біологічної властивості, яка характеризує можливість виконувати
конкретну роботу упродовж певного часу з необхідним рівнем ефек
тивності і якості. Працездатність визначається комплексом профе
сійних (знання, навички, вміння, професійна підготовка, досвід),
психодуховних (спрямування, мотиви, інтереси, установки, здібнос
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ті, воля, характер, віра, життєві смисли та ін.) і фізіологічних (втома,
перевтома, психічна напруга, стрес, монотонія, пильність та ін.) якос
тей суб’єкта праці. 

Різні робочі психоемоційні і фізичні навантаження можуть викли
кати не тільки різні стани втоми (компенсаційна, гостра, хронічна,
перевтома), а й психологічні стреси як стани надмірної психічної
напруги і дезорганізації поведінки. Якщо компенсаційну і гостру
втому (тимчасове порушення ряду психічних і фізіологічних функ
цій як наслідок робочого навантаження) можна нейтралізувати тим
часовим відпочинком протягом робочого дня або після його закін
чення та у вихідні дні, то хронічна втома потребує тривалого відпо
чинку. Що стосується перевтоми, то її лікують тільки в реабілітацій
них центрах. Хронічна втома і перевтома окрім почуття постійної
слабкості, порушень сну, апатії супроводжуються ще й втратою
працівниками інтересу до своєї роботи і відповідними змінами у їх
трудовій поведінці. Отож психологічна готовність до трудової діяль
ності як психічний стан, якому притаманна мобілізація ресурсів
суб’єкта праці на тимчасове або довготривале виконання трудових
завдань, попри необхідність наявності позитивного ставлення до
праці, певних рис характеру, здібностей, темпераменту, мотивації,
знань, навичок, вмінь, стійких професійно важливих якостей сприй
няття, уваги, мислення, емоційновольових якостей, потребує ще й
відповідних прийомів керування функціональними станами.

До основних прийомів керування функціональними станами
належать: організаційні (індивідуальна регламентація праці: робоче
навантаження, режим праці, відпочинку і харчування), психологічні
(психогенні: аутотренінг, психосоматична саморегуляція, гіпноз,
функціональна і кольорова музика; рефлексологічний вплив елект
рострумом, масажем, лазером на біологічно активні точки і зони шкі
ри), фізіолого+гігієнічні та електрофізіологічні (дихання киснем і
штучними газовими сумішами, прискорення температурної адапта
ції, регуляція середовища помешкання, динамічне освітлення, за
гартовування організму; електростимуляція нервовом’язового апа
рату і електротранквілізація активності кори головного мозку, вплив
електромагнітним випромінюванням), фармакологічні (стимулятори
центральної нервової системи, транквілізатори, адаптогени, психосе
дативні, заспокійливі препарати), фізичні (загальна і спеціальна фі
зична підготовка, спорт, активний відпочинок: фіззарядка, турпохо
ди, прогулянки пішки, рибалка, масаж, душ, ванна, сауна тощо).



127

Питання для самоконтролю

1. Поясніть, що таке працездатність. Чим вона визначається?
2. Що таке втома? Охарактеризуйте її наслідки.
3. Дайте визначення психологічної готовності до трудової діяль

ності.
4. Які прийоми керування функціональними станами вам відомі?

2.5. Психологія реклами
Слово “реклама” означає вигукувати. Як економікопсихологічне

явище реклама виникла дуже давно. Продавці використовували не
тільки словесне звертання, а й зовнішню рекламу, графічні малюнки
тощо, аби інформувати населення про товари та послуги. З ХII ст. у
Західній Європі виникають цехи ремісників, гільдії купців, які мають
свої рекламні атрибути (герби, знамена). Майстри ставили своє
клеймо та ініціали на власну продукцію. З ХVII ст. в Англії почали
виходити рекламні газети, а в ХVIII ст. у Франції вже працювало
рекламне агентство. Рекламою займалися також письменники, ху
дожники, журналісти, які залишили багато взірців художньої та літе
ратурної рекламної творчості. Отож можна сказати, що в своєму ста
новленні реклама пройшла шлях від глашатая до диктора радіо і те
лебачення, від письмового повідомлення на камені до друкованого
тексту, від вивісок (предмети збуту) на будинках і вулицях до афіш і
плакатів, від приватних до міжнародних символів, які не потребують
спеціального пояснення, наприклад, чашечка з блюдцем на дверях
тощо. Функціональне призначення реклами – це інформативність, за
доволення потреб людей у спілкуванні й отриманні необхідної для
них інформації.

Психологія реклами виникає наприкінці ХІХ ст. –  на початку ХХ
ст. одразу в США і в Західній Європі. Німецький вчений Т.Кеніг пи
сав, що дві галузі практичної психології приваблюють інтерес широ
кого загалу людей — професійна придатність і реклама. Наприкінці
ХХ ст. з появою нових засобів масової інформації, комунікацій, по
ліграфічного устаткування  реклама набула інших ознак. Якщо на по
чатку ХХ ст. психологія намагалася забезпечити процес реалізації то
варів та послуг і виступала на боці рекламодавців, намагаючись впли
нути на думку, почуття і волю покупців, то з середини ХХ ст. на пер
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ше місце виходить маркетинг, основне завдання якого полягало в то
му, щоб, задовольняючи потреби людей, виробляти і рекламувати ви
сокоякісний товар. Останнє було вкрай необхідним в умовах “ринку
покупців”, коли пропозицій стало набагато більше, ніж попиту, і поку
пець отримав можливість вибирати. На цьому етапі розвитку ринку
товарів з’являється тенденція до обмеження психологічного маніпу+
лювання в рекламі і захисту споживачів від неякісної реклами. 

З виходом відповідних законів про рекламу маніпулювання волею
споживачів стало небезпечним і економічно невигідним, що спонука
ло психологію звернутися до вивчення процесів споживчого вибору і
прийняття рішень. Почалося широке застосування таких рекламних
напрямів, як “паблік рилейшнз” (діяльність, яка забезпечує фірмі
сприятливий імідж), “директ маркетинг” (заходи, що ґрунтуються на
особистому письмовому зверненні рекламодавця до клієнта), “сейлз
промоушн” (діяльність щодо залучення клієнта до процесу спожи
вання товару, формування відповідних переваг завдяки презента
ціям, дегустаціям, лотерей та ін.), “персонал сейлінг” (діяльність, яка
забезпечує продаж товару в процесі безпосереднього контакту) тощо.
Така рекламна діяльність, що дістала назву маркетингових комуніка+
цій, спонукала перетворенню психології реклами на психологію мар
кетингових комунікацій. 

Сьогодні рекламна діяльність має суворо визначене місце в систе
мі соціальноекономічних стосунків у країнах Західної Європи. При
носячи користь рекламодавцям і споживачам, вона з інструменту ма
ніпулювання масами перетворилася в необхідну умову розвитку
ринку, конкуренції та добробуту людей.

Сучасне виробництво пропонує сегментування “ринку покупців” за
їх географічними, демографічними, психографічними та іншими оз
наками. Щодо психографічного підходу, то він полягає в сегменту
ванні покупців за ознакою належності до суспільного класу, способу
життя, особистісних властивостей. Наприклад, у різних вікових
групах будуть різні психографічні профілі. Тож і реклама має
базуватися на зовсім інших рекламних ідеях, сюжетах, образах, мові
тощо. Крім того,  споживачі, які мають подібні соціальноекономічні
та демографічні характеристики, являють собою різні психотипи:
модники, прагматики, естети, максималісти, технарі.

Сучасна психологія реклами вивчає психічні процеси в умовах
взаємодії рекламодавця та споживача з метою ефективного за�
доволення потреб споживачів. Американські дослідники вважа
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ють, що реклама – це своєрідна форма комунікації, яка перекла�
дає якості товарів і послуг на мову запитів споживачів (К.Сен�
тидж). Іншими словами, вона “опредметнює” людські потреби,
посилює їх, допомагаючи зробити вибір. Таким чином, перехід пси
хології реклами від завдання впливати на волю і штучно створювати
потреби споживача до завдання впливати на мотивацію вибору стало
основною відмітною рисою її розвитку.

Одним з ефективних напрямів у психології реклами є моделюван+
ня послідовності психологічних процесів рекламного впливу. Ще в
1896 р. Е. Левіс запропонував формулу АІDА: увага — інтерес — ба
жання — активність. Пізніше в цю формулу було внесено ще один
елемент – мотив (АІМDА). Серед пріоритетів споживчих мотивів,
які визначалися характером, темпераментом, психічними станами,
віком, статтю та іншими ознаками, у людей переважали утилітарні
(експлуатаційні та економічні якості), естетичні та мотиви престижу.
Причому на мотиви естетичні та престижу значно впливала мода, яка
експлуатує бажання людей бути красивими і молодими. Водночас іс
нувала точка зору, що створення мотивів у рекламі має бути співвід+
несено з питаннями моралі. 

З часом набула поширення  модель АССА: увага — сприйняття —
переконання — дія. Але і цій моделі бракувало безпосередньої ролі
споживача. 

В 1953 р. Г. Гельдман запропонував  формулу продажу товарів DІ
ВАВА, до якої входило шість складових: 1) визначення потреб і ба
жань потенційних покупців; 2) ототожнення потреб з пропозиціями
реклами; 3) підштовхування покупця до необхідних висновків щодо
покупки, яка асоціюється з його потребами; 4) врахування передба
чуваної реакції покупця; 5) поява у покупця бажання придбати то
вар; 6) створення сприятливих обставин для покупки. Перевагою ці
єї моделі стала орієнтація на покупців. Наступною моделлю була
DAGMAR, яку запропонував Р. Коллі. Відповідно до цієї моделі ку
півля проходить такі етапи: з’ясування марки товару, повідомлення
адресата про якість товару, переконання і, нарешті, дія, або здійснен
ня покупки адресатом реклами. В цій моделі знайшли своє відобра
ження складові маркетингового комплексу: ціна, товар, система по
ширення товару, система стимулювання збуту. 

Особливий інтерес викликала модель соціальнопсихологічної ус
тановки (атитюду), яка передбачає те, що в процесі рекламного впли
ву у суб’єкта виникає готовність до дії. Вона має складну багатоком
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понентну структуру, до якої входять пізнавальний, емоційний і вчин
ковий компоненти. Соціальнопсихологічна установка ефективна,
якщо між її компонентами немає суперечностей. Очевидно, в цій мо
делі аналізується максимальна кількість психічних процесів. Так,
пізнавальна складова передбачає аналіз таких процесів переробки ін
формації, як увага, відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, прогно
зування, планування, прийняття рішень, а емоційна складова – ана
ліз емоцій, психічних станів, відносин тощо. Недоліком цієї моделі є
те, що вона не враховує потреб людини.

Останнім часом психологи замість концепції психологічного
впливу почали застосовувати пояснювальний принцип ситуатив+
ного фактору поведінки споживачів. Нова модель почала вивчати
людину в максимально конкретних умовах у поточний момент часу.
Адже фактори, які визначають психологічний настрій, в кожний
момент часу можуть бути різними (оточення, погодні умови, став
лення до чогось, стан здоров’я, спогади тощо). Кожна людина свідо
мо або несвідомо постійно вибирає деякі з цих внутрішніх або зов
нішніх факторів. З часом ця селективність перетворюється в схему
і людина вже надає перевагу чомусь одному, тобто формується пев
на психологічна установка, “якір”. Це відбувається тому, що людина
схематизує досвід, щоб уникнути інформаційного перевантаження.
Однак людині складно дійти однозначного рішення і реклама “наво+
дить лад” у нестабільному полі значущих і водночас протилежних
факторів. Психологи стверджують, що реклама обмежена у своїх
можливостях маніпулювати поведінкою людей, будучи неякісною і
настирливою, вона впливає лише на невелику кількість неосвічених
людей. 

Сучасна реклама пропонує нові рекламні послуги. З’явилися такі
види рекламної діяльності, як іміджмейкінг та брендинг. Імідж – це
позитивний образ фірми, товару чи людини, який створюється засо+
бами реклами у свідомості споживачів, а бренд – це торгова марка, що
має фірмову назву, графічне вирішення у вигляді малюнка, логотипу
тощо. Іміджі та бренди формуються тривалий час, відображаючись у
свідомості споживачів високими якісними характеристиками
продукту (неякісний і некорисний товар не витримує випробування
часом). Купуючи якісний товар, який має свій імідж і бренд, людина
задовольняє  потребу у функціональних властивостях товару і в осо
бистій відповідності високим соціальним стандартам, що підвищує її
самооцінку, сприяє  самовираженню та самоактуалізації. 
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Основним методом дослідження психічних процесів у рекламі є
експеримент. Деякі добре відомі в загальній психології феномени були
спочатку зафіксовані в психології реклами. Так, вивчення впливу роз
міру рекламного повідомлення на привертання уваги покупців свід
чить, що стислі повідомлення однакового розміру залишаються не
поміченими, однак не абсолютні, а відносні розміри, наприклад, білі
поля газет, посилюють дію публікацій. Було встановлено також, що
кількість повторень рекламних повідомлень має більше значення
для психологічного впливу, ніж їх розмір. Таким чином, психологи
довели, що ефект психологічного впливу рекламної кампанії на чита+
ча визначається не площею повідомлення, а співвідношенням опти+
мальної площі та кількості публікацій, що сприяло економії фінансо
вих коштів рекламодавців.

Психологи помітили також, що сприйняття читачем рекламної
інформації залежить не тільки від розмірів повідомлення, а й від їх
контрасту, геометричної форми, співвідношення текстового матері+
алу і графіки, поєднання кольорів тощо. Основним правилом проек
тування повідомлень стало: “робити не так, як роблять інші”. Відпо
відно до закону контрасту (Геймгольц), явно помічені відмінності,  на
противагу  менш очевидним відмінностям, здаються спостерігачеві
перебільшеними. 

Психологи надають також великого значення ефекту кольорового
контрасту у виготовленні рекламних плакатів і оформленні вітрин
супермаркетів. У своїх експериментах вони помітили, що тіні від си+
нього кольору здаються досліджуваним жовтими, від червоного кольо+
ру – зеленими, а від жовтого – синіми, що доповнюючі кольори поси+
люють насиченість один одного. Тому в рекламі, щоб привернути ува
гу, недоцільно використовувати поряд розташовані на кольоровому
спектрі поєднання, наприклад, жовтозелений та ін. 

Значну увагу психологи приділили співвідношенню часу сприй
няття рекламних повідомлень і те, у якій формі вони подані. Розгля
даючи рекламу, люди намагаються отримати максимальну кількість
інформації за мінімальний відтинок часу, виокремити те, що може їх
зацікавити і відповідає їхнім потребам. Вважається, що чим швидше
людина сприймає рекламне повідомлення, тим воно ефективніше.
Через те реклама, розташована на автобусних зупинках, буде значно
відрізнятися від реклами уздовж траси. Значну роль відіграє також
написання букв, шрифт, який впливає на швидкість сприйняття тек
сту, його когнітивне й емоційне сприйняття. Виявилося, що недо
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цільно використовувати рукописний шрифт у виготовленні реклам
них щитів для встановлення на великих відстанях. Щодо рекламних
буклетів, то найбільшу увагу привертає повідомлення на першій та
останній сторінках.

Завдання привернути увагу до реклами вирішується також за до
помогою введення в неї персонажу, позитивного героя. В рекламних
роликах, на сторінках журналів, рекламних щитах він має викликати
у глядача почуття співучасті. Дослідження показали, що найбільшу
привабливість рекламі надає зображення жінки, потім чоловіка, ди+
тини і тварини. Виразність героя, здатність викликати позитивні
емоції забезпечували установку на бажання сприймати. Як рекламну
фігуру часто використовували ідеальне обличчя, етнічний тип, атри
бути сили, ніжності тощо. Останнім часом частіше використовують
обличчя відомих акторів, спортсменів або тих, хто вважається над
звичайним за національними, молодіжними та соціальними канона
ми краси.  Водночас помічено, що запозичені з іншої країни реклам
ні образи не завжди сприймаються з такою самою ефективністю, як у
себе вдома. Це пояснюється іншими архетипами колективного без
свідомого та іншою ментальністю людей. 

Питання для самоконтролю

1. Навіщо потрібна реклама?
2. Коли сформувалася психологія реклами?
3. Як розвивалася психологія реклами?
4. Що таке сегментування “ринку покупців”?
5. Дайте визначення сучасної психології реклами.
6. Охарактеризуйте моделі процесів рекламного впливу.
7. Що таке імідж і бренд?
8. Які потреби задовольняє споживач, коли купує товари, що

мають свій імідж і бренд?
9. Який основний метод досліджень використовують у рекламі?

10. Опишіть психологічні феномени, помічені в рекламі.
11. Які позитивні й негативні почуття викликає реклама?
12. Функціональне призначення реклами.
13. Яку роль має відігравати рекламний персонаж?
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Словник основних понять

Бренд – торгова марка, що має фірмову назву, графічне вирішення
у вигляді малюнка, логотип тощо.

Господарська діяльність – особлива форма людської активності,
яка спрямована на перетворення побутового аспекту життя на сус
пільну систему цінностей, які визначають її цілі.

Гроші – засіб обміну, результат і форма вираження товарного гос
подарства.

Грошова поведінка – різновид економічної поведінки, відображає
ставлення до грошей і користування ними. Види грошової поведінки:
заощаджувальна, витратна, боргова, кредитна, інвестиційна, поведін
ка споживача і споживацька поведінка.

Економіка фізичних осіб – тип соціальноекономічної самоорга
нізації, коли окремі фізичні особи захоплюють основні економічні і
політичні сектори. Внаслідок цього неефективно використовуються
ресурси, виникає корупція, обмеження ринку конкурентів, розрив
між особистими інтересами керівників підприємств та інтересами
трудових колективів, значні відмінності в оплаті праці, переорієнта
ція інтересів економічних агентів у бік тимчасових тощо.

Економічна культура – сукупність законів, правил, норм і тради
цій, які зумовлені ціннісною системою господарської діяльності, від
повідними соціальними інституціями, засобами діяльності й прий
няття господарських рішень.

Економічна поведінка – поведінка, спрямована на прийняття
людьми життєво важливих рішень щодо ставлення і розпорядження
матеріальними і грошовими засобами, часом життя, фізичними, пси
хічними та духовними силами.

Економічна психологія – наука, що вивчає механізми та процеси,
які лежать в основі економічної поведінки людей.

Економічна свідомість – системна складова свідомості, вищий рі
вень психічного відображення економічних стосунків суспільно роз
виненою людиною.

Економічна соціалізація – системна складова соціалізації, процес
входження індивіда в економічну реальність суспільства, становлен
ня економічної свідомості, засвоєння ролей, норм і цінностей еконо
мічної поведінки.

Імідж – позитивний образ фірми, товару чи людини, який ство
рюється засобами реклами у свідомості споживачів.
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Корпоративність – тип соціальноекономічної самоорганізації,
для якого властиві тенденції до об’єднання в замкнуті групи з обме
женим доступом, максимальною централізацією й авторитарним ке
рівництвом з метою протиставлення себе іншим групам в організації
чи суспільстві й  отримання соціальних або економічних переваг, зу
мовлених сутністю організації цього типу.

Культура – ієрархічна організація системи стійких у часі потреб,
видів діяльності, ціннісно забарвленої інформації, які передаються
від одного покоління до іншого і зберігають внутрішній сенс для
кожного наступного покоління.

Купівельна наркоманія – нав’язливе прагнення купувати. Пояс
нюється як розладом вольових процесів та емоційної сфери особис
тості, так і компенсаторною формою поведінки, за допомогою якої
людина намагається подолати негативні емоції та настрої.

Масова культура – поєднаний із ЗМІ спосіб збереження та пере
дачі інформації, який впливає на людину таким чином, що вона має
або шукати захисту від інформаційних потоків, або лавірувати чи
підкорятися й перетворюватися на конформну людину.

Мафіозність – тип соціальноекономічної самоорганізації, що ха
рактеризується зрощуванням корпоративної самоорганізації з офі
ційною владою для отримання незаконної соціальної та економічної
переваги.

Ментальність – сукупність прийнятих і схвалених суспільством
уявлень, думок, стереотипів, способів вирішення проблем, видів ді
яльності й стилів поведінки у певній культурі.

Меркантильність – ціннісна орієнтація щодо речей, набуття
яких стає провідною метою всього життя, ключем до щастя й добро
буту, первинним показником успіху.

Нормативна культура – явні й неявні правила поведінки, які ви
никають у перебігові розвитку певної культури і регулюють поведін
ку людей.

Організаційна психологія – напрям економічної психології, який
вивчає соціальнопсихологічні закономірності поведінки людей в ор
ганізаціях, а також соціальнопсихологічні характеристики самих ор
ганізацій. 

Основні соціокультурні чинники психічного розвитку людини –
праця, спілкування, освіта.

Підприємництво – новаторський вид діяльності, який полягає в
тому, щоб відкривати нові прибуткові можливості економічної систе
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ми за рахунок комбінування виробничих факторів, створення, зміни
й розвитку організаційних структур з метою відкриття або зростання
виробництва тих чи інших товарів або послуг.

Планово�адміністративна економіка – вид господарської діяль
ності, що ґрунтується на визнанні вищої цінності загальнонародної
(державної) власності та відповідному законі, який оберігає держава.

Психологія грошей – напрям економічної психології, який вивчає
ставлення людей до грошей і користування ними, індивідуальні та
групові відмінності й психотипи грошової поведінки, зміни в психіці
людей, їх поведінці під впливом грошей.

Психологія освіти – напрям економічної психології, який вивчає
соціальнопсихологічні закономірності освітньої поведінки людей, а
також соціальнопсихологічні характеристики самого навчання, ви
ховання, освіти і самоосвіти.  

Психологія підприємництва – напрям економічної психології,
який вивчає соціальнопсихологічні закономірності поведінки лю
дей, які займаються підприємницькою діяльністю, а також соціаль
нопсихологічні характеристики самого підприємництва.

Психологія реклами – напрям економічної психології, який вив
чає психічні процеси в умовах взаємодії рекламодавця і споживача з
метою ефективного задоволення потреб споживача. 

Психологія трудової поведінки (праці, відпочинку і людської гід
ності) – напрям економічної психології, який вивчає соціальнопси
хологічні закономірності трудової поведінки людини (групи), а та
кож соціальнопсихологічні характеристики самої праці.

Реклама – своєрідна форма комунікації, яка переводить якості то
вару й послуг на мову запитів споживачів.

Ринкова економіка – вид господарської діяльності, що ґрунтуєть
ся на цінності приватної власності й відповідному законі, який обері
гає держава.

Ринок праці – сукупність суспільних відносин та умов, які забез
печують відтворення, обмін і використання праці.

Ситуація укладання угоди – соціальна взаємодія, в якій сторони
ведуть переговори й обмінюються думками щодо можливого рішен
ня доти, поки не досягнуть компромісу й не укладуть угоду.

Соціалізація – процес, що передбачає можливість входження лю
дей в соціокультурне середовище через засвоєння ними соціальних
ролей і відповідне здобуття певних особистісних якостей.
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Соціокультурна система (середовище) – конкретноісторичний
суспільний організм, що характеризується певним типом культури,
яка визначається системою цінностей, олюднений зв’язок ідей, тра
дицій, інституцій, поведінки.

Творчість – один із видів активності людини, психологічний ме
ханізм її продуктивного розвитку, засіб і спосіб самореалізації в осо
бистому та суспільному житті, спілкування, пізнання себе й
навколишнього світу, самоутвердження, створення матеріальних і
духовних цінностей.

Тіньова економіка – позаоблікове виробництво продукції і відпо
відні йому  неформальні економічні стосунки.

Трансформація економіки – постійний процес змін у господар
ській діяльності суспільства, причинами яких можуть бути як розви
ток виробничих сил (техніка і технологія), так і зміна в системі цін
ностей, норм і правил поведінки, тобто зміна в економічній та органі
заційній культурі суспільства.

Праця – доцільна діяльність з перетворення навколишнього світу
для задоволення потреб людей, один із основних видів усвідомленої
активності, яка є засобом і способом самореалізації в особистому і
суспільному житті.

Фіктивна економіка – невиготовлення запланованої продукції з
отриманням відповідної документації на її виготовлення.

Цивілізація – система інституціалізованих культурних утворень,
що являє собою формалізовані, закріплені нормативні практики або
суспільні відносини, спрямовані на збереження та відтворення самої
структури. Наприклад, церква як інституціалізація стосунків віри
може зберегти останню, але існувати практично незалежно від неї.
У свою чергу наука як інститут пізнання може перетворитися в пев
ний ритуал. Іншими словами, панування цивілізації над культурою
(форми над змістом) зумовлює деградацію суспільства.

Цінності – речі, ідеї, політичні та економічні програми, які мо
жуть стати предметом віри або викликають сильну емоційну приваб
ливість.

Штучне середовище – сукупність інформації, засобів її організа
ції та збереження, які впливають на включення людей в суспільне ви
робництво і формування соціокультурних механізмів регулювання
поведінки.



138

ЗМІСТ

Розділ 1. Вступ до економічної психології .............................................. 3
1.1. Еволюція людського фактора в економічній думці ............ 3
1.2. Предмет і структура економічної психології ...................... 12
1.3. Економічна психологія в системі наук

і соціокультурний підхід ............................................................ 21
1.4. Методи досліджень в економічній психології .................... 31
1.5. Основні поняття економічної психології .............................. 36
1.6. Вірування як психологічний чинник

економічної поведінки ................................................................ 41
1.6.1. Психологічні чинники поведінки ................................41
1.6.2. Вірування прадавніх українців ......................................46
1.6.3. Християнська економічна культура ..............................51
1.6.4. Атеїстична економічна культура ....................................53

Розділ 2. Психологія грошей, часу життя, 
фізичних, психічних і духовних сил ...................................... 62

2.1. Психологія ділової поведінки
та підприємницької діяльності..................................................... 62
2.1.1. Психологія ділової поведінки ..............................................62
2.1.2. Підприємництво як соціальнопсихологічне явище ..64
2.1.3. Історія становлення підприємництва в Україні............66
2.1.4. Підприємницька діяльність ті її відтворення ................71
2.1.5. Психофізіологічний підхід до підприємницької
діяльності ..................................................................................................74
2.1.6. Психодуховний вимір підприємницької поведінки....75
2.1.7. Соціальнопсихологічний портрет підприємця............79

2.2. Грошова поведінка .............................................................................. 83
2.2.1. Ставлення людей до грошей..................................................83
2.2.2. Психотипи поведінки і смислове значення грошей....86
2.2.3. Різновиди грошової та психотипи купівельної
поведінки ..................................................................................................90
2.2.4. Інвестиційна поведінка............................................................94
2.2.5. Роль креативності в економічній поведінці людини ..97

2.3. Психологія освітньої поведінки ............................................ 102
2.3.1. Ставлення до освіти..........................................................102
2.3.2. Стани свідомості та індивідуалізація особистості 105

2.4. Психологія трудової поведінки.............................................. 109



2.4.1. Труд і моделі ринку праці ..............................................109
2.4.2. Психологічні особливості східного ринку праці ....112
2.4.3. Психологічні особливості західного ринку праці ..116
2.4.4. Особливості сучасної мотивації праці ......................120
2.4.5. Регуляція функціональних станів ..............................125

2.5. Психологія реклами .................................................................. 127
Список використаної та рекомендованої літератури ......................133
Словник основних понять .......................................................................... 134 



In the offered manual the actual questions of economic psychology as sciences about the
economic behavior of people are examined. The basic scientific and applied problems of eco
nomic psychology are outlined. The concepts of economic culture, socialization, conscious
ness and others like that are lighted up.

For students, teachers, psychologists, economists, sociologists, regional geography man
agers, political scientists, businessmen.

Навчальне видання
Кузнєцова Тетяна Василівна

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Курс лекцій

Educational edition
Kuznetsova, Tetyana V. 

BASES OF ECONOMIC PSYCHOLOGY
Course of lectures

Відповідальний редактор М. В. Дроздецька

Редактор Л. М. Ліщинська

Коректор О. В. Лебідь 

Комп’ютерне верстання В. М. Войтенко, Г. М. Перечинська

Оформлення обкладинки С. В. Бичков

Підп. до друку. 02.10.06. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. 
Ум. друк. арк. 8,13. Обл.вид. арк. 8,25. Тираж  3000 пр. 

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
суб’єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


