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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Для сучасного соціально-економічного становища 

України, яка перебуває у глибокій кризовій ситуації, однією з актуальних 

проблем є вплив монетарних уявлень, установок на економічну свідомість 

населення, що проявляється у ставленні до грошей, особливостях 

споживацької поведінки українців, логічному та послідовному користуванню 

грошима у щоденному житті, їх очікувань у сфері збагачення у майбутньому 

тощо. 

Особливий інтерес в умовах же діючої переорієнтації української 

системи економіки на ринкові цінності набуває проблема раціонального 

ставлення до грошей та ефективного оперування ними у підростаючих 

поколінь, особливо у молоді, яка нині становить найбільш соціально активну 

категорію населення, і на долю якої припадає відповідальне завдання 

стабілізації і підвищення економічного зростання країни.  

Вивченням поняття монетарної поведінки, ставлення до грошей як 

грошової установки займаються багато українських науковців. І. Зубіашвілі у 

дослідженні монетарної поведінки молоді в процесі економічної соціалізації 

виділила п’ять типів її ставлення до грошей: «тривожність», «ощадливість», 

«гроші – зло», «гроші – влада» і «заробіток» [24]. О. Никоненко на основі 

вивчення взаємозв’язку між загальними функціями грошей та монетарними 

уявленнями студентів виділила накопичувальний, гедоністичний, 

домінантний, антисоціальний, компульсивний та ірраціональний типи 

монетарних уявлень [48]. Л. Карамушка, О. Нікітіна, М. Сімків, А. Шамне, 

М. Шкребець проаналізували ставлення до грошей, монетарні установки і 

цінності у сучасної молоді України. 

Проблеми психології грошей розглядаються у працях зарубіжних 

дослідників (М. Аргайл, Х. Голдберг, Т. Тенг, Р. Тейлор, А. Фернам та ін.). 

Вивченню грошей як фактору економічної соціалізації приділено увагу у 
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дослідженнях багатьох російських науковців (І. Андреєва, О. Дейнека, 

А. Журавльов, А. Купрейченко та ін.). Засади формування економічної 

свідомості особистості розглядаються у працях українських науковців 

І. Зубіашвілі, Л. Карамушки, О. Козлової, В. Москаленко, О. Нікітіної, 

М. Сімків, М. Шкребець та ін.. 

У дослідженнях зарубіжних науковців ставлення до грошей 

виражається в монетарних установках і розглядається як компонент загальної 

концепції ставлення особистості до оточуючої дійсності (О. Дейнека, 

В. М’ясищев, І. Рєзвова та ін.). Американські вчені (М. Аргайл, А. Фернем та 

ін.) довели залежність між монетарними установками та психологічними 

характеристиками особистості, такими як локалізація контролю, особистісна 

зрілість, самоактуалізація та ін. У працях науковців Т. Танг, А. Фернем та ін. 

відзначено гендерну та вікову відмінність у ставленні до грошей та проявах 

монетарної поведінки. Вікові особливості ставлення до грошей розглянуто у 

працях С. Абрамової, О. Козлової, Р. Саттон, М. Семенова, А. Стросс та ін. 

Особливості формування монетарних уявлень у дітей висвітлено у працях 

зарубіжних науковців (Г. Маршалл, Р. Саттон, М. Сігал, А. Фернам, 

Д. Швалб та ін.). 

Разом з цим мало уваги приділяється вивченню мотивації монетарної 

поведінки молоді, яка є активним суб’єктом соціально-економічних  відносин 

в країні і потребує адекватного формування грошових установок та 

відповідного ціннісного ставлення до грошей. Отже, для дослідження обрано 

актуальну тему: «Особливості мотивації монетарної поведінки студентів». 

Мета дослідження – теоретично проаналізувати та емпірично 

дослідити особливості мотивації монетарної поведінки студентів.  

Завдання дослідження: 

1. Теоретично проаналізувати сутність явища і характеристики 

монетарної поведінки; 

2. Розглянути мотиваційні аспекти монетарної поведінки студентів; 
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3. Емпірично дослідити психологічні характеристики монетарної 

поведінки студентів та її мотивації; 

4. Навести практичні рекомендації для соціально-психологічного 

забезпечення формування монетарної культури студентів. 

Об’єкт дослідження – монетарна поведінка студентської молоді. 

Предмет дослідження – особливості мотивації монетарної поведінки 

студентів. 

Методи дослідження: 

- теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення 

науково-психологічних підходів до вивчення монетарної поведінки сучасної 

студентської молоді; 

- емпіричні: опитування, застосування спеціальних діагностичних 

методик, якісний та кількісний аналіз, методи математичної статистики для 

обробки результатів.  

Під час емпіричного дослідження використано наступні 

психодіагностичні методики: 

1. «Опитувальник для вивчення ставлення до грошей» (М. Ю. Семьонов); 

2. «Шкала грошових переконань та поведінки» (методика А. Фернема); 

3. Методика «Ціннісні орієнтації» (Ш. Шварц); 

4. Методика «Рівень співвідношення "цінності" і "доступності" в різних 

життєвих сферах» (О. Фанталова, модифікація І. Субашкевич); 

5. «Діагностика міри задоволеності потреб» (тест «Піраміда потреб» 

А. Маслоу).  

Вибірку опитуваних склали студенти у кількості 50 осіб (25 осіб, які 

навчаються у закладах вищої освіти, і не працюють, і 25 осіб, які і 

навчаються, і працюють). 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів – 

набули подальшого вивчення теоретичні засади мотивації монетарної 

поведінки студентів.  
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Практичне значення одержаних результатів – представлені 

практичні рекомендації для соціально-психологічного забезпечення 

формування монетарної культури студентів можуть бути корисними 

працівникам психологічної служби ЗВО при роботі із студентської молоддю.  

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, списку використаних джерел, 

додатків. Ілюстрована за допомогою 10 таблиць і 7 рисунків. Містить 

9 додатків. Основний зміст роботи викладено на 94 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ 

МОНЕТАРНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ 

1.1. Сутність явища монетарної поведінки 

 

Сучасний стан реформування соціально-економічної системи в Україні 

розуміється як тривалий процес її переходу до нового стану, як за соціальною 

формою, так і за змістом соціальних відносин. Тривалість даного процесу, на 

думку І. Зубашвілі, може бути співрозмірною з життям цілого покоління 

людей, що передбачає в кінцевому результаті досягнення соціально-

економічного виграшу від приведення суспільних відносин і форм життя до 

відповідних норм і принципів, вироблених та апробованих у процесі 

цивілізованого руху людства. При цьому його досягнення залежить від 

багатьох об’єктивних та суб’єктивних факторів, серед яких вагоме місце 

займає зміна у суспільній свідомості сприйняття та ставлення до монетарних 

проблем країни, конкретна монетарна поведінка українців [23, c. 301]. 

На думку І. Зубіашвілі, монетарну поведінку можна визначити як дії 

стосовно грошей, вчинки з їх використанням, що є певною формою 

діяльності. [23, c. 305]. Сама сутність поняття «монетарна поведінка» полягає 

в її розумінні як одного з виду економічної діяльності, пов'язаної з 

оперуванням виключно грошовими ресурсами, на основі сформованих 

установок і правил поведінки з грошима. Отже, монетарна поведінка, перш за 

все, є дією людей з грошима. При цьому монетарна поведінка – це сукупність 

дій і вчинків економічних суб'єктів [5]. 

За визначенням В. Єніна, монетарна поведінка є сукупністю дій і 

вчинків економічних суб'єктів, в тому числі споживачів-домогосподарств, за 

допомогою і в процесі яких забезпечується синхронізація їх матеріальних 

інтересів, ресурсно-економічних можливостей і нормативно-

культурологічного потенціалу з інституційно заданою монетарною системою 

економіки. Монетарну поведінку споживачів можна розуміти як процес 
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цілеспрямованої активності відповідно до значущих грошових інтересів і 

потреб людей [16, c. 39-40]. 

Монетарна поведінка особистості проявляє всю складність і 

багатогранність психічної структури, розкриваючи несвідому поведінку, 

приховані мотиви і цілі. Як модифікація соціально-економічної поведінки 

монетарна поведінка, з одного боку, алгоритмізована механізмом самої 

монетарної сфери, з іншого боку, модифікована спонтанними, 

характерологічними вчинками, які виражають унікальний емоційний світ 

людини [16, c. 40]. Враховуючи це, В. Єнін запропонував визначення 

монетарної поведінки як поведінки індивіда, яке виражається як набір 

окремих поведінкових актів, що відображають несвідомі детермінанти на 

прикладі взаємодії особистості з грошима. При цьому не тільки ірраціональні 

чинники визначають монетарну поведінку, а й навпаки, за допомогою 

спостережуваної монетарної поведінки можна зробити припущення про 

ірраціональні, інтрапсихічні фактори, що її породжують [16, c. 42]. 

При цьому дослідниця І. Зубіашвілі зазначає, що особливості 

монетарної поведінки детермінуються уявленнями, ставленням людей до 

грошей, оцінками їх значимості, мотивацією та іншими явищами, що 

пов’язані з грошима. Без знання особливостей сприйняття грошей і ставлення 

до них з боку суб’єктів їх володіння та використання неможливо зрозуміти 

сутність процесу монетарної поведінки і культури особистості [20, c. 65]. 

Гроші для людини є засобом реалізації моделей монетарної (споживчої 

і відкладеної) поведінки, що визначаються об’єктивними функціями грошей і 

забезпечують можливість задоволення різних потреб. Аналіз монетарної 

поведінки населення є засобом вивчення різноманітних масових феноменів, 

таких як: інфляційні очікування людей, плани щодо майбутніх накопичень і 

запозичень, що, на думку І. Зубіашвілі, мають враховуватися при формуванні 

політико-економічної системи країни, особливо в умовах нестабільності [23, 

c. 305-306]. 
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 За визначенням Л. Карамушки, О. Ходакевич, гроші – це особливий 

вид універсального товару, що має властивості загального еквівалента, має 

здатність обмінюватися на будь-який інший товар, несе загальну споживну 

цінність, є безпосереднім носієм абстрактної цінності і суспільного 

багатства [29, c. 10-11]. 

За ствердженням В. Москаленко, гроші є фактором формування 

психіки людини у процесі існування, виживання, задоволення власних 

потреб, займанні певного статусу в суспільстві. Психологічні особливості 

вивчення ролі грошей у психічному розвитку особистості допомагають 

розкрити механізми реалізації особистісних інтересів, які прямо впливають 

на установки та мотивацію економічної діяльності людей. [45, c. 7]. 

Сутність грошей розкривається у виконуваних ними економічних та 

соціальних, психологічних функціях. При цьому, будучи мірилом вартості, 

засобом обігу й оплати, вони стимулюють економічний і соціальний прогрес. 

Економічні та соціологічні, психологічні функції грошей описані в 

додатку А. Економічні функції грошей, за Л. Карамушкою та О. Ходакевич, 

включають: мірило цінності; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; 

функцію «світових грошей» [29, c. 11]. 

Г. Сілласте [62], виділяючи соціальні функції грошей, вказує на 

історико-культурологічну, статусну, соціально-стратифікаційну, 

регулятивно-поведінкову, конфліктогенну, етичну функції. У дослідженнях 

Г. М. Авер’янової [1], О. Горбачової [9], Ю. Семьонова [61], З. Скринник [66] 

до психологічних функцій грошей відносяться: розуміння грошей як 

інструмента соціального вимірювання; як власності; як запасу енергії; як 

засобу вирішення проблем; розуміння грошей «як добра і зла»; як часу; як 

інструменту специфічної комунікації; як інструменту соціалізації; та 

інтеграційна функція грошей. 

У психологічному аспекті гроші вивчаються в контексті суб’єктивного 

сприйняття їх як блага і як символу, а також у контексті виконуваних ними 
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соціально-психологічних функцій (О. Дейнека [10], Г. Ложкін [37], 

А. Фернам [72] та ін). Це призвело до виокремлення в структурі економічної 

психології цілого розділу, присвяченого психологічним аспектам грошей – 

«психології грошей», що вивчає зміну психіки і поведінки людей під 

впливом грошей. 

Гроші, що є невід’ємним атрибутом в житті сучасної людини, 

насамперед, відносяться до економічних понять, що забезпечують явище 

обігу, обміну товарами чи матеріальними цінностями, і разом з цим вони 

налічені соціально-психологічними ознаками. Насамперед, відзначається 

таке психологічне явище, як ставлення до грошей, що розуміється у взаємодії 

людини та грошей. Розуміння змісту феномену ставлення до грошей, що 

обумовлює монетарну поведінку особистості, у психологічному просторі 

неоднозначне. Українські та російські науковці (О. Дейнека [10], 

І. Зубіашвілі [20], М. Семьонов [56]) розглядають його через загальну 

концепцію ставлення особистості, запропоновану В. М’ясищевим. У 

західноєвропейських та американських дослідженнях ставлення до грошей 

висвітлюються в контексті соціальної установки (А. Фернем [83], Т. Танг [84] 

та ін.). 

За свідченням І. Зубіашвілі, ставлення до грошей (уявлення про гроші) 

є інструментом соціального пізнання, за допомогою якого здійснюється 

процес соціальної адаптації людини до нових економічних умов 

життєдіяльності. [23, c. 305]. 

У дослідженні Л. Карамушки та О. Ходакевич проблема ставлення до 

грошей розглядається насамперед, як аналіз значення грошей для 

особистості [29]. Для сучасної людини, на думку А. Фернам, гроші 

зберігають у собі щось магічне, що дуже важко пояснити з точки зору 

здорового глузду [83]. Гроші сягають найраціональніших глибинних 

структур нашої особистості, спричиняючи жадобу, ревнощі, заздрощі та 

страх. 
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За ствердженням О. Дейнеки, ставлення людини до грошей є 

компонентом економічної свідомості, і становить частину свідомості людини 

загалом. Вона визначає ставлення до грошей як важливий чинник 

економічної свідомості, що детермінує процес монетарної поведінки і 

культури особистості. При цьому О. Дейнека вказує, що усвідомлення 

власного ставлення до грошей є психологічною основою формування 

економічної свідомості людини, ділових якостей, здібностей, вольових 

властивостей [10, c. 30]. 

Дослідниця О. Дейнека визначає ставлення до грошей як усвідомлене і 

суб’єктивно-вибіркове уявлення про гроші, що виявляється у грошовій 

(монетарній) поведінці. Як економіко-психологічний феномен, таке 

ставлення представлено пізнавальним, емоційним і мотиваційно-вольовими 

компонентами, супроводжує соціальний обмін і здатне виконувати 

компенсаторно-терапевтичну функцію [11, с. 210]. 

Науковець М. Семьонов під монетарним ставленням (ставленням до 

грошей) розуміє ставлення як компонент цілісної системи ставлень 

особистості, що відображає її індивідуальний, вибірково-оціночний підхід до 

грошей як об’єкту дійсності і являє собою інтеріорізований досвід поведінки 

з грошима та взаємодії з іншими людьми з приводу грошей у специфічній 

соціокультурної ситуації [60, c. 15]. 

Дослідниці Л. Карамушка та О. Ходакевич розширюють дане 

визначення тим, що ставлення до грошей виявляється в ряді функціональних 

структур (потребах, інтересах, ціннісних орієнтаціях, соціальних уявленнях, 

соціальних установках, мотивах тощо) [29, c. 25]. 

При цьому, як відзначає М. Сімків, формується ставлення до грошей у 

процесі життєдіяльності та при безпосередньому контакті з ними [64, c. 721]. 

На думку О. Махріної, за видами ціннісно-смислове ставлення до грошей 

може бути: 1) ціннісне ставлення; 2) ставлення до грошей як до засобу; 3) 

ставлення до грошей як до ситуативної потреби [40, c. 13].  
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Дослідниця Г. Беліцька виділяє такі модальності ставлення до грошей: 

1) уявлення про свій матеріальний добробут (багатство, яке вимірюється 

грошима); 2) уявлення про способи досягнення матеріального добробуту (про 

способи отримання грошей, збереження та використання грошей) [4, c. 381]. 

У структурі ставлення особистості до грошей Л. Карамушка і 

О. Ходакевич [29] виділяють:  

- загальне ставлення до грошей (позитивне, негативне, нейтральне; 

невизначене; 

- суттєвою складовою є ставлення особистості до ролі грошей в її 

власній життєдіяльності: а) для задоволення власних життєво важливих 

потреб (насамперед, фізіологічних і в стабільності); б) для саморозвитку; 

в) для розваг; г) для допомоги іншим людям (близьким та іншим); 

- ставлення до способів отримання грошей, які бувають: а) легкими 

(через отримання спадку чи виграшу в лотерею; шляхом спекулятивної 

діяльності, укладання вигідного шлюбу тощо), які дають швидкий прибуток, 

але не забезпечують свободи і самостійності особистості; б) складними 

(отримання грошей як результату їх заробляння за виконання певного виду 

діяльності), що передбачають активне включення людини у виконання 

трудової діяльності, докладання значних фізичних чи інтелектуальних 

зусиль, використання емоційних і часових ресурсів, і водночас надають 

людині змогу відчути самостійність і свободу; 

- ставлення до видів діяльності для заробляння грошей, що поділяються 

Л. Карамушкою і О. Ходакевич: а) за змістом діяльності (професійні, які 

дають можливість рости, як професіоналу, і заробляти гроші), і не пов’язані з 

професійною діяльністю, але надають певні фінансові можливості і сприяють 

розширенню досвіду людини); б) за місцем здійснення діяльності (державні 

або приватні організації; власна підприємницька діяльність), що впливає на 

вияви ініціативності, самостійності, незалежності людини [29, c. 29-30]. 
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У дослідженні А. Капустіна виділяються такі складові ставлення до 

грошей: грошова (монетарна) спрямованість; грошові цінності і ціннісні 

орієнтації; грошові мотиви; грошові потреби, їх сила і задоволеність; грошові 

соціальні установки: афективні, когнітивні і поведінкові компоненти; 

грошові елементарні установки [28, c. 14]. 

Дослідниця І. Рєзвова виділила низку монетарних установок людей, як 

позитивних, так і негативних, що пов’язані з грошима. У різних людей 

спостерігається не свідоме сприйняття грошей, які можуть символізувати 

зло, хворобу, обман, смерть або любов, повагу, свободу та ін. Вона вважає, 

що джерелом монетарних установок може слугувати батьківська сім’я, 

особистий досвід і досвід значимих для людини осіб [55, c. 100-101].  

Дослідницями Л. Карамушкою та О. Ходакевич відзначено певні 

психологічні ознаки ставлення людей до грошей. Зокрема, вони виділяють 

психологічну оцінку грошей та різне ставлення до дрібних та крупних купюр, 

монет [29, c. 30]. О. Дейнека і А. Фернам вказують, що великі і дрібні купюри 

неоднаково витрачаються: великі скоріше асоціюються з нагромадженням, а 

дрібні – зі споживанням [11; 72]. Ці ж науковці зробили висновок про те, що 

людина може бути схильною до нераціональної трати грошей і не купити 

потрібну, чи купити дешевшу їй річ, щоб не розмінювати велику купюру, а 

на дрібні гроші може накупити більше, ніж було заплановано. 

Невідповідність суб’єктивної оцінки грошей їх номіналу виявляється й у 

різному ставленні до нових і старих грошей у період грошового 

реформування. В такі періоди люди охоче витрачають старі гроші, хоча за 

номінальною цінністю вони так само відповідають новим купюрам [11; 72]. 

Різним є ставлення до грошей, зароблених тяжкою працею та 

отриманих як премія. Бережливому й ощадливому ставленню до заробітної 

плати часто протистоїть марнотратне ставлення до несподіваного доходу, 

наприклад, премії [11; 72]. Отже, можна зробити висновок, що цінність 
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грошей у свідомості та підсвідомості людей залежить від дії багатьох 

чинників. 

В структурі ставлення до грошей І. Зубіашвілі виділяє компоненти, як 

когнітивний, афективний та конативний. Когнітивний компонент являє 

собою інформацію, яка міститься в індивідуальній або суспільній свідомості і 

потрібна людині для побудови картини економічного світу, сприяє 

усвідомленню місця свого образу «Я» у системі монетарних відносин. Даний 

компонент визначається загальними економічними знаннями, уявленнями 

про систему монетарних цінностей суспільства, інформацією, яку індивід 

одержує з різних джерел [23, c. 304]. 

Афективний компонент ставлення до грошей об’єднує ті аспекти 

економічної свідомості, що пов’язані з емоційним ставленням до грошової 

системи суспільства і проявляється через оціночні судження і грошові емоції. 

Емоційно-оціночна складова ставлення до грошей особистості виражає 

особливості сприйняття й оцінку нею економічної дійсності, ступінь 

залученості в економічне життя. Конативний компонент ставлення до грошей 

у свідомості людини пов’язаний з регуляцією уявлень у вигляді грошових 

мотивів, норм, намірів та готовності до вчинків. [23, c. 304-305]. 

Визначені компоненти ставлення до грошей – когнітивний, 

афективний, конативний – існують в системній єдності і взаємозалежності. 

При цьому конфігурація компонентів ставлення до грошей визначається як 

зовнішніми, так і внутрішніми факторами, які характеризуються потребами 

та можливостями індивіда. Відповідно до визначеної структури ставлення до 

грошей І. Зубіашвілі визначає дане явище як взаємодію і взаємозв’язок 

виділених компонентів, особливості якого характеризуються домінуванням 

одного з них [23, c. 306]. 

Отже, ставлення до грошей, що проявляється в монетарній поведінці 

людей, є вагомим важелем її економічної діяльності. При цьому в Україні 

нині недостатньо досліджень саме психологічних особливостей монетарної 
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поведінки населення. В. Москаленко висуває теорію про те, що механізмом 

розподілу свого прибутку протягом життя вважається заощадження. А на 

процес заощадження впливають особистісні риси людей, такі, як ощадливість 

та самоконтроль [45, c. 7]. 

Науковець Г. Катона виділив чотири цілі здійснення заощаджень серед 

американців:  

1) нещасні випадки (хвороби, безробіття);  

2) старість і вихід на пенсію; 3) навчання дітей;  

4) купівля житла (або інших товарів тривалого  використання) (за 

А. Фенько [71]).  

За даними його багаторічних досліджень, американці часто 

заощаджують гроші, щоб використати їх надалі в майбутньому або 

покращити якість власного життя, а також, щоб отримати додаткові доходи 

від банківських та інвестиційних вкладів. В цілому, заощадження для 

американців – це важлива мета у житті, а відсутність грошей – велика 

проблема (за [71, c. 55]). 

А. Фернем у своїх дослідженнях виявив такі фактори впливу на процес 

заощадження, як вік, освіта та фінансове становище. Він встановив, що люди 

старшого віку частіше турбуються про власні заощадження, ніж молодші. 

Найменш освічені люди негативно ставляться до заощаджень, а фінансове 

благополуччя не завжди впливає на ставлення людини до заощаджень. При 

цьому чим вищий дохід у людини, тим рідше зустрічається думка про 

непотрібність заощаджень (А. Фернем [72])  

Зарубіжні науковці П. Лант і С. Лівінгстоун також встановили, що 

люди, які схильні заощаджувати, мають вищий рівень освіти і є більш 

оптимістичними щодо майбутніх власних доходів, на відміну від людей, які 

не заощаджують. Вони рідко схильні до імпульсивних витрат грошей, і 

вважають, що контролюють власні доходи і витрати. До причин фінансових 

проблем такі люди, які схильні до заощаджень, відносять особисту 
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недисциплінованість. На противагу їм, люди, які не заощаджують, більш 

схильні до імпульсивних витрат і часто втрачають контроль над своїми 

фінансами. Вони неохоче обговорюють власне фінансове становище з 

родиною та друзями, переважно зберігають цю інформацію в таємниці 

(за [71, c. 55]). 

Характерні прояви монетарної поведінки розглядаються в економічній 

психології у розрізі споживання. Знову ж таки, в українській психології 

даний аспект проблеми тільки починає досліджуватися.  

Американський дослідник В. Макдональд, використовуючи 

психометричний метод для дослідження психології споживачів, виділив 

шість типів:  

1) оцінюючі споживачі – зацікавлені знайти оптимальну покупку та 

звертають увагу на співвідношення ціни і якості;  

2) модники – цікавляться останніми новинками моди та головним 

критерієм при виборі товару вважають власний імідж. Для них гроші можуть 

бути засобом досягнення влади або підвищення рівня самооцінки; 

3) лояльні покупці – віддають перевагу покупкам товару однієї фірми, 

яка, на їхню думку, пропонує модний та одночасно якісний товар. Для цих 

людей гроші є джерелом безпеки; 

4) любителі різноманіття – мають характерну рису непостійності у 

виборі товарів. Вони сприймають гроші як конфліктну сутність (фактор 

добра і зла); 

5) покупці задоволення – купують товар для власного задоволення, 

гроші для них – це джерело задоволення власних потреб; 

6) емоційні споживачі – мають типові риси імпульсивності у виборі 

товару, не систематичності та непостійності їх придбання. Для них гроші є 

символом любові [72]. 

У дослідженнях монетарних установок та соціально-психологічних 

особливостей накопичення і витрачання Г. Голдберг та Р. Льюіс розробили 
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грошову типологію людей, в основі якої лежать гроші як символ безпеки, 

влади, любові та свободи (за [71, c. 56]) (табл. 1.1.). 
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Таблиця 1.1. 

Типологія грошової (монетарної) поведінки людей 

Тип 

грошової 

установки 

Типи грошової (монетарної) поведінки  

Гроші – 

символ 

безпеки  

На думку Г. Голдберга і Р. Льюіса, люди, для яких гроші символізують безпеку, 

можуть бути чотирьох типів: 1) «скнари», які постійно економлять гроші, 

обмежуючи себе у витратах, так вони забезпечують собі почуття безпеки; 2) «аскети» 

– бережливо ставляться до грошей, проте отримують задоволення від самозречення і 
показової бідності; 3) «мисливці за знижками» - витрачають гроші на товари за 

заниженими цінами; їх головна мета – перехитрити і покупців, і людей, які купують 

товари за повними цінами; 4) «фанатичні колекціонери» – витрачають гроші на 
колекціонування непотрібних речей, які рятують їх від самотності та гарантують їм 

почуття безпеки. 

Гроші – 

символ 
влади  

Люди, які визнають гроші символом влади, вважають, що за них можна купити все, і 

навіть контроль над людьми, їх прихильність. Ці особи поділяються на три типи: 1) 
«маніпулятори», які маніпулюючи людьми, отримують змогу відчути себе менш 

безпорадними та фрустрованими; при цьому вони не переживають, що обдурюють 

людей; 2) «будівники імперій», заперечуючи власну залежність від інших людей, 
намагаються зробити інших залежними від себе; 3) «хрещені батьки» 

використовують гроші для хабарів та контролю і так забезпечують собі отримання 

задоволення. 

Гроші – 
символ 

любові  

Науковці Г. Голдберг та Р. Льюіс встановили три типи людей, які вважають гроші 
символом любові: 

1) «покупці любові» відчувають себе обділеними любов’ю та прагнуть уникнути 

цього почуття, демонструючи свою щедрість; 
2) «продавці любові» обіцяють іншим любов, ласку та прив’язаність, яка імпонує 

їхньому самолюбству; 

3) «викрадачі любові» прагнуть любові, проте відчувають, що не заслуговують на 
неї; схильні до поверхневих стосунків. 

Гроші як 

символ 

свободи  

Існує два типи людей, які гроші визначають символом свободи, засобом досягнення 

особистої автономії:  

1) «покупці свободи» вважають гроші засобом звільнення від правил, обов’язків, які 
обмежують їхню самостійність; 

2) «борці за свободу» відкидають гроші та інші матеріальні цінності, вважаючи їх 

засобами, які роблять людей рабами. Дружба для них – це головна нагорода у 
боротьбі проти грошей. 

 

У той же час у дослідженнях П. Формана виділяються ознаки не 

адекватної монетарної поведінки, схильності людей до грошових неврозів. За 

ствердженням дослідника, в основі грошового неврозу, який трапляється 

частіше, ніж будь-які інші види неврозів у дорослому віці, лежить 

невирішений конфлікт у поєднанні зі страхом та тривогою, що може 

призвести до неадекватної поведінки у звертанні з грошима (накопичення чи 
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розтрати). Вчений склав свою класифікацію невротичних типів особистості 

та поведінки:  

- «скнара» дуже ощадливий, постійно накопичує гроші й дуже боїться 

їх втратити. Однак не вміє ефективно використовувати власні грошові 

запаси; 

- «марнотрат» схильний до імпульсивних покупок, особливо, коли 

знаходиться у пригніченому і самотньому стані. Витрати грошей приносять 

йому швидке, однак короткочасне задоволення, яке часто змінюється на 

почуття провини; 

- «магнат» вважає, що гроші є найкращим засобом отримання влади і 

статусу, і чим їх більше, тим краще. Така людина відчуває щастя і контроль 

над власним життям; 

- «мисливець за знижками» завжди намагається придбати товар по 

вигідній ціні, і це приносить йому задоволення. Однак, коли потрібно 

платити повну ціну, зазвичай у ньому псується настрій. 

- «азартний гравець» відчуває збудження і задоволення, коли має 

можливість виграти. При цьому йому складно зупинися навіть у випадках 

невдачі, причиною чого є відчуття влади, яке проявляється в разі перемоги 

(за [72]). 

Формування монетарної поведінки особистості опирається на 

монетарне мислення молоді, що в свою чергу, включає в себе наступні 

компоненти: 1) ставлення до грошей як об'єкту соціальної дійсності; 2) місце 

грошей в системі життєвих цінностей людини; 3) задоволеність особи своїм 

рівнем доходу і готовність змінити своє матеріальне становище; 

4) орієнтацію на реалізацію певного типу економічної поведінки, готовність 

до ризиків в економічній діяльності, ставлення до підприємців; 5) уявлення 

про можливі джерела доходу, способи отримання грошей, необхідні 

особистісні якості та умови досягнення матеріального благополуччя; 

6) установки з розподілу особистих фінансів, уявлення про гідні витрати, 
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щедрість і ощадливість; 7) уявлення про соціально-економічну 

справедливість, багатство і бідність та їх причини; 8) довіра до грошових 

одиниць, монетарної політики держави, фінансових інститутів; 9) оцінку 

фінансово-економічної ситуації в країні і світі [7, c. 96]. 

Сформованість монетарної поведінки особистості можна визначити за 

допомогою проявів у неї монетарної культури, яку ми, опираючись на 

бачення даного феномену дослідницею І. Зубіашвілі, визначаємо як: 

здатність використовувати основи фінансово-економічних знань у різних 

сферах діяльності, демонструвати свою позицію як суб‘єкта фінансово-

економічної ситуації [26, c. 20]. 

Зважаючи на кінцевий результат формування монетарної культури 

особистості – фінансово та економічно культурно розвинуту людину з 

адекватною монетарною поведінкою, І. Зубіашвілі виділяє такі критерії її 

сформованості: наявність критичного фінансово-економічного мислення; 

вміння реалізувати свої індивідуальні здібності у кожній конкретній ситуації, 

а для цього потрібно постійно поповнювати свої знання у сфері економіки та 

фінансів, знаходити сили, якщо необхідно, змінювати свої уявлення, сфери 

діяльності і навіть фінансово-економічні інтереси; певні навички, вміння, 

досвід у сфері фінансів та економіки [21, c. 41]. 

Отже, монетарну поведінку можна визначити як дії стосовно грошей, 

вчинки з їх використанням, що є певною формою діяльності. Особливості 

монетарної поведінки детермінуються уявленнями, ставленням людей до 

грошей, оцінками їх значимості, мотивацією та іншими явищами, що 

пов’язані з грошима. Виділено економічні, соціологічні та психологічні 

функції грошей, які значно впливають на мотивацію монетарної поведінки 

людей. До економічних функцій грошей відносяться: мірило цінності, засіб 

обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші. Соціологічні 

функції грошей включають:  історико-культурологічну, статусну, соціально-

стратифікаційну, регулятивно-поведінкову, конфліктогенну, етичну. 
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Психологічні функції розглядають гроші як інструмент соціального 

вимірювання, як власність, як запас енергії, як засіб вирішення проблем, як 

добро і зло, як час, як інструмент специфічної комунікації, як інструмент 

соціалізації, і також включають інтеграційну функцію.  

У грошовій (монетарній) поведінці виявляється ставлення до грошей як 

усвідомлене і суб’єктивно-вибіркове уявлення про гроші. Дане ставлення 

ставлення представлено пізнавальним, емоційним і мотиваційно-вольовими 

компонентами, супроводжує соціальний обмін і здатне виконувати 

компенсаторно-терапевтичну функцію. При цьому ставлення до грошей 

виявляється в ряді функціональних структур (потребах, інтересах, ціннісних 

орієнтаціях, соціальних уявленнях, соціальних установках, мотивах тощо). 

Виділено такі модальності ставлення до грошей: уявлення про свій 

матеріальний добробут; та уявлення про способи досягнення матеріального 

добробуту. Проаналізовано грошову типологію людей, в основі якої лежать 

установки сприйняття грошей як символу безпеки (типи «скнари», 

«аспекти», «мисливці за знижками», «фанатичні колекціонери»), ставлення 

до грошей як до символу влади (типи «маніпулятори», «будівники імперій», 

«хрещені батьки»), грошей як символу любові (типи «покупці», «продавці» і 

викрадачі любові») та ставлення до грошей як до символу свободи (типи 

«покупці свободи» і «борці за свободу»).  

Формування монетарної поведінки особистості опирається на 

монетарне мислення молоді. Сформованість монетарної поведінки 

особистості можна визначити за допомогою проявів у неї монетарної 

культури, що визначається як здатність використовувати основи фінансово-

економічних знань у різних сферах діяльності, демонструвати свою позицію 

як суб‘єкта фінансово-економічної ситуації.  
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1.2. Психологічні особливості монетарної поведінки студентів 

 

Розглядаючи особливості монетарної поведінки студентів, варто 

звернути увагу на їх економічну соціалізацію. За свідченням В. Москаленко, 

особливого значення в юнацькому віці (період студентства) набуває 

прагнення зростаючої особистості до фінансово-економічної незалежності. 

Залучення у ті чи інші види трудової діяльності (малий бізнес, 

посередництво, збирання інформації тощо) можна розглядати як процес 

входження юнака в економічну сферу суспільства, як формування у нього 

економічного мислення, як процес переходу до нової реальності, що включає 

пізнання економічної дійсності, засвоєння економічних знань, набуття 

навичок економічної поведінки та реалізацію їх в реальній дійсності [44, 

с. 30].  

Ставлення студентів до грошей зумовлене їх прагненням до отримання 

фінансово-економічної незалежності від батьків, початком здійснення 

трудової діяльності (у поєднанні з навчанням), реалізацією первісних форм 

майбутньої професійної діяльності, вираженою орієнтацією на створення 

власної сім’ї тощо [29, c. 50]. Л. Карамушка і О. Ходакевич відзначають, що 

саме у процесі пізнання економічної дійсності, процесі економічної 

соціалізації студенти виявляють своє ставлення до грошей, яке, з одного 

боку, є одним із результатів економічної соціалізації молоді, з іншого – 

впливає на економічну поведінку студентів [29, c. 34]. При цьому дослідниці 

вказують, що ставлення студентів до грошей є важливою складовою їх 

економічної соціалізації, що являє собою складний, багатоаспектний процес 

входження молодих особистостей в економічну сферу суспільства, в 

результаті якого студенти, формуючи відповідні соціальні властивості, 

стають повноправними суб’єктами економіки [29, c. 50]. 

Особливості формування монетарної поведінки в юнацькому віці 

розглянуто у дослідженні І. Зубіашвілі. Вказано, що саме у ранньому віці 
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відбувається зростання активності особистості до громадського життя і до 

самої себе. Серед характерних рис даного вікового періоду виділяються 

серйозні зміни, що відбуваються у сфері самосвідомості, щодо уявлень про 

себе як суб’єкта праці, у сферах спілкування і пізнання. Процес формування 

самосвідомості як істотного фактору професійного і духовного 

самовизначення змінює характер відносин юнака з оточуючими людьми та з 

навколишнім світом. [23, c. 307]. 

Найбільш істотні зміни спостерігаються насамперед в структурі 

когнітивних процесів в юнацькому віці, що психологи часто пов’язують з 

розвитком можливості особистості аналізувати економічну інформацію на 

основі формування навичок критичного мислення. Саме готовність 

когнітивної сфери особистості юнака до критичного сприйняття реальності 

(формування адекватних монетарних уявлень) є центральним моментом його 

економічної соціалізації [34, c. 45]. 

За даними М. Семьонова, монетарна поведінка юнаків відрізняється 

гнучкістю, здатністю переключатися від однієї стратегії монетарної 

поведінки до іншої, що обумовлено гнучкістю психічних процесів та 

особливостями умов життя (відсутність стабільного заробітку, фінансова 

залежність від батьків). Визначальним аспектом монетарної поведінки в 

юнацькому віці є ціннісна орієнтація на саморозвиток та самореалізацію [60, 

c. 14]. 

За результатами дослідження І. Зубіашвілі встановлено, що для 

сучасних юнаків характерне суперечливе, нераціональне ставлення до 

грошей. Встановлено, що процес адаптації хлопців і дівчат до економічної 

ситуації в країні здійснюється на негативному емоційному фоні – ставлення 

до грошей в юнаків характеризується високою афективною напруженістю, 

що виражається переважанням у структурі монетарних установок 

тривожності, недостатності розуміння економічних цінностей [23, c. 310]. 
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У сучасної молоді, на думку Е. Білялової, монетарність пов'язується з 

реальним станом матеріального становища, їм складно уявити своє подальше 

життя без грошей, з наявністю або відсутністю матеріальної підтримки з боку 

батьків, з образом майбутньої гідної заробітної плати з обраної професії, і 

найважливіше – створення забезпеченої майбутньої сім'ї та ін. [5]. 

Дослідження динаміки оцінки грошей у юнацькому віці надало змогу 

встановити вплив віку на ставлення до грошей. З’ясовано, що 17-18-річні 

юнаки більш схильні сприймати гроші як джерело конфлікту, а 19-21-річні – 

як ресурс для досягнення свободи та комфорту (М. Семьонов [58, c. 88]). 

Поступово, з дорослішанням, під час вступу до самостійного трудового 

життя, що пов’язується із відповідальністю, змістовно ускладнюються і 

компоненти ставлення до грошей, змінюється усвідомлення значень грошей 

та їх ролі у житті (О. Нікітіна [53, с. 12]).  

Для сучасної молоді гроші стають вагомим фактором у порівнянні 

людей. Молодь часто розцінює гроші як єдиний засіб для закріплення свого 

статусу в суспільстві або сприйняття самого себе, змінення образу «Я». 

Вступаючи в економічне життя, молодь часто не має необхідних знань і 

навичок, що може створити серйозні проблеми в ході їх економічної 

соціалізації [29, c. 35]. 

У дослідженнях В. Єніна [15], Т. Миронової [43], О. Нікітіної [53], 

М. Семьонова [60], О. Філінкової [74] підтверджено, що для сучасного 

студентства характерна підвищена цінність грошей, заклопотаність грошима, 

а також підвищена увага до них. Молодь особливо цінує гроші і переважним 

чином сприймає їх, як благо, як символ престижу та влади. Таке ставлення у 

поведінковому аспекті призводить до постійно зростаючих та непотрібних 

витрат.  

За ствердженням В. Єніна, Т. Миронової, зростаюча потреба в 

життєвому самовизначенні у юнаків і дівчат пов’язана з важливим для них 
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фактором матеріальних цінностей, але водночас зменшується цінність такого 

фактору, як духовні цінності [15; 42]. 

За даними дослідження О. Гаврілік, для більшості опитуваної 

студентської молоді характерна думка, що гроші – це, насамперед, 

можливості, а вже потім – свобода, соціальний статус, самоповага, влада. 

Позитивні функції грошей студенти вбачають у тому, що вони є засобом 

досягнення цілей, здійснення покупок, можливістю забезпечити собі і 

близьким комфортне існування і ні в чому собі не відмовляти; зароблені 

власною працею гроші стимулюють працездатність, ініціативність. Негативні 

функції грошей, на думку студентів, полягають в тому, що матеріальні блага 

стають легкодоступними, гроші розбещують людей, підміняють моральні 

цінності, породжують жадібність, егоїзм, обмежують мислення, є причиною 

конфліктів, можуть призводити до кримінального, розгульного способу 

життя, руйнування сім'ї, розбещеності золотої молоді. Найбільш 

популярними стратегіями поведінки молоді в ситуації нестачі грошей є: 

1) скорочення споживання, економія; 2) використання заощаджень; 3) пошук 

додаткового заробітку; 4) звернення за допомогою до родичів, друзів, 

знайомих; 5) кредитування в банку; 6) спроба почати свою справу; 

7) розпродаж майна [7, c. 97-98]. 

Монетарне мислення студентів відрізняється тим, що вони переважно 

відзначають важливість високого рівня доходу як умови щасливого життя; у 

них вища оцінка задоволеності своїм матеріальним становищем і готовності 

до підприємницьких ризиків (вони активніше хочуть ставати підприємцями, 

ніж інші вікові групи опитуваних, і позитивніше ставляться до представників 

бізнес-середовища). У той же час значна частина молоді схильні 

реалізовувати ринковий і псевдоринкової типи економічної поведінки, що не 

сприяє швидкому розвитку фінансово-економічної сфери держави. 

Необхідно значне розширення програм з підвищення фінансової грамотності 

населення. Нерозуміння принципів роботи фінансових інститутів, незнання 
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своїх можливостей як учасників фінансового ринку, хибне ставлення до цих 

суб'єктів господарювання не забезпечують реалізацію економічного 

потенціалу молоді та негативно позначаються на функціонуванні економіки 

країни [7, c. 101-102]. 

Вивчаючи типологію ставлення молоді до грошей, М. Семьонов також 

виявив, що найбільша частина досліджуваних молодих людей проявляє 

значну грошову заклопотаність, підвищену увагу до грошей і пов’язаними з 

ними темами, а марнотратність (бездумне витрачання грошей) не приносить 

терапевтичного ефекту). Також він довів, що головна відмінність між 

студентами та старшокласниками полягає у способах заробляння грошей та 

досягнення життєвого успіху. Для школярів головні риси для досягнення 

успіху – це цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, 

заповзятливість. Студенти цінують талант, здібності, працелюбність. Крім 

того, у студентів, на відміну від старшокласників, більш реалістичні 

сприйняття рівня очікуваного доходу. Студенти оцінюють свої кар’єрні 

домагання і перспективи скромніше, ніж школярі. Більшість студентів хочуть 

стати кваліфікованими спеціалістами, керувати власними невеликими 

колективами, хоча серед них вдвічі менше тих, хто прагнуть бути 

керівниками великих колективів [58, c. 61]. Окремі дослідники говорять про 

те, що ставлення до грошей, відчуття себе багатим чи бідним впливає на 

професійні орієнтації молоді (О. Філінкова [74], М. Шкребець [77]). 

У дослідженні М. Сімків проаналізовано типову грошову поведінку 

молоді (як працюючої, так і не працюючої), та визначено взаємозв’язки 

монетарних установок та особистісного локусу контролю, типу 

міжособистісних відносин з оточуючими людьми. Встановлено, що для 

досліджуваної групи найбільш характерне відчуття відповідальності за власні 

вчинки та події у житті, суб’єктивний контроль над своїм життям. Вагомим 

для молоді є самоконтроль над емоційно позитивними подіями, розуміння 
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того, що досягнення успіху є особистою заслугою, прагнення до відчуття 

впевненості у подальшому позитивному розвитку та досягнення мети.  

При цьому для опитуваної молоді характерна позитивна монетарна 

установка стосовно грошей, а самі гроші сприймаються як об’єкти, що 

символізують добро, благо. Молодь наділяє гроші великою цінністю та 

вважає їх важливим фактором у своєму житті. При цьому молодь бачить 

взаємозв’язок між грошима та особистою повагою, вважає їх засобом 

примноження друзів і можливістю для прояву власної компетентності та 

здібностей [64, c. 727]. 

Для молоді, яка проявляє лідерські якості та вимагає поваги до себе, 

характерне сприйняття грошей як ознаки своїх досягнень, символу успіху. Ті, 

хто наділяє гроші властивістю універсальності, і вважає, що за гроші можна 

купити все, що завгодно, у взаєминах з іншими людьми, проявляють 

вимогливість, суворість, прямолінійність, також вони досить різкі в оцінці 

оточуючих. Особи з високим локусом контролю, які здатні контролювати 

себе у стосунках з іншими, вважають гроші індикатором особистого успіху, 

визнають їх життєвою ціллю. Крім того, на думку опитуваної молоді, гроші є 

одним з можливих засобів досягнення власної незалежності, свободи та 

влади над іншими людьми. Також вони приділяють багато уваги  зберіганню 

власних фінансів у банку [64, c. 729]. 

За даними дослідження О. Никоненко, з віком монетарна поведінка 

молодої людини стає більш раціональною. В 22-23 роки відбувається перехід 

від пасивних форм монетарної поведінки до активних (грошові операції з 

депозитами, вкладання грошей у власний бізнес). [49, с. 11]. 

У дослідженні гендерних особливостей монетарної поведінки, 

проведених А. Фенько, відзначено, що у студентської молоді спостерігається 

значна залежність грошових домагань від статі: юнаки хочуть заробляти, 

більше ніж дівчата, як заведено в традиційній родині, де чоловік – здобувач, а 

жінка – домогосподарка [71, c. 156]. На думку зарубіжних науковців Р. Белк 
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та М. Валендорф, для молодих жінок гроші – це спосіб придбання речей, а 

для чоловіків – спосіб досягнення влади. Молоді чоловіки надають грошам 

підвищеної цінності, виявляються більш компетентними в ставленні до 

грошей і більш схильними до ризику з метою їхнього придбання. А молоді 

жінки сильніше переживають фрустрацію через відсутність грошей і більше 

заздрять тим, хто їх має [82, c. 51]. 

Дослідниця Т. Міронова також впевнена, що сформовані в процесі 

економічної соціалізації монетарні установки молоді мають гендерну 

специфіку. Вона вказує, що для дівчат гроші, насамперед, виконують 

терапевтичну функцію, тоді як юнаки схильні відчувати стурбованість через 

гроші і негативне ставлення до них. Матеріальна забезпеченість для дівчат 

набуває вагомого значення у сферах сім’ї та захоплень, а для юнаків – у сфері 

фізичного розвитку [42, с. 95]. 

У дослідженні А. Шперліня вказано, що як для молодих чоловіків, так і 

для жінок стурбованість фінансовим становищем безпосередньо залежить від 

рівня добробуту. Виявлені відмінності в монетарних уявленнях і поведінці 

молоді залежать більшою мірою не від статі, а від рівня фінансової 

забезпеченості. Так, особи з більш високим доходом в меншій мірі 

стурбовані своїм фінансовим становищем, менш тривожні щодо грошей, не 

настільки меркантильні і економні. У них вище рівень фінансового 

марнославства і значимість монетарних цінностей, в порівнянні з менш 

забезпеченими респондентами [78, c. 72]. 

Крім того, як зазначає О. Никоненко, на особливості монетарної 

поведінки студентської молоді впливає чинник напряму професійної 

підготовки. Зокрема, стратегії монетарної поведінки у студентів-психологів 

характеризуються авантюризмом та схильністю до ризику, для студентів 

економічної спеціальності характерна раціональна монетарна поведінка, 

студентам факультету інформатики та радіоелектроніки властиві пасивні 

стратегії монетарної поведінки [49, c. 12]. С. Максименко вважає, що дана 
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розбіжність обумовлена затребуваністю спеціальностей та планами щодо 

майбутнього матеріального стану і очікуваних прибутків [38, c. 77]. 

Узагальнюючими є думки Л. Карамушки та О. Ходакевич про те, що у 

ставленні молоді до грошей спостерігаються певні протиріччя: 

пріоритетність грошей як цінності; нечітке розуміння сутності грошей; 

розмиті уявлення про способи заробляння грошей; пріоритетність діяльності, 

пов’язаної із витрачанням грошей, споживання продуктів, задоволення 

різних потреб без орієнтацій на високий заробіток; грошова тривожність, 

негативізм у матеріально незабезпечених представників; віра у власні сили і 

в те, що доля людини знаходиться у її руках, та ін. [29, c. 35-36]. 

Таким чином, монетарна поведінка сучасної молоді, що опирається на 

монетарне мислення студентів, відрізняється не стійкістю і потребує 

цілеспрямованого формування. Для сучасного студентства характерна 

підвищена цінність грошей, молодь часто розцінює гроші як єдиний засіб для 

закріплення свого статусу в суспільстві або сприйняття самого себе, змінення 

образу «Я». Молодь особливо цінує гроші як символ престижу та влади. При 

цому сучасна молодь не має чіткого розуміння сутності грошей, уявлень про 

способи заробляння грошей тощо. Однак характерною особливістю 

монетарної поведінки молоді є її гнучкість і здатність переключатися від 

однієї стратегії до іншої, що обумовлено гнучкістю психічних процесів та 

особливостями умов життя. Визначальним аспектом монетарної поведінки в 

юнацькому віці є ціннісна орієнтація на саморозвиток та самореалізацію. 

 

1.3. Соціально-психологічні аспекти мотивації монетарної 

поведінки молоді 

 

Ставлення особистості до грошей, її адекватність монетарної поведінки 

регулюється не тільки економічною доцільністю, але і системами цінностей і 

норм поведінки, соціальними установками, стереотипами, мотивами, 
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пов’язаними з ними. Свідомість людей наділяє гроші різним символічним 

змістом та силою. Вони асоціюються з вищими цінностями, в тому числі 

моральними, а ставлення людей до грошей часто є суперечливим і 

передбачає задоволення різних, особистісно значущих потреб і мотивів [23, 

c. 361].  

У дослідженнях монетарних (матеріальних) цінностей сучасної молоді 

(О. Нікітіна, А. Шамне) підкреслюється, що їх домінування призводить 

суспільство до реального знецінення окремої особистості. Ускладнення 

перебігу процесу економічної соціалізації підростаючого покоління нерідко 

призводить до виникнення неконструктивного ставлення до грошей. Саме 

тому залишається багато питань щодо впливу монетарних установок, 

монетарної мотивації на розвиток особистості, їх роль в процесі соціалізації 

тощо [52; 76]. 

При цьому І. Зубіашвілі зазначає, що монетарна поведінка 

проявляється безпосередньо через структуру потреб, розподіл благ, 

поведінку суб’єктів монетарних відносин, але і безпосередньо 

відображається на стабільності (нестабільності) розвитку сучасного 

суспільства. У сучасній Україні монетарну поведінку більшості громадян 

можна назвати адаптивною, що обумовлено змінами умов існування та 

соціально-економічного механізму розвитку суспільства [22, c. 397]. 

За даними І. Зубіашвілі, під грошовою (монетарною) мотивацією 

розуміється вплив грошових стимулів на дії, поведінку учасників соціально-

економічних процесів і на виникаючі між ними відносини. Монетарна 

мотивація, з одного боку, виявляється у спонукальних мотивах одержання і 

використання грошей для задоволення власних потреб; з іншого боку, гроші 

потрібні як інструмент впливу на людей, для їх спонукання, стимулювання 

до здійснення певних дій, до бажаної поведінки. У першому випадку грошова 

мотивація є спонукою у вигляді бажання отримання, придбання грошей, 

збільшення грошового капіталу, у другому – спонукою застосувати гроші для 
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досягнення бажаного результату, у тому числі і грошового (витрата грошей 

заради одержання грошей) [25, c. 166]. 

За свідченням О. Дейнеки, особливу категорію мотивів діяльності 

людини становлять грошові мотиви. Вона відзначає, що мотиви, які 

відносяться до накопичення грошей, конкуренції, егоїзму та альтруїзму, 

схильності до ризику, мають економічну спрямованість. Вони допомагають 

пояснити монетарну поведінку особистості [12, c. 88]. 

Мотив тісно пов’язаний із потребами, які виявляються у різних 

мотивах поведінки (потягах, бажаннях, інтересах), що спонукають людину до 

діяльності. Як відзначає І. Зубіашвілі, потреба людини в грошах – це її 

об’єктивна необхідність в грошах, що виражається в бажанні грошей, у 

прагненні їх одержати. Зважаючи на обмінну універсальність грошей у 

процесі взаємодії людей, людина як соціальна істота відчуває потребу в 

грошах, що зумовлено об’єктивними умовами існування в сучасному 

соціальному середовищі. [23, c. 305]. 

Дослідниця О. Дейнека уточнює, що потреба в грошах не є вродженою. 

Соціальні потреби людини (до яких відноситься й потреба в грошах) 

відображають її зв’язки із соціальними спільнотами різних рівнів, а також 

умови існування і розвитку соціальних систем [11, с. 209]. Саме тому 

«монетарна потреба» (у грошах) визначається як генералізована потреба, що 

акумулює енергетичний потенціал інших потреб. Даний підхід надає змогу 

пояснити феномен фетишизації грошей.  

Визнання загальної цінності грошей виступає безумовним стимулом і 

спонукальним мотивом для багатьох видів діяльності людини, у тому числі й 

антигуманних, асоціальних. Тотальне визнання цінності грошей робить 

привабливою будь-яку роботу, навіть спрямовану проти інших людей, 

перетворює у предмет купівлі-продажу те, що за інших часів та умов 

відносилось до моральних цінностей і не могло бути куплене чи продане. За 
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ствердженням І. Зубіашвілі, в сучасному суспільстві гроші є спокусою для 

людей і виступають іспитом моральності. [23, c. 306]. 

Дослідники С. Джанерян [13], Т. Дробишева [14], О. Никоненко [49] 

встановили, що монетарні мотиви є внутрішніми спонуками до здійснення 

операцій з грошима, що визначають тип монетарної поведінки особистості. 

Вчена І. Зубіашвілі відзначає, що провідними мотивами, які спонукають 

людину здобувати, шукати, заробляти, одержувати гроші для задоволення 

своїх потреб, є:  

- необхідність грошей як засобу купівлі товарів, послуг, благ, що 

забезпечують задоволення життєвих потреб, що являють умови існування 

людей;  

- потреба в грошах для здійснення обов’язкових платежів, виконання 

грошових зобов’язань, оплати особливих послуг; 

- прагнення підвищити рівень і якість життя за допомогою 

поліпшення структури і збільшення обсягу споживання, зростання витрат на 

особисті та сімейні потреби;  

- виникнення бажання придбати особливий товар, предмет мрії, 

джерело задоволення;  

- прагнення до заощадження і накопичення грошей як засобу безпеки, 

резерву, гарантії стійкості, збільшення особистого грошового багатства;  

- грошова пристрасть, поклик до грошей як самоціль;  

- альтруїстичні бажання використовувати гроші для надання 

допомоги рідним і близьким людям як об’єкт добродійності, у суспільних 

інтересах; 

- досягнення переваги над іншими людьми за рівнем грошових доходів і 

накопичень;  

- прагнення до грошей як до інструменту влади [25, c. 166-167]. 
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У мотивації поведінки і дій людей до одержання, придбання, 

поповнення грошей І. Зубіашвілі виділяє такі види: реальну, показну і 

приховану.  

1) реальна, щира мотивація відповідає справжнім внутрішнім бажанням 

людей, що випливає з їхніх цілей, пов’язану з особистими, сімейними, 

груповими, суспільними інтересами; 

2) показна, декларована мотивація спрямована на те, щоб створити 

враження, що людина чи її родина керуються шляхетними, законними, 

підтримуваними державою, суспільною думкою спонукальними мотивами 

своєї поведінки і дій; 

3) прихована мотивація, за якої люди хочуть приховати дійсні мотиви 

поведінки, особливо ті, що здатні створити негативну реакцію, негативне 

сприйняття з боку оточуючих людей, органів влади, суспільства [25, c. 167]. 

У структурі мотивації монетарної поведінки, на думку А. Купрейченко, 

А. Журавльова, виділяються мотиви різних форм монетарної поведінки: 

споживчої (поведінки покупця), поведінки, пов’язаної із заощадженнями, з 

інвестиційною діяльністю [17, c. 59]. 

Основними монетарними мотивами, за С. Джанерян [13], 

Т. Дробишевою [14], О. Никоненко [49], є мотив економії, мотив фінансової 

безпеки, мотив збагачення. Психологічними регуляторами монетарної 

поведінки людини є монетарний інтерес, що визначає напрям, за яким 

реалізується мотив та монетарні домагання – визначають ступінь економічної 

активності в сфері монетарних відносин [14, c. 428]. 

Науковці І. Альошина [2], С. Джанерян [13], А. Письменова [54], 

Ю. Соловйова [67] виділяють основні мотиви витрат грошей та відповідні їм 

моделі монетарної поведінки: 

- Раціональна модель базується на суворому розрахунку доходів та 

витрат, незалежно від того, які цілі переслідуються: споживання, 

інвестування. 
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- Традиційна модель відтворює стереотипи та соціальні звички 

використання грошей. Мотивацію даної моделі поведінки представляють 

раціональні, об'єктивні та ірраціональні мотиви у різних їх поєднаннях. 

- Альтруїстичні моделі засновані на витратах та передачі грошей з 

метою надання допомоги суб'єктам, які потребують економічної або 

соціальної підтримки. 

- Афектно-ірраціональні моделі проявляється в абсолютизації функції 

грошей в суспільстві й можуть з’являтися як наслідок групових афектів. 

Прикладом такої моделі є інфляційна поведінка, мотивом якої виступає страх 

знецінення своїх доходів і грошових накопичень, страх втрати частини 

матеріального багатства. А тому поява афективно-ірраціональних мотивів 

монетарної поведінки залежить від особливостей емоційного та когнітивного 

компонентів ставлення до грошей.  

Залежно від мотивів дослідники Т. Богомолова, Д. Стребніков і 

В. Тапіліна запропонували такі типи монетарної поведінки молоді: 

- накопичувальний тип (основний мотив – фінансова стабільність);  

- позиковий тип (розвинений мотив – підвищення матеріального 

добробуту за рахунок кредитів та інвестування); 

- пасивний тип (домінуючий мотив – споживання, використання 

грошей одновимірне, на побутові потреби) [69, c. 127]. 

Стратегії монетарної поведінки студентів досліджували І. Гребанова, 

І. Задорін, Н. Зарубіна, О. Кузьміна, які встановили, що молодь зазвичай 

використовує змішані стратегії та схильні інвестувати гроші. Більше того, 

студенти не тільки прагнуть вкладати гроші в банківські установи під 

проценти, але й віддають перевагу інвестуванню у власний розвиток 

(отримання освіти, навчання за кордом, відкриття власної справи) [19, c. 46]. 

Дослідниця О. Філінкова зазначає, що вибір економічної діяльності 

пов’язаний із ціннісним ставленням молоді до грошей, сприйняттям їх як 

засобу або мети. Для групи студентів-потенційних підприємців гроші 
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виступають як засіб для створення нових грошей, предметом гордощів. Для 

студентів, які обирають державну службу, цінність грошей нижча, ніж для 

потенційних підприємців та найманих бізнес-працівників [74, c. 170]. 

Дослідниця Т. Миронова, розглядаючи особистісні чинники впливу на 

ставлення до грошей (і мотиваційну сферу зокрема), з’ясували, що юнаків, 

схильних до економії коштів, вирізняє прагнення до особистісного зростання 

і розвитку, високий рівень моральної вихованості. Отже, позитивному 

ставленню до грошей сприяє підвищена мотивація і наявність незадоволених 

прагнень [42, с. 95]. 

Досліджуючи особливості впливу орієнтації особистості на процес 

праці і на гроші на загальне ставлення людей до грошей, Т. Миронова 

з’ясувала, що економічні установки юнаків, їх соціально-психологічні та 

психологічні характеристики особистості утворюють складну структуру 

взаємозв’язків: 

- позитивне ставлення до грошей пов’язане з орієнтацією на власні 

потреби, уявленням про допустимість незаконних способів заробітку, 

відмовою від трудової діяльності за низької зарплати, високим рівнем 

монетарної мотивації; 

 - негативне ставлення до грошей пов’язане з високим інтелектом і 

песимістичністю; 

- матеріальні цінності позитивно пов’язані з мотиваційною орієнтацією 

на власні потреби, установкою на збагачення, і уявленням про допустимість 

застосування незаконних способів видобутку грошей; 

- духовні цінності виступають основою активної трудової діяльності, 

здійснюваної на користь суспільства, чому сприяють висока ступінь 

значущості соціуму і уявлення про вплив власної економічної поведінки на 

нього; 

- рівень морального розвитку позитивно пов’язаний з фінансовою 

турботою про сім’ю і передачею грошей батькам; негативно – з вираженим 
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«економічним інтересом» у сфері професійного самовизначення і 

спрямованістю на задоволення власних потреб; 

- юнаки з високим рівнем інтелекту мають високі домагання щодо 

ступеня значущості своєї поведінки для економічної ситуації в країні, а 

інтелектуальна обмеженість і стереотипність мислення – пов’язані із 

мотиваційною установкою молоді на здійснення накопичень вдома; 

- юнаки, які схильні до стриманості та обережності, найчастіше мають 

мотиваційну установку на збереження грошей у банку [43, c. 16]. 

У дослідженні А. Шамне виділено типологію людей з різним рівнем 

мотивації до отримання грошей. Так, на її думку, для осіб із високою 

мотиваційною орієнтацією на монетарні цінності та установки характерні: 

висока утилітарність, прагматичність, орієнтація на матеріальне 

забезпечення, вибір на користь матеріальних цінностей та високого 

соціального статусу, високий меркантильний інтерес. Для них гроші є  

головною ознакою успішного життя. Такі люди орієнтовані на зовнішні 

ознаки благополуччя (гроші, престиж, матеріальні заохочення) за рахунок 

спілкування, допомоги людям та приналежності до групи). [76, c. 192]. 

Також А. Шамне відзначає, що й низька мотивація до грошей у нашому 

соціально-економічному суспільстві не є оптимальною для розвитку 

особистості. Люди, які мають низьку оцінку монетарних установок та 

цінностей, відрізняються: низьким прагматизмом, низькими домаганнями, 

відсутністю вираженого прагнення до матеріального забезпечення, кар'єри, 

високого становища в суспільстві. Для них характерне ставлення до грошей 

як до засобу, а не мети життя. у них переважають мотиви спілкування, 

допомоги людям, приналежності до групи, особистісного зростання, і значно 

нижче проявляються прагнення до грошей, кар’єри, зовнішніх атрибутів 

привабливості [76, c. 192]. 

Саме тому, як засвідчує І. Зубіашвілі, сучасна молодь як суб‘єкт 

фінансово-економічних відносин, повинна активно формувати в собі 
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психолого-економічні якості, необхідні для пристосування до сучасних умов 

ринкової економіки. Це передбачає необхідність набуття нових знань у 

фінансово-економічній сфері, зміну особистісного ставлення до різних явищ 

економічної дійсності, нову мотивацію та засвоєння нових форм монетарної 

поведінки [26, c. 19]. Дослідниця зазначає, що важливою соціально-

стабілізаційною характеристикою у мотиваційно-ціннісній структурі 

монетарної культури і поведінки молоді виступає соціальне самопочуття. У 

числі основних показників соціального самопочуття можна назвати 

задоволеність життям, рівень занепокоєності економікою, фінансовою та 

політичною нестабільністю. Серед характеристик монетарної поведінки, 

необхідних для успішного розвитку монетарної культури у студентів, І. 

Зубіашвілі відмічає: повагу до приватної власності, особисту фінансово-

економічну активність, ініціативу, гнучкість, адаптивність, підприємливість, 

готовність діяти в умовах конкуренції. Крім того, важливими є такі 

загальнокультурні цінності, як повага до людини, увага до її потреб, 

відповідальність за прийняти рішення (у даному випадку, у сфері 

фінансів) [22, c. 399]. 

Становлення монетарної культури молоді як способу досягнення 

життєвого та професійного успіху в сучасних економічних та 

соціокультурних умовах не може бути автономним, стихійним процесом. 

Вирішити проблему стосовно монетарної культури студентів І. Зубіашвілі 

пропонує за допомогою організації соціально-психологічного забезпечення 

становлення їх монетарної культури в навчально-виховному процесі закладу 

освіти, що має передбачати сприяння економічній соціалізації особистості в 

ході цілісного психолого-педагогічного процесу [26, c. 19].  

Найбільш ефективною, на думку психологів Ж. Зав’ялової, 

С. Ключнікова, є тренінгова робота або активні методи соціально-

психологічного навчання. Тренінг являє собою найбільш цілеспрямовану та 

економічно вигідну «інвестицію» в особистість, оскільки в процесі тренінгу 
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відпрацьовуються лише ті навички, які необхідні людині для досягнення 

конкретних цілей [18; 33]. 

За ствердженням І. Зубіашвілі, така соціально-психологічна тренінгова 

робота з формування монетарної культури має бути спрямована на розвиток 

в юнаків раціонального ставлення до грошей, цілеспрямованості, 

позитивного та нестандартного мислення; формування психології успішної 

людини; вміння подолати психологічні обмеження [26, c. 20]. 

За свідченням дослідника М. Семьонова, однією із ефективних 

соціально-психологічних форм роботи із студентами щодо зміни їх мотивації 

та розвитку адекватних грошових установок є ділова гра. Він вказує, щоб 

змінити ставлення молоді до грошей, необхідно відтворити економічну сферу 

життя з якомога більш докладним відображенням її реалій, що при цьому 

надає людині змогу діяти більш розкуто і вільно, ніж в житті, дозволяє 

швидко змінювати свою економічну поведінку та оперативно отримувати 

інформацію про її ефективність. Бажано, щоб ця відтворена ситуація 

викликала безпосередній інтерес у молоді, що зробило б її роботу над зміною 

ставлень до грошей, використання адекватної монетарної поведінки 

найбільш результативною. Такою формою роботи може виступати ділова гра. 

В ході економічної гри учасники створюють і вирішують проблемні ситуації, 

які характеризуються одночасно ігровою умовністю, а також поведінкової і 

соціальною реальністю. Реалізація цих умов надає змогу створити умови для 

зміни установок щодо грошей: від пасивного накопичення до активного 

інвестування [57, c. 112]. 

Ефективність використання ділових ігор для формування у студентів 

економічної свідомості, розвитку адекватної монетарної поведінки, зміни 

мотивації у ставленні до грошей підтверджена також у дослідженнях 

О. Голубєвої [8] та П. Муравйової [46]. Зокрема, використовуючи ділову 

економічну гру «Ультиматум» О. Голубєва зробила висновки, що 

закономірності, отримані в ситуації звертання з «умовними» грошима у цій 
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грі, можна переносити на реальні економічні ситуації. Істотний вплив на 

економічну поведінку учасників забезпечують саме умови економічної гри, а 

також ступінь ризику в конкретній ігровій ситуації. Результати, отримані в 

дослідженні О. Голубєвої, надають змогу засвідчити продуктивність 

застосування економічної гри для зміни різних компонентів економічної 

свідомості в цілому і мотивації монетарної поведінки, що проявляється у 

ставленні до грошей зокрема [8, c. 10]. 

П. Муравйова [46] в процесі ділової гри вивчала можливості 

формування, зміни та розширення певних специфічних особливостей 

монетарної поведінки і ставлення студентів до грошей при виконанні різних 

економічних ролей: підприємця, платника податків, покупця. В її грі 

моделювалася ситуація вільної торгівлі без встановлення чітко заданих 

параметрів економічного життя. П. Муравйова зазначила, що внаслідок 

участі в даній економічній групі студенти отримали диференційоване 

розуміння функції грошей, навчилися бачити в грошах засіб допомоги 

іншим людям, отримали більш чітке уявлення про результати економічної 

поведінки. У процесі ділової гри у них з'явилися установки, пов'язані з 

позитивним вирішенням фінансових проблем, а також установки до активної 

участі в економічній сфері життя замість негативних емоцій і установок на 

незадоволення таких раціональних потреб, як подорожі і покупки [46, c. 95]. 

Отже, економічні ігри можуть виступати інструментом трансформації 

економічних установок, змінюючи як уявлення про роль грошей, поведінкові 

шаблони інвестиційної діяльності, так і емоційне ставлення до грошей, 

мотивацію монетарного поведінки [57, c. 113]. Організовані у вигляді 

міжособистісної взаємодії, обміну товаром чи послугами між різними 

людьми, включеними у процес комунікації, ділові ігри надають змогу краще 

засвоїти певну соціальну роль в економічному суспільстві та напрацювати 

навички адекватної монетарної поведінки.  
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Для проведення соціально-психологічної роботи зі зміни грошових 

установок молоді М. Семьонов рекомендує використовувати гру «Грошовий 

потік». Вибір гри обґрунтований тим, що вона наближена до сучасних 

економічних умов і враховує безліч параметрів економічної сфери життя 

людини. Численні книги Роберта Кіосакі та економічна гра «Грошовий 

потік» позиціонується розробниками як інструмент зміни ставлення людей 

до грошей, і покликана стимулювати економічне інвестиційне мислення 

(Кійосаки P. [32]). Основна мета гри «Грошовий потік» – навчити учасників 

управляти своїми грошима, контролювати рух своїх грошей. Під час 

проведення даної гри в експерименті М. Семьонова спостерігалася вільна і 

одночасно емоційно напружена атмосфера. Економічні ситуації, 

пропоновані в даній діловій грі, сприймалися студентами майже як реальні, 

учасники демонстрували виражене емоційне включення в процес гри. 

Студенти емоційно вигукували, підводилися зі своїх місць, засмучувалися в 

разі невдач, висловлювали своє невдоволення ситуацією, в якій вони 

опинилися, або ж, навпаки, раділи успіху [57, c. 113].  

За результатами дослідження М. Семьонова, економічна гра 

«Грошовий потік» впливає на емоційне ставлення студентів до грошей для 

різних ситуацій по-різному: в ситуації великої кількості грошей 

збільшується внутрішнє напруження і знижується зневажливе ставлення; в 

ситуації малої кількості грошей збільшується інтерес і тривожність, можна 

говорити про розуміння великої важливості рішень в такій ситуації. В 

ситуації достатньої кількості грошей послаблюються емоційні переживання. 

Збільшення або зменшення достатньої, звичної кількості грошей 

супроводжується емоційними реакціями, причому погіршення фінансової 

ситуації викликає сильніші емоції, ніж поліпшення. Це означає, що зміна 

фінансової ситуації в бік поліпшення або погіршення матеріального 

становища людини підвищує рівень невротизації, оцінюється людиною як 

така, що завдає шкоди оточуючим [57, c. 115]. Саме тому потрібно більше 
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уваги приділяти економічній соціалізації студентської молоді, 

цілеспрямовано вчити користуватися грошима, оптимально впливати на їх 

ставлення до фінансів та активізувати адекватну монетну поведінку.  

Отже, монетарні мотиви являють собою особливу категорію мотивів. 

Мотиви, які стосуються до накопичення грошей, конкуренції, егоїзму та 

альтруїзму, схильності до ризику, мають економічну спрямованість. 

Основними монетарними мотивами є мотив економії, мотив фінансової 

безпеки, мотив збагачення. Виділено основні мотиви витрат грошей та 

відповідні їм моделі монетарної поведінки: раціональна, традиційна, 

альтруїстична і афектно-ірраціональна моделі. Виділено типологію людей з 

різним рівнем мотивації до отримання грошей, та названо такі типи 

монетарної поведінки молоді, як накопичувальний, позиковий і пасивний 

типи. При цьому звичайно молодь використовує змішані стратегії та схильна 

інвестувати гроші, насамперед, у власний розвиток.  

Формування монетарної поведінки студентів можна активізувати за 

допомогою організації соціально-психологічної роботи, спрямованої на 

сприяння економічній соціалізації особистості в ході цілісного психолого-

педагогічного процесу у закладі вищої освіти. Найбільш ефективними є 

тренінгова робота або активні методи соціально-психологічного навчання, 

серед яких виділено ділові ігри, які забезпечують отримання студентами 

навичок свідомої монетарної поведінки.  

 

Висновки до розділу 1 

 

На основі теоретичного аналізу проблеми мотивації монетарної 

поведінки студентів виділено наступні висновки: 

1. Монетарна поведінка визначається як дії стосовно грошей, вчинки з 

їх використанням, що є певною формою діяльності. Особливості монетарної 

поведінки детермінуються уявленнями, ставленням людей до грошей, 
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оцінками їх значимості, мотивацією та іншими явищами, що пов’язані з 

грошима. Виділено економічні, соціологічні та психологічні функції грошей, 

які значно впливають на мотивацію монетарної поведінки людей.  

У грошовій (монетарній) поведінці виявляється ставлення до грошей як 

усвідомлене і суб’єктивно-вибіркове уявлення про гроші. Дане ставлення 

представлено пізнавальним, емоційним і мотиваційно-вольовими 

компонентами, супроводжує соціальний обмін і здатне виконувати 

компенсаторно-терапевтичну функцію. При цьому ставлення до грошей 

виявляється в ряді функціональних структур (потребах, інтересах, ціннісних 

орієнтаціях, соціальних уявленнях, соціальних установках, мотивах тощо). 

Виділено такі модальності ставлення до грошей: уявлення про свій 

матеріальний добробут; та уявлення про способи досягнення матеріального 

добробуту. Проаналізовано грошову типологію людей, в основі якої лежать 

установки сприйняття грошей як символу безпеки, влади, любові і свободи.  

Встановлено, що формування монетарної поведінки особистості 

опирається на монетарне мислення молоді. Сформованість монетарної 

поведінки особистості можна визначити за допомогою проявів у неї 

монетарної культури, що визначається як здатність використовувати основи 

фінансово-економічних знань у різних сферах діяльності, демонструвати 

свою позицію як суб‘єкта фінансово-економічної ситуації.  

2. Молодь наділяє гроші великою цінністю та вважає їх важливим 

фактором у своєму житті. Зазначено, що в юнацькому віці відбуваються 

серйозні зміни у сфері самосвідомості, щодо уявлень про себе як суб’єкта 

праці, у сферах спілкування і пізнання. Юнаки схильні сприймати гроші як 

ресурс для досягнення свободи та комфорту. Вони переважно відзначають 

важливість високого рівня доходу як умови щасливого життя; у них вища 

готовність до підприємницьких ризиків (активніше хочуть ставати 

підприємцями, ніж інші вікові групи, і позитивніше ставляться до 

представників бізнес-середовища). З віком монетарна поведінка молодої 
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людини стає більш раціональною. В 22-23 роки відбувається перехід до 

активних форм монетарної поведінки (грошові операції з депозитами, 

вкладання грошей у власний бізнес). 

У студентської молоді спостерігається значна залежність грошових 

домагань від статі: для молодих жінок гроші – це спосіб придбання речей, а 

для чоловіків – спосіб досягнення влади. Молоді жінки сильніше 

переживають фрустрацію через відсутність грошей і більше заздрять тим, хто 

їх має, а молоді чоловіки виявляються більш компетентними в ставленні до 

грошей і більш схильними до ризику з метою їхнього придбання.  

Разом з цим монетарна поведінка юнаків відрізняється гнучкістю, 

здатністю переключатися від однієї стратегії монетарної поведінки до іншої, 

що обумовлено гнучкістю психічних процесів та особливостями умов життя. 

Визначальним аспектом монетарної поведінки в юнацькому віці є ціннісна 

орієнтація на саморозвиток та самореалізацію. 

3. Монетарна поведінка проявляється безпосередньо через структуру 

потреб і мотивів. Особливу категорію мотивів діяльності людини становлять 

грошові мотиви, які відносяться до накопичення грошей, конкуренції, 

егоїзму та альтруїзму, схильності до ризику. Вони допомагають пояснити 

монетарну поведінку особистості. Основними монетарними мотивами є 

мотив економії, мотив фінансової безпеки, мотив збагачення. Виділено 

основні мотиви витрат грошей та відповідні їм моделі монетарної поведінки: 

раціональна, традиційна, альтруїстична і афектно-ірраціональна моделі. 

Залежно від мотивів виділено такі типи монетарної поведінки молоді: 

накопичувальний, позиковий і пасивний типи. Вказано, що зазвичай молодь 

використовує змішані стратегії та схильна інвестувати гроші, насамперед, у 

власний розвиток (отримання освіти, навчання за кордом, відкриття власної 

справи).  

Становлення монетарної культури молоді, формування монетарної 

поведінки студентів можна активізувати за допомогою організації соціально-
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психологічного забезпечення, що має передбачати сприяння економічній 

соціалізації особистості в ході цілісного психолого-педагогічного процесу. 

Найбільш ефективними є тренінгова робота або активні методи соціально-

психологічного навчання, серед яких виділено ділові ігри, які сприяють 

економічній соціалізації студентів та накопиченню адекватного досвіду 

звертання з грошима, отримання навичок свідомої монетарної поведінки.   
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ 

ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ 

2.1. Методика організації та проведення дослідження 

 

Для практичного вивчення особливостей мотивації монетарної 

поведінки студентів було організовано і проведено емпіричне дослідження. 

Під час організації дослідження виконано наступні завдання:  

1. У ході підготовки до дослідження було сформовано вибірку 

респондентів та обрано діагностичні методики, описано особливості їх 

проведення та специфіку обробки результатів за ними; 

2. На власне дослідницькому етапі проведено опитування студентів, 

ґрунтовно розглянуто отримані результати,  

3. На аналітичному етапі проаналізовано дані опитування студентів, 

виділено психологічні особливості мотивації монетарної поведінки молодих 

людей; 

4. На рекомендаційному етапі запропоновано практичні рекомендації 

для соціально-психологічного забезпечення формування монетарної 

культури студентів.  

Вибірку опитуваних склали студенти у кількості 50 осіб (25 осіб, які 

навчаються у закладах вищої освіти, і не працюють, і 25 осіб, які і 

навчаються, і працюють). Серед опитуваних 20 дівчат та 30 хлопців віком від 

20 до 28 років.  

Під час емпіричного дослідження використано наступні 

психодіагностичні методики: 

1. «Опитувальник для вивчення ставлення до грошей» (М. Семьонов); 

2. «Шкала грошових переконань та поведінки» (методика А. Фернема); 

3. Методика «Ціннісні орієнтації» (Ш. Шварц); 

4. Методика «Рівень співвідношення "цінності" і "доступності" в різних 

життєвих сферах» (О. Фанталова, модифікація І. Субашкевич); 
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5. «Діагностика міри задоволеності потреб» (тест «Піраміда потреб» 

А. Маслоу).  

Коротко опишемо особливості їх застосування та процедуру обробки 

результатів за ними.  

«Опитувальник для вивчення ставлення до грошей» (М.. Семьонов) 

розроблений автором з використанням оригіналу методики А. Фернема. 

Призначений для визначення типу ставлення опитуваного до грошей, що 

може проявлятися як «грошова розрядка», «грошова стурбованість», 

«грошова розслабленість», «грошове заперечення, відкидання», «грошова 

концентрація.  

Респонденту пропонується бланк опитувальника, що містить 45 питань, 

пов’язаних із його операціями з грошима, і на які він має відповісти, 

оцінивши ступінь своєї згоди по шкалі від 1 до 7, де 1 – «зовсім не згодний 

до 7 – «повністю згодний». На основі тверджень автором були виділені 

5 шкал опитувальника:  

- позитивне і раціональне ставлення до грошей, мистецтво управляти 

грошима (при позитивних значеннях за цією шкалою респондент адекватно і 

раціонально ставиться до грошей, володіє «економічним» складом розуму, 

вміло управляє грошима і, зазвичай особисто контролює стан своїх фінансів; 

дбайливо ставиться до грошей. При негативному значенні – не вміє 

управляти грошима і не бачить у них особливого сенсу; зневажливо і 

нераціонально ставиться до грошей; вважає гроші поганим подарунком);  

- фіксація на грошах, мотив економії (при позитивних значеннях – 

високо цінує гроші, часто переоцінюючи їх значимість; намагається 

економити, не витрачати гроші даремно. «Мисливець за знижками», уважно 

стежить за цінами, порівнює їх, щоб купити максимально вигідно; не 

використовує гроші і дорогі речі для демонстрації свого фінансового 

становища. При низькому значенні за цією шкалою – респондент недооцінює 
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значимість грошей; не намагається економити; не звертає особливої уваги на 

те, куди витрачає гроші);  

- тривожність через гроші, мотив фінансової безпеки (при високих 

значеннях за цією шкалою – часто тривожиться через гроші; нервує, 

переживає і довго вибирає серед дорогих покупок, які коштують великих 

грошей; втрату фінансових джерел вважає трагедією. На протилежному 

полюсі шкали – навпаки, спокійний і впевнений у фінансовому плані 

респондент, який рідко тривожиться через гроші, легко може витратити 

велику суму грошей або зробити дорогу покупку. Не страждає зайвим 

контролем за своїми фінансами, проте через низьку значущість грошей не 

готовий ризикувати або напружуватися, щоб їх отримати, заробити); 

- негативні емоції у ставленні до грошей, напруження через гроші (при 

високих значеннях – негативне ставлення до грошей, часто відчуває почуття 

провини через наявні гроші, для респондента характерне презирливе 

ставлення до грошей і приховане прагнення позбутися від них, однак також є 

бажання відкласти гроші на випадок непередбачених обставин («на чорний 

день»). При низьких значеннях – у респондента з грошима пов'язані 

нейтральні або позитивні емоції; він використовує гроші досить раціонально; 

вважає, що гроші дістаються важкою, напруженою працею) 

- терапевтична функція грошей, гроші сприймаються як задоволення 

або ліки (при високих значеннях – пишається своїми фінансовими 

досягненнями і можливостями. Гроші дають йому відчуття свободи. 

Імпульсивний споживач, часто робить покупки під впливом першого 

емоційного враження. При низьких значеннях шкали – ігнорує свої фінансові 

можливості і проблеми, а тому часто упускає шанси виправити фінансові 

справи. Не звертає уваги на знижки, не дивиться на ціну речей, купує їх, 

виходячи з нагальних потреб. Рідко переживає через втрату грошей або 

фінансові витрати.  
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В опитувальнику пропонується ключ, де відзначені меж інтервалів за 

шкалами при трьох-інтервальній оцінці (низькі, середні і високі значення). А 

потім на основі порівняння рівнів за всіма 5 шкалами робиться висновок про 

наявність у респондента одного із п’яти типів ставлення  до грошей:  

1 Тип: Грошова розрядка. Респондент відчуває негативні емоції щодо 

грошей, напруження через гроші. Сприймає гроші як задоволення і ліки. 

Негативне ставлення до грошей компенсується швидким звільненням від 

них. 

2 Тип: Грошова стурбованість. Респондент має показники вище 

середнього за всіма шкалами. Демонструє підвищену увагу до грошей і 

пов'язаними з ними темами. Може управляти фінансами, однак також 

відчуває тривожність, напруженість через необхідність їх витрачати. 

3 Тип: Грошова розслабленість. У респондента визначається знижена 

увага до грошей і пов'язаних з ними тем. Він не вміє керувати грошима, 

ставиться до них необачно, недооцінює гроші, може втратити шанс 

поліпшити своє фінансове становище. 

4 Тип: Грошове заперечення. Респондент демонструє знижену увагу до 

грошей, не рахує і не контролює фінанси, можлива легка розтрата грошей. 

Але при цьому витрачання грошей не приносить йому терапевтичного 

ефекту. 

5 Тип: Грошова концентрація. В опитуваного виявляється дуже висока 

увага до грошей і пов'язаних з ними тем, крім економії. Вміє керувати 

грошима, проте відчуває напругу через гроші, тривожність від необхідності 

їх зберігати, накопичувати, турбується і відчуває мотивацію фінансової 

безпеки [59, c. 140]. 

«Шкала грошових переконань та поведінки» (методика А. Фернема) 

спрямована на визначення ставлення респондентів до грошей.  

Опитуваним роздають бланки для відповідей і пропонують оцінити 

кожне із 47 тверджень за 5-бальною шкалою, залежно від того, наскільки 
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вони згодні чи не згодні з ними: від 1 – повністю не згодний; до 5 – повністю 

згодний. Після проведення опитування підраховується сума сирих балів, які 

набрав респондент за кожним типом ставлення до грошей (шкалою). 

Кількість балів відповідає обраному варіанту відповіді (від 1 до 5). 

У ключі методики наведено номери питань, які відповідають шкалам, 

максимальне і мінімальне значення, за якими визначається рівень прояву 

грошової установки, що надалі переводиться у стандартизовані Т-бали 

(стени) При цьому стени від 1 до 3 свідчать про низький рівень прояву даної 

грошової установки і ставлення до грошей, стени від 4 до 7 – про середні 

показники, а 8-10 стенів – вказують на високий рівень прояви установок і 

ставлень до грошей.  

Визначаються переважні типи грошових установок і поведінки: 

1. Грошова одержимість – постійні думки людини про гроші, 

переживання через своє фінансове становище, небажання обговорювати його 

з іншими людьми тощо;  

2. Влада – ставлення людини до грошей як до засобу отримання 

контролю над іншими людьми. Також гроші забезпечують цим респондентам 

почуття власної гідності і значущості.  

3. Економність – перевага даної установки вказує на економне 

ставлення людини до грошей, не бажання їх витрачати.  

4. Неадекватна поведінка – неадекватне (легковажне, бездумне) 

ставлення до грошей, недооцінювання грошей, неадекватна поведінка 

людини з грошима (легка розтрата чи надмірне накопичення, відсутність 

почуття задоволення від витрат чи отримання грошей) [72].  

Методика «Ціннісні орієнтації» (Ш. Шварц) застосовується для 

дослідження цінностей особистості, а також для вивчення зв’язку особи з її 

життєвими проблемами.  

В основі опитувальника, який був розроблений Ш. Шварцем в 1992 

році, лежить теорія, згідно з якою всі цінності поділяються на соціальні та 
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індивідуальні. Тому опитувальник Ш. Шварца складається з двох частин. 

Перша частина опитувальника призначена для вивчення цінностей, ідеалів і 

переконань, що впливають на особистість. Список цінностей складається з 

двох частин: іменників і прикметників, що включають 57 цінностей. 

Респондент оцінює кожну із запропонованих цінностей за шкалою від 7 до -1 

балів. 

Друга частина опитувальника Ш. Шварца становить профіль 

особистості, що складається з 40 описів людини, які характеризують 10 типів 

цінностей. Для оцінки описів використовується шкала від 4 до -1 балів. 

Обробка результатів здійснюється шляхом співвіднесення відповідей 

респондента з ключем. У ньому вказані номери пунктів обох частин 

опитувальника, що відповідають кожному типу цінностей. Середній бал за 

конкретним типом цінності показує ступінь її значимості. 

При обробці першого розділу опитувальника – «Огляд цінностей» 

(рівень нормативних ідеалів) – результати за списками 1 і 2 підсумовуються. 

Перед підрахунком результатів другого розділу опитувальника – «Профіль 

особистості» – необхідно перевести шкалу опитувальника в бали. При 

первинній обробці даних по кожній частині опитувальника («Огляд 

цінностей» і «Профіль особистості») вираховується середній бал для обраних 

респондентом відповідей відповідно до ключа. Обробка здійснюється окремо 

для кожного з 10 типів ціннісних орієнтацій. Величина цього середнього балу 

щодо інших надає змогу зробити висновок про ступінь значущості цього 

типу цінностей для респондента. 

Відповідно до середнього балу за кожним типом цінностей 

встановлюється їх рангове співвідношення. Кожному типу цінностей 

присвоюється ранг від 1 до 10. Перший ранг присвоюється типу цінностей, 

який має найвищий середній бал, десятий ранг – тому, який має найнижчий 

середній бал. Ранг від 1 до 3, отриманий за відповідними типами цінностей, 
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характеризує їх високу значимість для респондента. Ранг від 7 до 10 свідчить 

про низьку значущість відповідних цінностей. 

В результаті визначається значимість 10 основних цінностей: 

- влада – соціальний статус, домінування над людьми і ресурсами; 

- досягнення – особистий успіх в відповідно до соціальних стандартів; 

- гедонізм – насолода або чуттєве задоволення; 

- стимуляція – прагнення до новизни і глибоких переживань; 

- самостійність – самостійність думки і дії; 

- універсалізм – розуміння, терпимість і захист благополуччя всіх 

людей і природи; 

- доброта – збереження і підвищення добробуту близьких людей; 

- традиція – повага і відповідальність за культурні та релігійні звичаї та 

ідеї; 

- конформність – стримування дій і мотивів, які можуть зашкодити 

іншим і не відповідають соціальним очікуванням; 

- безпека – безпека і стабільність суспільства, відносин з оточуючими і 

самого себе [30, с. 55-59]. 

Методика «Рівень співвідношення "цінності" і "доступності" в 

різних життєвих сферах» (О. Фанталова, модифікація І. Субашкевич) 

призначена для діагностики неузгодженості, дезінтеграції в мотиваційно-

особистісній сфері, ступеня незадоволеності поточною життєвою ситуацією, 

внутрішньої конфліктності, блокування основних потреб, а також рівня 

самореалізації, інтегрованості, гармонії. 

Дана методика розглядає 12 основних цінностей, і надає змогу виявити 

співвідношення таких психологічних параметрів, як «Цінність» (Ц) і 

«Доступність» (Д) для людини. У кожній життєво важливій сфері можна 

виділити декілька типових варіантів зв’язку між цінностями та їх 

доступністю, коли: 

- цінності і їх доступність збігаються;  
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- цінності і їх доступність у значній мірі збігаються; 

- цінності і їх доступність значно відрізняються і така розбіжність має 

два варіанти: коли цінність перевищує доступність; або коли доступність 

перевищує цінність; 

- цінності і доступність повністю розходяться.  

Перед початком тестування зачитується інструкція, за якою 

респонденту повідомляється, що йому пропонується список із 12 

загальнолюдських цінностей, які він має порівняти між собою попарно на 

спеціальних бланках, де спочатку визначає значущість і привабливість 

кожної із вказаних цінностей у парі з попередньою, а потім на наступному 

бланку – визначивши легкість їх досяжності для опитуваного.  

Для визначення значущості та доступності пропонується наступний 

перелік загальнолюдських цінностей:  

1. Активне, діяльне життя; 

2. Здоров'я (фізичне і психічне);  

3. Цікава робота;  

4. Краса природи і мистецтва;  

5. Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною);  

6. Матеріально-забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів);  

7. Наявність хороших і вірних друзів;  

8. Впевненість у собі (свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів);  

9. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, загальної 

культури, а також інтелектуальний розвиток); 

10. Свобода як незалежність у вчинках і діях;  

11. Щасливе сімейне життя;  

12. Творчість (можливість творчої діяльності).  

У ході оцінювання результатів відбувається етапна обробка матриць з 

відповідями:  



53 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

- спочатку потрібно підрахувати, скільки разів кожна цінність була 

переважаючою за «цінністю» (Ц1); 

- далі треба підрахувати, скільки разів кожна цінність була 

переважаючою за «доступністю» (Д); 

- потім потрібно ранжувати всі «цінності» і «доступності» окремо, і 

порівняти ранги Ц1 і Д (знайти різницю між матрицею 1 та матрицею 2), і на 

основі цього визначити величину розбіжностей між Ц1 і Д; 

- за отриманими даними підрахувати інтегральний показник – 

реалізованість життєвих цінностей, що дорівнює сумі розбіжностей за 

модулем для всіх 12 понять: Ц 1 – Д. І чим більшою є сума різниці між Ц і Д, 

тим більше виражений внутрішній конфлікт у респондента внаслідок 

нереалізованості життєвих цінностей [68, c. 77-86]. 

Тест «Діагностика міри задоволеності потреб» (тест «Піраміда 

потреб» А. Маслоу) надає змогу визначити, які потреби на даний момент є 

для респондента найважливішими. Передбачається, що саме вони найменш 

задоволені. 

Респонденту пропонується бланк методики і наступна інструкція: 

«Дайте відповідь на 20 тверджень, вказуючи найбільш близьку для Вас 

ступінь думки, точки зору. Виберіть букву і відзначте її в бланку навпроти 

кожного твердження: 

- абсолютно правильно і точно – С; 

- більшою мірою правильно і точно – М; 

- частково правильно і точно – Р; 

- в певній мірі правильно і точно – S; 

- зовсім не правильно – N». 

Обробка результатів здійснюється за ключем методики, де 

визначається рівень значимості таких потреб, які служать мотивом до дії: 

1. Потреба в безпеці: бажання забезпечити собі майбутнє, зміцнити 

своє становище, уникати неприємностей. 
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2. Потреба соціальна: бажання мати теплі відносини з людьми, мати 

хороших співрозмовників, бути зрозумілим іншими. 

3. Потреба в самоствердженні, повазі з боку інших людей: бажання 

досягти визнання і поваги, підвищувати рівень майстерності і 

компетентності, забезпечити собі становище, вплив серед людей. 

4. Потреба в самореалізації: бажання розвивати свої сили і здібності, 

прагнути до нового і незвіданого, займатися справою, яка вимагає повної 

віддачі. 

Кожна з чотирьох потреб може отримати мінімум 5 і максимум 25 

балів. Результат у 20 і більше балів свідчить про те, що мотиви, є дуже 

важливими для респондента (дана потреба не задоволена). Кількість балів від 

15-19 показує, що ці мотиви менш важливі для нього. Результат у 10-14 балів 

говорить про те, що мотиви не становлять особливої важливості для 

опитуваного. Кількість балів нижче 10 вказує на те, що мотиви абсолютно 

неважливі для респондента [73, c. 110]. 

Процедура дослідження включала проведення опитування студентів 

за обраними методиками, якісний та кількісний аналіз результатів, табличне і 

графічне їх представлення. Для опрацювання даних емпіричного 

дослідження використовувалися методи якісного та кількісного аналізу 

результатів.  

 

2.2. Аналіз результатів дослідження мотивації монетарної 

поведінки студентської молоді 

 

Проаналізуємо отримані результати опитування студентської молоді, 

виділимо особливості мотивації монетарної поведінки серед хлопців та 

дівчат, які навчаються у ЗВО (група 1), а також які навчаються і працюють 

(група 2).  
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За опитувальником М. Семьонова було визначено мотивацію 

ставлення до грошей у студентів, проаналізовано отримані результати за 

кожною шкалою (додаток А, табл. 1.). Для більшості опитаних властиві 

середні показники позитивного і раціонального ставлення до грошей (40%), 

тільки у 24% респондентів встановлено високі значення адекватного і 

раціонального ставлення до грошей, мистецтва управляти ними. Загалом такі 

дані встановлено у 25% дівчат та 23,3% хлопців, які дбайливо ставляться до 

грошей, вміють управляти своїми фінансами, контролююсь свої витрати. 

Отже, до раціонального управління грошима схильні приблизно однакова 

кількість хлопців та дівчат. При цьому серед працюючої молоді і студентів 

виділено певні відмінності. Високі показники раціонального і позитивного 

ставлення до грошей виявляються більшою мірою у респондентів групи 2, які 

і навчаються, і працюють (32%), ніж серед студентів із групи 1, які тільки 

навчаються у ЗВО (16%). Можна зробити висновок, що ті студенти, які самі 

не заробляють грошей (група 1), мають нижчі значення вмінь управляти 

грошима розпоряджатися коштами (на 16%). Низькі результати за даною 

шкалою встановлено більш, ніж у третини опитуваних (36%), які не вміють 

управляти грошима, зневажливо ставляться до них, нераціонально 

витрачають їх.  

Високий прояв мотиву економії і фіксації на грошах встановлено у 

34% респондентів (35% дівчат і 33,3% хлопців). Ці студенти високо цінують 

гроші, намагаються економити, не витрачати їх даремно. Уважно стежать за 

акціями, знижками, постійно порівнюють їх, намагаються бути «в курсі», 

готові купити товар за максимально вигідною ціною. У той же час вони не 

використовують гроші і дорогі речі для демонстрації свого фінансового 

становища. Такі високі значення за шкалою мотиву економії властиві для 

24% студентів (група 1) та 44% працюючої студентської молоді (група 2). 

Очевидно, що самостійно заробляючи, молодь більше цінує гроші, 

намагається витрачати їх обачно, купити більше товарів чи кращої якості 
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(саме тому й цікавляться знижками та акціями). Ще у третини студентів 

встановлено середні показники за даною шкалою (30%), і 36% респондентів 

мають низькі значення – недооцінюють значимість грошей, не намагаються 

економити; не звертають особливої уваги на те, куди витрачають гроші. До 

такої поведінки схильні 30% дівчат і 40% хлопців, не зважаючи на те, що 

зазвичай саме дівчат називають марнотратними, проте хлопці-студенти 

частіше не звертають увагу на акції і знижки і хочуть придбати товар, не 

зважаючи на його ціну, щоб довести власний престиж, продемонструвати 

своє фінансове становище іншим, схильні до демонстрації. До економії не 

готові 40% студентів із групи 1, і 30% респондентів із групи 2. Звідси 

зрозуміло, що молодь, яка навчається і працює на 20% більше схильна до 

мотиву економії, фіксації на грошах, і серед них на 8% менше тих, хто легко 

їх витрачає.  

Тривожність через гроші, мотив фінансової безпеки виявлено у 

третини респондентів (34% осіб). Ці студенти часто тривожаться через гроші; 

переживають і довго приймають рішення щодо дорогих покупок. Ситуацію 

втрати грошей вважають особистою трагедією. Високу тривожність щодо 

грошей демонструють 45% дівчат і 20% хлопців, які легше ставляться до 

грошей («є – добре, нема – не буду плакати через їх відсутність»). Разом з 

цим високу тривожність щодо грошей виявляють 20% студентів із групи 1 і 

40% студентів із групи 2. Очевидно, що молодь, яка навчається і працює, 

вимушена це робити через неможливість батьків забезпечити студентів всім 

необхідним, доки вони навчаються у ЗВО. Тому ситуацію втрати грошей 

вони сприймають дуже болісно. Середні показники за даною шкалою 

виявлено у 38% студентів. Низькі значення – встановлено у 32% осіб (20% 

дівчат і 40% хлопців), які навпаки, спокійні і впевнені у фінансовому план, 

рідко тривожаться через гроші, легко можуть витратити велику суму грошей 

або зробити дорогу покупку. При цьому низький рівень тривожності через 

гроші, низька мотивація фінансової безпеки встановлена у 40% студентів із 
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групи 1 і 24% студентів із групи 2. Ці респонденти не страждають зайвим 

контролем за своїми фінансами, проте через низьку значущість грошей не 

готові ризикувати або напружуватися, щоб їх отримати, заробити. Отже, 

можна зробити висновок, що тривожність щодо грошей і високий мотив 

фінансової безпеки більш властиві для дівчат-студенток (на 25% більше, ніж 

серед хлопців), та працюючих студентів (на 20% більше, ніж серед молоді, 

яка тільки навчається). А легковажне ставлення до грошей, відсутність 

контролю за витратами, спокій та впевненість у фінансовому плані більш 

характерні для хлопців (на 20% більше, ніж серед дівчат), і не працюючої 

молоді (на 16% більше, ніж серед працюючих студентів).  

За наступною шкалою «негативні емоції у ставленні до грошей, 

напруження через гроші» високі значення встановлено у 14% осіб (10% 

дівчат і 16,7% хлопців), які часто відчувають почуття провини через наявні 

гроші, презирливо ставляться до грошей і мають приховане прагнення 

позбутися від них. Такі значення встановлено у 8% студентів 1 групи і 20% 

осіб 2 групи, які при наявності негативного ставлення до грошей, також 

проявляють прагнення відкласти гроші на випадок непередбачених обставин 

(«на чорний день»). Середні значення виявлено 46% осіб, а низькі – у 40% 

(60% дівчат і 26,7% хлопців). У цих респондентів нейтральні чи позитивні 

емоції у ставленні до грошей, вони здатні раціонально розпоряджатися 

грошима, ефективно їх використовувати. Такі результати встановлено у 32% 

осіб і групи 1 і 48% студентів із групи 2, які вважають, що гроші дістаються 

важкою, напруженою працею. Таким чином, більшості опитуваних властиві 

позитивні чи нейтральні емоції у ставленні до грошей, такі дані щодо 

відсутності негативних емоцій більш властиві для дівчат (на 33,3% більше 

ніж серед хлопців), і для працюючої студентської молоді (на 16% більше, ніж 

серед респондентів групи 1).  

За останньою шкалою «терапевтична функція грошей» (гроші 

сприймаються як задоволення або ліки) високі значення властиві для 42% 
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респондентів, які пишаються своїми фінансовими досягненнями і 

можливостями. Такі результати отримано у 30% дівчат і 50% хлопів, які 

вважають, що гроші дають їм відчуття свободи. Ці студенти схильні до 

імпульсивного споживання, часто роблять покупки під впливом першого 

емоційного враження. До такої поведінки схильні 50% студентів із групи 1 і 

32% студентів із групи 2. Гроші виконують для них терапевтичну функцію, 

вони відчувають насолоду від самого процесу покупки та володіння новим 

предметом чи товаром, що може підтвердити їх фінансовий статус (новий 

телефон, навушники, модний одяг чи взуття, сучасні послуги манікюру, 

перукарські послуги тощо). Третина опитуваних мають середні значення за 

даною шкалою, а низькі значення встановлено у 26% осіб (30 % дівчат і 30% 

хлопців). Ці респонденти ігнорують свої фінансові можливості і проблеми, а 

тому часто упускають шанси покращити фінансовий стан. Не звертають 

уваги на знижки, готові купувати речі, виходячи з нагальних потреб, тому не 

вибирають ціну. Рідко переживають через втрату грошей або фінансові 

витрати. Такі показники властиві для 32% студентів із групи 1 і 20% 

студентів із групи 2. Отже, терапевтична функція грошей більш властива для 

хлопців (на 20%, ніж для дівчат) і для непрацюючої студентської молоді (на 

20% більше, ніж для працюючих студентів). Разом з цим легковажне 

ставлення до грошей та ігнорування фінансових проблем, втрата можливості 

покращити свій фінансовий стан, також більш характерні для хлопців (на 

10%), ніж для дівчат, і так само більш властиві для не працюючої молоді (на 

12%, ніж для працюючих студентів). Очевидно, що самостійно заробляючи 

гроші, молодь більш уважно ставиться до вибору покупок, а тому менш 

схильна до імпульсивної витрати грошей на не обов’язкові товари. Для 

опитуваних дівчат і працюючих студентів властиві середні прояви ставлень 

до грошей за даною шкалою, що адекватно регулюють їх споживацьку 

поведінку і не дозволяють марнотратно поводитися з грошима.  
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У ході обробки даних шляхом порівняння результатів за п’ятьма 

шкалами опитувальника М. Семьонова виділено такі типи ставлень молоді до 

грошей (табл. 2.1.).  

Таблиця 2.1. 

Типи ставлення до грошей у студентської молоді (за опитувальником 

М. Семьонова) 

Типи ставлення 

до грошей 

Всього, 

50 осіб 

Дівчата, 

20 дівчат 

Хлопці, 

30 

хлопців 

Група 1, 25 осіб 

(навчаються у 

ЗВО) 

Група 2, 25 осіб 

(навчаються у 

ЗВО і працюють) 

1 Тип: Грошова 

розрядка 

36% 25% 43,3% 44% 28% 

2 Тип: Грошова 

стурбованість 

24% 30% 20% 16% 32% 

3 Тип: Грошова 

розслабленість 

20% 25% 16,7% 24% 16% 

4 Тип: Грошове 

заперечення 

12% 10% 13,3% 12% 12% 

5 Тип: Грошова 

концентрація 

8% 10% 6,7% 4% 12% 

 

За отриманими даними «1 Тип: Грошова розрядка» властивий для 35% 

респондентів, які відчувають негативні емоції щодо грошей, напружуються 

через їх відсутність, а наявність сприймають гроші як тимчасове 

задоволення. Разом з цим вони схильні до швидкого звільнення від грошей, 

легковажного їх витрачання. Такий тип ставлення до грошей властивий для 

25% дівчат і 43,3% хлопців. Виразно переважає серед не працюючих 

студентів (44%), і значно менше властивий для працюючих респондентів 

(28%).  

Наступний «2 Тип: Грошова стурбованість» виявлено у 24% осіб (30% 

дівчат і 20% хлопців). Ці респонденти демонструють підвищену увагу до 

грошей і пов'язаними з ними темами. Можуть управляти фінансами, однак 

також відчувають тривожність, напруженість через необхідність їх 

витрачати. Даний тип ставлення до грошей виявляється у третини 



60 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

працюючих студентів із групи 2 (32%), і значно менше властивий для не 

працюючих студентів із групи 1 (16%).  

У 20% респондентів встановлено вияв «3 Типу: Грошова 

розслабленість». У цих студентів виявлено знижену увагу до грошей і 

пов'язаних з ними тем (25% дівчат і 16,7% хлопів). Ці опитувані не вміють 

керувати грошима, ставляться до них необачно, недооцінюють гроші, можуть 

втратити шанс поліпшити своє фінансове становище. Даний тип 

мотиваційного ставлення до грошей виявляться у 24% студентів із групи 1 і 

16% студентів із групи 2.  

«4 Тип: Грошове заперечення» характерний для 12% респондентів, які 

демонструють знижену увагу до грошей, не рахують і не контролюють 

фінанси, можуть легко витрачати гроші, але не відчувають терапевтичного 

ефекту від цього. Такий тип властивий для 10% дівчат і 13,3% хлопців, і 

виявляться у 12% осіб із групи 1 і групи 2. 

Наступний «5 Тип: Грошова концентрація» встановлено у найменшої 

кількості респондентів – 8%. У цих опитуваних виявляється дуже висока 

увага до грошей, вони напружені і тривожаться з приводу їх використання, 

однак їх не властивий мотиву економії. Даний тип властивий для 10% дівчат 

і 6,7% хлопців, незначно проявляється у студентів 1 групи (4%) і 12% 

студентів 2 групи. Ці опитувані вміють керувати грошима, проте відчувають 

напругу через них, тривожність від необхідності їх зберігати, накопичувати, 

турбуються і відчувають мотивацію фінансової безпеки. 

Отже, серед опитаної студентської молоді переважають мотиваційні 

типи: «грошової розрядки» (у 36%, гроші сприймаються як задоволення, 

особи прагнуть до швидкого звільнення від грошей, легковажного їх 

витрачання); «грошової стурбованості» (у 24%, мотив підвищеної уваги до 

грошей та економії); «грошової розслабленості» (у 20%, недооцінювання 

грошей, легковажне ставлення і розтрати, втрата можливості поліпшити свій 

фінансовий стан). Для дівчат, так само як і для хлопців властиві саме ці, 
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вказані типи ставлення до грошей. Однак для хлопців переважно властивий 

тип «грошової розрядки» (на 18,3%), і легковажного витрачання грошей, а 

для дівчат більш властиві типи «грошової стурбованості» і мотиву економії 

(на 10%), і «грошової розслабленості» і необачного ставлення до грошей (на 

8,3%). Серед не працюючих студентів (група 1) переважають типи «грошової 

розрядки» (44%) і «грошової розслабленості» (24%), що вказує на їх 

схильність до легковажного ставлення до грошей, прагнення до витрати і 

відсутності турботи про їх заробляння, адекватного споживання товарів. А 

для працюючих студентів (група 2) властиві типи «грошової стурбованості» і 

мотиву економії (32%), а також «грошової розрядки» (28%).  

Загалом можна зробити висновок, що більшість студентів (близько 

половини) легковажно ставляться до грошей, не знають їм ціну, рідко 

замислюються про їх значення у суспільстві та часто витрачають на не 

обов’язкові речі, щоб продемонструвати свій фінансовий статус, довести 

свою перевагу над іншими. До такої поведінки частіше схильні юнаки і не 

працюючі студенти. Також близько третини опитаних проявляють грошову 

стурбованість, приділяють увагу вивченню цінової політики на необхідні 

товари і послуги, проявляють мотив економії і не намагаються 

продемонструвати свій статус за рахунок грошей. До такої поведінки більш 

схильні дівчата та працюючі студенти. Ще близько 20% всіх опитуваних 

студентів уважно ставляться до грошей, вміють їх контролювати і управляти, 

використовувати раціонально. 

Зважаючи на отримані результати, із студентською молоддю варто 

проводити спеціальну роботу, орієнтовану на формування адекватного 

ставлення до грошей, навчання їх раціонально розподіляти свої кошти, 

планувати витрати, готувати до самостійного життя та підвищувати їх 

соціально-економічну компетентність.  

За методикою А. Фернема «Шкала грошових переконань та 

поведінки» отримано такі результати опитування студентів (рис. 2.1.).  
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Рис. 2.1. Типи грошових установок і поведінки у студентської молоді (за 

методикою А. Фернема) 

 

Для 16% властивий тип «грошова одержимість», що проявляється через 

постійні думки людини про гроші, переживання за фінансове становище. 

Такі респонденти не бажають обговорювати своє скрутне становище з 

іншими людьми, намагаються самостійно вирішити виникаючі проблеми. 

Такий тип монетарної поведінки демонструють по 16% працюючих і не 

працюючих студентів. І ще грошова одержимість трохи вище властива для 

дівчат (20%), ніж для хлопців (13,3%).  

Тип грошових установок «влада» виявлено у 18% опитаних студентів. 

Вони ставляться до грошей як до засобу отримання контролю над іншими 

людьми. Відчувають власну гідність і значущість, коли володіють грошима. 

У той же час відзначають негативний вплив відсутності грошей на власний 

престиж та вплив на інших людей. А тому можуть приховувати свій 

тимчасовий незадовільний фінансовий стан, чи вдавати наявність значних 

статків для впливу на референтних осіб. До такого типу монетарної 

поведінки схильні 20% студентів, які навчаються у ЗВО (група 1), та 16% 
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респондентів, які навчаються і працюють (група 2). Ще даний тип грошової 

поведінки властивий для 15% дівчат і 20% хлопців.  

Наступний тип монетарних установок і грошової поведінки 

«економність» властивий для 26% респондентів, які мають економне 

ставлення до грошей, не бажають їх витрачати. Така поведінка переважно 

властива для працюючої молоді (36%), ніж для студентів, які не працюють 

(16%). Очевидно, що самостійно заробляючи гроші, молодь чіткіше уявляє, 

скільки затрачено зусиль і прагне придбати за гроші більше товарів, або ж 

накопичити їх для вдалої покупки. Серед дівчат до економності схильні 35% 

осіб, а хлопці – не дуже прагнуть економити, серед них даний тип грошової 

поведінки виявляється тільки у 20%. 

Проте останній тип монетарних установок «неадекватна поведінка» 

виявляється у переважної більшості студентів (40% від їх загальної 

кількості). У них спостерігається неадекватне (легковажне, бездумне) 

ставлення до грошей, вони недооцінюють значення фінансів, не вміють з 

ними поводитися, часто можуть легко розтратити гроші на не обов’язкові 

товари, речі, послуги, а потім шукати допомоги у рідних та оточуючих, 

позичати гроші на товари першої необхідності. Також у даній групі 

опитуваних визначається низьке задоволення від витрат чи отримання 

грошей, молодь не здатна адекватно реагувати на гроші, і не отримує 

відповідних емоцій від отримання фінансів чи їх витрати. Даний тип 

монетарної поведінки переважає у хлопців (46,7%), ніж у дівчат (30%), а 

також виразно більш властивий для не працюючої студентської молоді 

(48%). Серед студентів, які навчаються і працюють, також є третина 

респондентів, які надають перевагу типу «неадекватної поведінки» у 

використанні грошей (32%), проте їх значно менше. 

Отже, 40% студентської молоді мають неадекватну поведінку у 

ставленні до грошей, не обізнані з особливостями їх накопичення і 

використання, не цікавляться акціями та прагнуть задовольнити потреби 



64 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

престижного вигляду, владного впливу на інших за допомогою грошей. 

Близько третини опитаних (26%) мають тип «економності», намагаються 

правильно розподілити кошти, придбати за них більшу кількість товару чи 

кращої якості. Це відповідає адекватному ставленню до грошей, 

раціональному їх використанню.  

Аналізуючи гендерні відмінності у ставленні до грошей, бачимо, що 

дівчата надають перевагу «економності» (35%) та «неадекватній поведінці» 

(30%), «грошовій одержимості» (20%). У хлопців переважає тип 

«неадекватної поведінки» (46,7%), «економності» і «влади» (по 20%).  

Серед респондентів групи 1 переважають установки на «неадекватну 

поведінку» (у 48%) і «владу» (20%), а в групі 2 – переважають особи з типом 

«економність» (36%) і «неадекватна поведінка» (32%). Таким чином, тип 

«неадекватна поведінка» виявлений у всіх групах респондентів, однак серед 

працюючої молоді він виявляється найменше (на 16% менше, ніж серед 

студентів, які тільки навчаються). Також неадекватна поведінка у ставленні 

до грошей більш властива для хлопців (на 16,75), ніж для дівчат. 

Ще для всіх виділених груп властивий тип «економності», який також 

більш властивий для працюючої молоді (на 20%), ніж для студентів групи 1. 

Крім того, дівчата також більш схильні до економного розпоряджання 

грошима (на 15%), ніж хлопці. Тому, аналізуючи особливості монетарної 

поведінки студентів, не можна однозначно сказати, що всі студенти надають 

перевагу марнотратству та легковажному ставленню до грошей, неадекватній 

поведінці. В кожній підгрупі опитуваних є особи з адекватним ставленням до 

грошей, хоча й за результатами дослідження виділяється чітка тенденція до 

переваги не раціонального, не адекватного ставлення молоді до грошей, 

недооцінювання їх значення, не розуміння впливу на інших людей, 

прагнення підтвердити свій статус за рахунок коштів тощо.  

Досліджуючи мотивацію монетарної поведінки студентів, варто 

приділити увагу вивченню мотиваційно-ціннісної сфери молоді. 
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Використовуючи методику «Ціннісні орієнтації» (Ш. Шварц), ми 

отримали наступні результати опитування студентів (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Значимість основних цінностей для студентської молоді (за методикою 

Ш. Шварца) 

Значимість основних 

цінностей: 

Всього, 50 осіб Дівчата, 20 дівчат Хлопці, 30 хлопців 
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Влада 30% 40% 30% 15% 35% 50% 40% 43,3% 16,7% 

Досягнення 94% 6% - 85% 15% - 100% - - 

Гедонізм 56% 20% 24% 40% 25% 35% 66,7% 16,7% 16,7% 

Стимуляція 72% 20% 8% 75% 15% 10% 70% 23,3% 2 

Самостійність 80% 20% - 65% 35% - 90% 10% - 

Універсалізм 40% 40% 20% 50% 40% 10% 33,3% 40% 26,7% 

Доброта 90% 10% - 100% - - 83,3% 16,7%  

Традиція 44% 40% 16% 60% 30% 10% 33,% 46,7% 20% 

Конформність 50% 30% 20% 65% 20% 15% 40% 36,7% 23,3% 

Безпека 90% 10% - 100% - - 83,3% 16,7% - 

 

Найвищі ранги виявились у таких цінностей: 

- «досягнення» (у 94% респондентів), які високо цінують особистий 

успіх в відповідно до соціальних стандартів; 

- «доброта» (у 90%), що надають перевагу збереженню і підвищенню 

добробуту близьких людей; 

- «безпека» (у 90% осіб), які високо цінують безпеку і стабільність 

суспільства, відносин з оточуючими і самого себе; 

- «самостійність» (у 80%), що проявляється через прагнення студентів 

до самостійності думки і дії; 

- «стимуляція» (у 72%), що вказує на виразне прагнення молоді до 

новизни і глибоких переживань. 

Разом з цим виявляються високі значення цінності «гедонізму» (у 56% 

опитаної молоді), що орієнтована на отримання насолоди або чуттєвого 

задоволення від життя, прагне жити за своїми бажаннями. Ще у половини 
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студентів виявлено високі значення цінності «комформність» (50%), що 

передбачає стримування дій і мотивів, які можуть зашкодити іншим і не 

відповідають соціальним очікуванням. Тобто цим респондентам властивий 

контроль над своїми емоціями та поведінкою, здатність до саморегуляції дій і 

мотивів, які можуть не співвідноситися із нормами соціального співжиття у 

суспільстві. Ще у 44% опитаних встановлено високу цінність «традицій», 

вони виявляють повагу і проявляють відповідальність за культурні та 

релігійні звичаї та ідеї. У цих студентів закладений значний культурний 

потенціал, вони поважають цінності свого роду, сім’ї, українського народу, є 

соціально активними і часто приймають участь у різних соціальних проектах 

та акціях університетського та загальнодержавного рівня.  

У 40% студентів встановлюється висока цінність «універсалізму», вони 

прагнуть до розуміння і захисту благополуччя всіх людей і природи 

проявляють толерантність до оточуючих і навколишнього світу. Третина 

опитуваних вказали на високу цінність «влади» (30%), що передбачає  

прагнення щодо досягнення високого соціального статусу і домінування над 

людьми і ресурсами. 

Аналізуючи переважні вибори цінностей серед хлопців та дівчат, 

помічаємо такі типові прояви: 

- для дівчат-студенток переважно властиве визнання високої 

значимості таких цінностей, як: «безпека» (100%) і «доброта» (100%), 

«досягнення» (85%), «стимуляція» (75%), «самостійність» (65%), 

«конформність» (65%) і «традиції» (60%). Для половини дівчат високу 

значимість має цінність «універсалізму» (50%), і ще 40% респонденток 

вказують на значимість гедонізму (отримання насолоди). Найменшу 

значимість для дівчат мають цінності «влади» (половина студенток вказали 

на низьку значимість даних цінностей).  

- для хлопців-студентів властиві думки про високі значення таких 

цінностей, як: «досягнення» (100%), «самостійність» (90%), «доброта» і 



67 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

«безпека» (по 83,3%), «стимуляція» (70%), «гедонізм» (66,7%). Ще по 40% 

студентів вказали на високу значимість цінностей «влади» і «гедонізму». 

Помічаємо виразну перевагу визнання цінностей доброти і безпеки 

серед дівчат (на 16,7% більше, ніж у хлопців). Також дівчатам більш властиві 

думки про переважну високу значимість цінностей «конформності» (на 25%), 

«традицій» (на 26,7%). 

А для хлопців більш властиве визнання високої значимості цінностей 

«досягнення» (на 15% вище, ніж серед дівчат). Також для хлопців більш 

характерне визнання високого значення цінностей «влади» (на 25%), 

«самостійності» (на 25%), «гедонізму» (на 16,7%).  

Отже, при перевазі високого значення цінностей безпеки, доброти, 

досягнень, самостійності, дівчата мають вищі орієнтації на традиції, 

дотримання норм і правил суспільного життя, проявів конформності, а 

хлопці більш схильні до пошуку можливостей для задоволення 

гедоністичних прагнень, владних амбіцій.  

Представимо відмінності між виборами цінностей у працюючої і 

непрацюючої студентської молоді за методикою Ш. Шварца (табл. 2.3.). У 

студентів, які тільки навчаються у ЗВО, встановлено переважну значимість 

таких цінностей: «доброта» (100%), «досягнення» (88%), «самостійність» 

(80%), «безпека» (80%), «стимуляція» (76%), «гедонізм» (72%). Ще для них 

властиві думки про високу цінність «влади» (44%).  

Для працюючої студентської молоді встановлено переважну значимість 

таких цінностей: безпека (100%), досягнення (100%), «самостійність» (80%), 

«стимуляція» (68%), «доброта» (80%). Ще у 60% студентів виявлено високі 

значення цінностей «конформності» і «традицій».  

Таблиця 2.3. 

Значимість основних цінностей для працюючої і не працюючої студентської 

молоді (за методикою Ш. Шварца) 

Значимість Група 1, 25 осіб (навчаються у Група 2, 25 осіб (навчаються у 
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основних 

цінностей: 

ЗВО) ЗВО і працюють) 

Висока 

(ранг 1-3) 

Середня Низька 

(ранг 7-

10) 

Висока 

(ранг 1-3) 

Середня Низька 

(ранг 7-

10) 

Влада 44% 40% 24% 24% 40% 36% 

Досягнення 88% 12% - 100% - - 

Гедонізм 72% 20% 8% 40% 20% 40% 

Стимуляція 76% 20% 4% 68% 20% 12% 

Самостійність 80% 20% - 80% 20% - 

Універсалізм 40% 40% 20% 40% 40% 20% 

Доброта 100% - - 80% 20% - 

Традиція 28% 44% 28% 60% 36% 4% 

Конформність 40% 40% 20% 60% 20% 20% 

Безпека 80% 20% - 100% - - 

 

Порівнюючи ці результати опитування між собою, помічаємо, що для 

студентів із групи 1 більш властиві думки про високу значущість цінностей 

«гедонізму» (на 32%), «влади» (на 20%), «доброти» (на 20%). Серед 

студентів із групи 2 більш виразно виявляються високі значення цінностей 

«традиції» (на 32%), «конформності» (на 20%), «безпеки» (на 20%), 

«досягнення» (на 12%). Таким чином, можна зробити висновок, що 

працюючі студенти мають певний досвід адаптації до колективу 

співробітників, а тому намагаються краще пристосуватися до різних 

традицій, призвичаїтися до норм і правил спільної роботи та 

міжособистісних відносин у колективі. Вони більше орієнтовані на 

врахування інтересів інших осіб, здатні стримувати свої дії і мотиви, які 

можуть зашкодити іншим, адаптують свою поведінку до відповідних вимог 

оточення і норм соціальних очікувань. Саме у цій групі опитуваних виявлено 

більше осіб, які прагнуть до збереження і підвищення добробуту всіх 

оточуючих (співробітників та своїх близьких людей), вони орієнтуються на 

соціальну безпеку і стабільність відносин з керівництвом, прагнуть досягти 

високих успіхів як у навчанні, так і в роботі.  

А для студентів, які навчаються у ЗВО, більш характерні цінності 

гедонізму та влади, які вони прагнуть реалізувати задля досягнення власних 

інтересів та задоволення своїх потреб. Тобто ці студенти орієнтовані, 
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насамперед, на себе, на егоїстичні цілі в житті, а тому менше уваги 

приділяють традиціям і нормам суспільства, хочуть отримувати яскраві 

емоції та досягати особистого успіху будь-якою ціною, навіть застосовуючи 

нестандартні способи, відкидаючи інтереси оточуючих і не пристосовуючись 

до їх потреб інших людей.  

Для визначення мотивації монетарної поведінки студентської молоді 

ми проаналізували співвідношення типів грошових установок (за методикою 

А. Фернема) та значимості для них основних цінностей (за методикою 

Ш. Шварца) і отримали наступні результати (табл. 2.4.). Відповідно до 

представлених даних, для студентів із типом «грошова одержимість» 

характерні високі значення цінностей «досягнення», «стимуляції», 

«самостійності», «доброти» і «безпеки» (100%). При цьому їм властиві 

переважно низькі прояви цінності «універсалізму» (62,5%), як здатності до 

розуміння, терпимості і захисту благополуччя всіх людей і природи. Тобто у 

своїй грошовій одержимості вони орієнтовані на власне забезпечення 

інтересів і потреб. Ще у 37,5% студентів, які мають тип «грошової 

одержимості», виявлено низьку значимість цінності «гедонізму» і 

«конформності». Очевидно, що вирішуючи свої фінансові проблеми, 

більшість студентів орієнтовані на задоволення важливих потреб, а не на 

розваги. Крім того, прагнучи до накопичення грошей та їх раціонального 

використання відповідно до своїх потреб, ці студенти не завжди готові до 

стримування дій і мотивів, які можуть зашкодити іншим чи не відповідають 

соціальним очікуванням (мається на увазі схильність до дрібних 

правопорушень, крадіжок тощо).  



70 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

Таблиця 2.4. 

Значимість основних цінностей для студентів з різними типами грошових 

установок (за методикою А. Фернема) 

Значимість 

основних 
цінностей: 

Грошова 

одержимість, 8 осіб 

Влада, 9 осіб Економність, 13 

осіб 

Неадекватна 

поведінка, 20 
осіб 

В
и

со
к
а 

(р
ан

г 
1

-3
) 

С
ер

ед
н

я
 

Н
и

зь
к
а 
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ан
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(р
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г 
1

-3
) 

С
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н

я
 

Н
и

зь
к
а 

(р
ан

г 
7

-1
0

) 

Влада 37,5

% 

62,5

% 

- 100

% 

- - - - 100

% 

15% 75

% 

10

% 

Досягнення 100
% 

- - 100
% 

- - 76,9
% 

23,1
% 

- 100
% 

- - 

Гедонізм - 62,5

% 

37,5

% 

88,9

% 

11,1

% 

- - 30,8

% 

69,2

% 

100

% 

- - 

Стимуляція 100
% 

- - 100
% 

- - 69,2
% 

30,8
% 

- 50% 30
% 

20
% 

Самостійніс

ть 

100

% 

- - 100

% 

- - 69,2

% 

30,8

% 

- 70% 30

% 

- 

Універсаліз
м 

25% 12,5
% 

62,5
% 

22,2
% 

22,2
% 

55,6
% 

76,9
% 

23,1
% 

- 30% 70
% 

- 

Доброта 100

% 

- - 77,8

% 

22,2

% 

- 100

% 

- - 85% 15

% 

- 

Традиція 50% 50% - 33,3
% 

66,7
% 

- 100
% 

- - 10% 50
% 

40
% 

Конформніс

ть 

12,5

% 

50% 37,5

% 

- 66,7

% 

33,3

% 

100

% 

- - 55% 25

% 

20

% 

Безпека 100
% 

- - 44,4
% 

55,6
% 

 100
% 

- - 100
% 

- - 

 

Для студентів із типом грошових установок і поведінки «влада» 

характерні високі значення цінностей «влада», «досягнення», «стимуляція», 

«самостійність» (100%), «гедонізм» (88,9%), «доброта» (77,8%). Також їм 

властиві середні значення цінностей «традиції» і «конформності» (66,7%), 

безпеки (55,6%), низькі значення цінності «універсалізму (55,6%). Ці 

студенти прагнуть задовольнити свої амбіції у досягненні високих 

результатів, отриманні грошей для підтвердження свого соціального статусу, 

доведення сили, здібностей, унікальності, а тому вони готові до ігнорування 

традицій і не завжди враховують думку більшості, не підлаштовуються до 

суспільних норм, якщо ті не дозволяють збільшити прибуток.   
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Для студентів із типом грошової поведінки «економність» властиві 

високі значення таких цінностей, як: «доброта», «безпека», «конформність» 

(100%); «досягнення» та «універсалізм» (76,9%); «стимуляція» і 

«самостійність» (69,2%). Також їм характерні низькі значення цінностей 

«влада» (100%), «гедонізм» (69,2%). Отже, можна зробити висновок, що 

студенти із монетарною поведінкою, спрямованою на економне та 

раціональне поводження з грошима, мають мотивацію використання їх як 

засобу безпеки і захисту у нестійкому економічному середовищі. Вони 

орієнтуються на доброту, врахування інтересів інших людей, готові до 

стримування своїх дій і мотивів, що можуть зашкоджувати іншим людям. 

Разом з цим вони готові до самостійної і наполегливої праці, докладання 

належних зусиль та досягнення успіху у вирішенні різних життєвих проблем, 

і пов’язаних із фінансовим становищем, зокрема.  

Для студентів, які мають тип грошових установок «неадекватна 

поведінка», властиві переважні високі значення таких цінностей, як: 

«досягнення», «гедонізм», «безпека» (100%); а також «доброта» (85%), 

«самостійність» (70%), «конформність» (55%) і «стимуляція» (50%). Таким 

чином, ці опитувані схильні як до забезпечення за допомогою грошей власної 

безпеки, створення сприятливих умов для себе та близьких, так і задоволення 

власних егоїстичних потреб, отриманні насолоди від витрати грошей на різні 

не обов’язкові товари і продукти, що можуть підвищити їх соціальний статус, 

підтвердити престиж тощо.  

Наступною в опитуванні було використано методику «Рівень 

співвідношення "цінності" і "доступності" в різних життєвих сферах» 

(О. Фанталова, модифікація І. Субашкевич), за якою отримано наступні 

результати опитування студентів (рис. 2.2.). 
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Рис. 2.2. Рівні реалізованості життєвих цінностей у студентської молоді (за 

методикою О. Фанталової) 

 

Ми пропонували студентам перелік із 12 загальнолюдських цінностей, 

які вони мали порівняти між собою за значимістю і доступністю. 

Респонденти оцінювали такі цінності, як: активне, діяльне життя; здоров'я; 

цікава робота; краса природи і мистецтва; любов; матеріально-забезпечене 

життя; наявність хороших і вірних друзів; впевненість у собі; пізнання; 

свобода; щасливе сімейне життя; творчість. На основі визначення 

співвідношень даних цінностей з їх доступністю було визначено рівень 

загальної реалізованості життєвих цінностей. Зокрема, високий рівень 

реалізованості цінностей, а саме: оптимальні співвідношення цінностей та їх 

доступності, що проявляються або через повний збіг, або мінімальні 

розбіжності, встановлено у 28% осіб, при цьому такі показники мають 

близько третини дівчат і хлопців (30% і 26,7% відповідно). А ще високий 

рівень реалізованості життєвих цінностей виявлено у 32% студентів, які 

працюють (група 2) та у 24% респондентів групи 1. Можна зробити 

припущення, що студенти, які навчаються і працюють, докладають більше 
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зусиль для задоволення своїх потреб і досягнення поставлених цілей, а тому 

рівень реалізованості їх цінності дещо вищий.  

Середні показники реалізованості життєвих цінностей встановлено у 

40% опитаних (по 40% хлопців і дівчат), і знову ж таки – вище у працюючих 

студентів (44%), ніж у не працюючих (36%). Розглядаючи ситуації значної не 

відповідності цінностей та їх доступності у студентів, встановлено, що 

третина опитаних мають низький рівень реалізованості життєвих цінностей, 

тобто їх нереалізованість (32%). Такі результати властиві для 30% дівчат і 

33,3% хлопців, а також для 40% студентів групи 1 і 24% студентів із групи 2.  

Загалом більшість опитаних студентів мають середній і високий рівні 

реалізованості життєвих цінностей, що вказує на їх оптимальний 

особистісний та поведінковий розвиток, прагнення досягати значимих цілей, 

розуміння сенсу життя та готовність до саморозвитку і самовдосконалення. 

Оскільки одна із загальнолюдських цінностей, пропонована у даній методиці 

визначається як «матеріально-забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів)», можна вважати, що у більшості респондентів дана цінність 

відноситься до доступних і реалізованих. Проте у третини студентів виявлено 

не реалізованість життєвих цінностей, що свідчить значну розбіжність між 

цінностями життя та можливістю їх досягти, доступністю для конкретної 

особи.  

Вивчаючи особливості мотивації монетарної поведінки студентів, ми 

також проаналізували типові прояви реалізованості життєвих цінностей в 

опитуваних з різними типами грошових установок (табл. 2.5). У студентів із 

типом «грошова розрядка» переважають середні показники реалізованості 

життєвих цінностей (44,4%), у третини виявлено високу реалізованість 

цінностей життя (33,3%). Ці опитувані сприймають гроші як задоволення і 

ліки, можуть легко витрачати їх на не обов’язкові товари, задовольняючи 

тимчасові інтереси. 
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Таблиця 2.5.  

Рівні реалізованості життєвих цінностей у студентів з різним типом 

монетарної поведінки 

Рівні реалізованості життєвих цінностей /  

групи респондентів із різними типами  

монетарної поведінки 
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Висока реалізованість життєвих цінностей 33,3%  40% 66,7%  

Середній рівень  44,4% 50% 60%   

Нереалізованість життєвих цінностей  22,2% 50%  33,3% 100% 

 

У респондентів із типом «грошової стурбованості» виявлено перевагу 

середнього і низького рівнів реалізованості загальнолюдських життєвих 

цінностей (по 50%). Вони демонструють підвищену увагу до грошей та 

можливостей їх заробітку,  хочуть самостійно управляти фінансами, 

контролювати їх, проте відчувають напруження і тривогу, коли необхідно їх 

витрачати, навіть на потрібні речі чи послуги. Очевидно, що за допомогою 

грошей такі студенти намагаються «закрити», вирішити певну потребу, яку 

вони не можуть реалізувати за рахунок інших цінностей та дій. Зокрема, 

накопичення грошей, певний капітал можуть слугувати їм певного роду 

«захисною» спорудою, яка задовольняє їх потребу у безпеці, підтверджує 

дієвість соціальних гарантій. 

Для студентів із типом «грошова розслабленість» властивий середній і 

високий рівні задоволеності життєвих цінностей (60% і 40%). Типова 

знижена увага до грошей у цих осіб вказує на певну задоволеність їх 

фінансової сторони життя. А для опитуваних із типом «грошове 

заперечення» – властива висока реалізованість життєвих цінностей. 

Очевидно, коли потреби у грошах задоволені, то можна заперечувати саму 



75 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

значимість фінансів та їх можливості вирішувати різні проблеми у 

сучасному світі.  

У студентів із типом «грошової концентрації» однозначно виявляється 

дуже висока увага до грошей і пов'язаних з ними тем, вони мають стійку не 

реалізованість життєвих цінностей (100%). Вони вміють керувати грошима, 

проте відчувають напругу, тривожність від необхідності їх зберігати, 

турбуються і відчувають мотивацію фінансової безпеки.  

Отже, бачимо закономірність, що при не реалізованості життєвих 

цінностей переважають типи монетарної поведінки «грошова концентрація» 

та «грошова стурбованість». А при високому рівні реалізованості життєвих 

цінностей – у студентів проявляються типи «грошове розслаблення», 

«грошове заперечення» і «грошова розрядка».  

Використовуючи тест «Діагностика міри задоволеності потреб» 

(«Піраміда потреб» А. Маслоу), визначено наступне (табл. 2.6.). Високий 

рівень потреби у безпеці, що вказує на не задоволеність даної потреби і 

мотивацію поведінки респондентів, встановлено у 30% студентів, які 

бажають забезпечити собі майбутнє, зміцнити своє становище, уникнути 

можливих неприємностей. Серед них переважна більшість дівчат (45% від їх 

кількості) та 20% хлопців. Таку потребу мають 20% студентів із групи 1 і 

40% студентів із групи 2. Очевидно, що працююча молодь не тільки має 

високу потребу в безпеці та соціальних гарантіях, а й докладає відповідних 

зусиль для задоволення даної потреби.  

У більшості опитаних студентів встановлено середній і нижче 

середнього рівня даної потреби у безпеці (38% і 20%, що вказує на певну 

задоволеність даної потреби і нижчу значимість даного мотиву для їх 

поведінки, і грошової зокрема. 

Високий рівень соціальної потреби встановлено у 28% студентів, які 

мають її незадоволеність та мотивуються нею у плануванні і реалізації своєї 

діяльності. Такі показники мають третина дівчат (30%) і хлопців (26,7%). 
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При цьому дана потреба, що проявляється через бажання мати теплі 

відносини з людьми, мати хороших співрозмовників, бути зрозумілим 

іншими, більш властива для студентів із групи 1 (32%), ніж серед працюючої 

солоді з групи 2 (24% осіб). Можна припустити, що респонденти, які мають 

крім навчальної діяльності, ще й роботу, реалізують свою потребу у 

соціальних контактах як у студентській групі, так і в робочому колективі.  

Таблиця 2.6. 

Рівень задоволеності потреб студентів (за тестом А. Маслоу) 

Значимість 

(задоволеність) 

потреб, які служать 

мотивом до дії: 

Всього, 

50 осіб 

Дівчата, 

20 дівчат 

Хлопці, 

30 

хлопців 

Група 1, 25 

осіб 

(навчаються у 

ЗВО) 

Група 2, 25 осіб 

(навчаються у 

ЗВО і 

працюють) 

1. Потреба в безпеці: 

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

30% 45% 20% 20% 40% 

Середній рівень 38% 35% 40% 40% 36% 

Нижче середнього 20% 20% 20% 25% 25% 

Низький рівень 12%  20% 25% 5% 

2. Потреба соціальна: 

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

28% 30% 26,7% 32% 24% 

Середній рівень 40% 40% 40% 36% 44% 

Нижче середнього 28% 30% 26,7% 24% 32% 

Низький рівень 4% - 6,7% 8%  

3. Потреба в самоствердженні, повазі з боку інших людей: 

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

30% 15% 40% 44% 24% 

Середній рівень 40% 35% 43,3% 40% 40% 

Нижче середнього 20% 35% 10% 16% 24% 

Низький рівень 10% 15% 6,7% 8% 12% 

4. Потреба в самореалізації: 

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

24% 25% 23,3% 20% 28% 

Середній рівень 40% 50% 33,3% 28% 52% 

Нижче середнього 20% 20% 20% 20% 20% 

Низький рівень 16% 5% 23,3% 32% - 
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Високий рівень потреби в самоствердженні, повазі з боку інших людей 

встановлено у 30% студентів, які мають бажання досягти визнання і поваги, 

підвищувати рівень майстерності і компетентності, забезпечити собі 

становище, вплив серед людей. Такі результати характерні для 15% дівчат і 

40% хлопців. І більшою мірою проявляються у студентів групи 1 (44%), і 

менш характерні для студентів групи 2 (24%). Потреба у самоствердженні 

досягненні поваги, визнання свого авторитету серед інших мотивує цих 

студентів до певної поведінки, яка реалізується не завжди адекватним 

шляхом. Коли у молодої людини недостатньо працьовитості чи гарних рис 

характеру, навичок встановлення гармонійних контактів з іншими, вона може 

застосовувати для досягнення поваги гроші, певні навички поведінки, щоб 

заслужити увагу та авторитет людей.  

У 40% респондентів встановлено середній рівень задоволеності даної 

потреби, що проявляються у третини дівчат (35%), 43,3% хлопців, і по 40% 

студентів з групи 1 і групи 2. Можна зробити висновок, що переважна 

більшість опитаних мають адекватне ставлення і демонструють посередні 

прояви мотивації до самоствердження, досягнення авторитету серед інших 

людей.  

Високий рівень потреби у самореалізації встановлено у 24% студентів 

(25% дівчат та 23,3% хлопців). Вони мають бажання розвивати свої сили і 

здібності, прагнуть до нового і незвіданого, займаються справою, яка вимагає 

повної віддачі. Саме ця потреба мотивує їх поведінку і діяльність. Вона 

виявляються у 20% студентів групи 1 і 28% студентів групи 2. Середній 

рівень реалізованості даної потреби встановлено у 40% студентів, які 

адекватно ставляться до процесу самореалізації, докладають належних 

зусиль, проте не зациклюються на проблемах. Такі показники властиві для 

50% дівчат і третини хлопців (33,3%), також виявляються у 28% студентів 

групи 1 і 52% студентів групи 2. Можна зробити висновок, що середній 

рівень значимості даної потреби забезпечує адекватність мотивації поведінки 
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опитуваних у досягненні життєвих цілей, і допомагає не зациклюватися на 

тому, щоб негайно задовольнити свою потребу будь-якою ціною, а вдумливо 

й поступово просуватися до досягнення поставленої мети.  

Аналізуючи співвідношення мотивації поведінки (задоволеності 

потреб) та типів грошових установок студентів, ми отримали наступні дані 

(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7. 

Рівень задоволеності потреб студентів з різними типами грошових установок 

(за методикою А. Фернема) 

Значимість (задоволеність) 

потреб, які служать 

мотивом до дії: 

Грошова 

одержимість, 8 

осіб 

Влада, 

9 осіб 

Економність, 

13 осіб 

Неадекватна 

поведінка, 20 

осіб 

1. Потреба в безпеці: 

Високий рівень (не 

задоволеність потреби) 
62,5%  76,9%  

Середній рівень 37,5% 100% 23,1% 20% 

Нижче середнього    50% 

Низький рівень    30% 

2. Потреба соціальна: 

Високий рівень (не 

задоволеність потреби) 

 100%  25% 

Середній рівень 50%  76,9% 30% 

Нижче середнього 50%  23,1% 35% 

Низький рівень    10% 

3. Потреба в самоствердженні, повазі з боку інших людей: 

Високий рівень (не 

задоволеність потреби) 

75% 100%   

Середній рівень 25%  76,9% 40% 

Нижче середнього   23,1% 35% 

Низький рівень    25% 

4. Потреба в самореалізації: 

Високий рівень   77,8% 38,5%  

Середній рівень 50% 22,2% 53,8% 35 

Нижче середнього 50%  7,7% 25% 

Низький рівень (потреба 

задоволена, мотивація до 

досягнення мінімальна) 

   40% 

 

Для студентів із типом «грошова одержимість» найбільш виразно 

характерні такі мотиви діяльності, що обумовлюються не реалізованими 
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потребами у безпеці (62,5%), у самоствердженні і повазі з боку інших 

людей (75%).  

Для осіб, які мають тип грошової поведінки «влада» характерна 

мотивація діяльності, що стимулюється не задоволеними соціальними 

потребами (100%), потребами у самоствердженні та повазі з боку інших 

людей (100%), потребами у самореалізації (77,8%).  

Для студентів, які мають тип монетарної поведінки і грошових 

установок «економність», властива мотивація, до якої спонукають 

незадоволені потреби у безпеці (76,9%), посередньо реалізовані потреби у 

соціальному спілкуванні з людьми (76,9%), у самоствердженні і повазі з боку 

людей (76,9%), у самореалізації, що передбачає розвиток своїх сил і 

здібностей у цікавій продуктивній діяльності, що вимагає повної віддачі 

(53,8%).  

Для респондентів із типом грошових установок «неадекватна 

поведінка» характерні посередньо реалізовані потреби за всіма 

досліджуваними шкалами. Можна зробити висновок, що у цієї підгрупи 

опитуваних відсутня стійка мотивація до використання грошей, адже за їх 

допомогою вони не забезпечують потреби в безпеці, спілкуванні з іншими 

людьми, самореалізації у світі. Навпаки, ці студенти мають показники 

середнього і нижче середнього рівнів значимості вказаних потреб, що 

засвідчує не стійкість мотивації їх грошової поведінки. В окремих випадках 

(25%) студентів витрачають гроші, щоб задовольнити соціальну потребу у 

спілкуванні з людьми, ще у 40% з них встановлено середній рівень потреби у 

самоствердженні і отриманні поваги з боку інших людей. Також помітно, що 

40% цих опитуваних не мотивовані до самореалізації у цікавій творчій 

справі, не готові до саморозвитку і вдосконалення власних сил і здібностей, 

щоб якісно та продуктивно попрацювати і отримати задоволення від самого 

процесу самореалізації та заробити грошей.  
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Отже, за отриманими результатами дослідження встановлено 

закономірні співвідношення між типами монетарної поведінки (грошових 

установок) та мотивацією діяльності студентів (задоволеністю їх потреб, 

реалізованістю основних цінностей тощо): 

- для студентів із типом «грошова одержимість» характерні високі 

значення цінностей «досягнення», «стимуляції», «самостійності», «доброти» 

і «безпеки». У них виявляються мотиви діяльності, обумовлені не 

реалізованими потребами у безпеці, самоствердженні і повазі з боку інших 

людей. 

- для респондентів із типом грошових установок і поведінки «влада» 

характерні високі значення цінностей «влада», «досягнення», «стимуляція», 

«самостійність», «гедонізм» і «доброта». Їм властива мотивація діяльності, 

що стимулюється не задоволеними соціальними потребами, потребами у 

самоствердженні та повазі з боку людей, у самореалізації. 

- для студентів із типом грошової поведінки «економність» властиві 

високі значення таких цінностей, як: «доброта», «безпека», «конформність», 

«досягнення» та «універсалізм», «стимуляція» і «самостійність», а також 

низькі значення цінностей «влада»  і «гедонізм». Їх поведінка мотивується 

незадоволеними потребами у безпеці, посередньо реалізованими потреби у 

соціальному спілкуванні з людьми, у самоствердженні і повазі з боку людей, 

у самореалізації, що передбачає розвиток своїх сил і здібностей у цікавій 

продуктивній діяльності. 

- студенти, які мають тип грошових установок «неадекватна 

поведінка», схильні до цінностей, що передбачають як забезпечення за 

допомогою грошей власної безпеки, створення сприятливих умов для себе та 

близьких, так і задоволення власних егоїстичних потреб, отриманні насолоди 

від витрати грошей. Вони мають посередньо реалізовані потреби за всіма 

досліджуваними шкалами, крім того, у них відсутня стійка мотивація до 

використання грошей. Ще помітно, що досить значна частина студентів, які 
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володіють неадекватною поведінкою у ставленні до грошей, не мотивовані 

до самореалізації у цікавій творчій справі.  

Обґрунтуємо результати порівняльного аналізу мотиваційно-ціннісної 

сфери у групах студентів з різними типами грошових установок. Для того, 

щоб статистично дослідити розбіжності за психологічними 

характеристиками у групах студентів з різними типами грошових установок 

був проведений порівняльний аналіз за допомогою H–критерію Краскала–

Уоллеса, який надає змогу встановити ступінь відмінності між трьома і 

більше незалежними вибірками за рівнем вираженості порядкової змінної.  

Показники порівняльного аналізу основних цінностей між групами 

з різними типами грошових установок подано у таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Показники порівняльного аналізу основних цінностей між групами студентів 

з різними типами грошових установок  

Основні цінності H – критерій Краскала-Уоліса 

Влада р = 0,041 (В)* 

Досягнення р = 0,059 

Гедонізм р = 0,029 (НП; В) 

Стимуляція р = 0,019 (ГО; В) 

Самостійність р = 0,024 (ГО; В) 

Універсалізм р = 0,047 (Е) 

Доброта р = 0,054 

Традиція р = 0,031 (Е) 

Конформність р = 0,046 (Е) 

Безпека р = 0,064 

при р<0,05 

* У дужках вказано групу з більш високими показниками: ГО – грошова 

одержимість; В – влада; Е – економність; НП – неадекватна поведінка.    
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Згідно результатів, які представлені в таблиці 2.8, за трьома цінностями 

не було виявлено статистично значущих відмінностей між групами з різним 

типом грошових установок: цінність «Досягнення» (р = 0,059), цінність 

«Доброта» (р = 0,054) та цінність «Безпека» (р = 0,064). Для наочності 

результати подано на рисунках (додаток Н). 

Нижче продемонстровані результати, які є статистично значущими та 

мають науковий інтерес (рис. 2.3.). На рис. 2.3. подано результати за цінністю 

«Влада», які свідчать про наявність розбіжностей між групами студентів, до 

того ж результати порівняння є статистично значущими (р = 0,041). Таким 

чином, цінність «Влада» найсильніше притаманна групі студентів з 

грошовою установкою «Влада», тобто для них важливим є досягнення та 

збереження домінантної позиції у процесі життєдіяльності.  

Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2.3. Показники цінності «Влада» у групах студентів з різним типом 

грошової установки 

Надалі статистично значущі відмінності виявилися і за цінністю 

«Гедонізм» (рис. 2.4).  
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Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2.4. Показники цінності «Гедонізм» у групах студентів з різним типом 

грошової установки 

Представлені на рис. 2.4. дані вказують на те, що за рівнем прояву 

цінності «Гедонізм» групи студентів також мають розбіжності. У групах 

респондентів з грошовою установкою «Влада» та «Неадекватна поведінка» 

найсильніший прояв зазначеної цінності (р = 0,029). Таким чином, для цих 

студентів необхідною мотивацією виявляється задоволення та насолода 

процесом життя. 

Надалі представлені графіки з зображенням розбіжностей між групами 

студентів із різними грошовими установками за цінностями «Стимуляція» та 

«Самостійність» (рис. 2.5 та рис. 2.6.). 



84 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2.5. Показники цінності «Стимуляція» у групах студентів з різним типом 

грошової установки 

 

Встановлено статистичний показник наявності відмінностей проявах 

цінності «Стимуляція» у групах студентів з різними типами грошових 

установок (р = 0,019). Зокрема, дана цінність найбільш характерна для групи 

студентів з грошовою установкою «Влада» та «Грошова одержимість». Тобто 

респонденти, які прагнуть до задоволення своїх потреб у грошах і вважають 

їх засобом влади над іншими, визнають високу цінність «Стимуляції», що 

проявляється через новизну відчуттів, свіжі емоції, різноманітні хвилювання, 

які можуть бути забезпечені за допомогою грошей – їх накопичення, витрати, 

демонстрування свого соціального і фінансового статусу тощо. 

Для наочної представленості результати порівняльного аналізу за 

вибором цінності «Самостійність» продемонстровані на рис. 2.6. При цьому 

відзначимо, що до визнання значимості даної цінності також схильні 

студенти із грошовими установками типів «Влада» та «Грошова 

одержимість». 
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Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2.6. Показники цінності «Самостійність» у групах студентів з різним 

типом грошової установки 

 

На рис. 2.5. і рис. 2.6. продемонстровано наявність відмінностей за 

цінностями «Стимуляція» та «Самостійність» у групах з різними типами 

грошових установок. Крім наглядних розбіжностей, статистичний показник 

також свідчить про їх наявність (р = 0,019 та р = 0,024 відповідно) та з’ясовує, 

що найбільш важливими зазначені цінності є для групи студентів з грошовою 

установкою «Влада» та «Грошова одержимість». Тобто самостійність 

мислення, прагнення до новизни, свобода у прийнятті рішень та виборі 

способів дій є, в деякому сенсі, мотиваційною основою для респондентів з 

даними типами грошових установок.  

Порівняння за показниками цінностей «Універсалізм», «Традиція», 

«Конформність» показали, що зазначені цінності найбільш притаманні групі 

студентів з грошовою установкою «Економність» (рис. 2.7.). 
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Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2.7. Показники цінностей «Універсалізм», «Традиція», «Конформність» 

у групах студентів з різним типом грошової установки 

 

На рис. 2.7. продемонстровано, як тріада цінностей «Універсалізм», 

«Традиція» та «Конформність» сильніше проявляється у групі студентів 

з типом грошової установки «Економність». Статистичний показник за 

H-критерієм Краскала-Уоліса також підтверджує ці результати на значущому 

рівні (р = 0,047, р = 0,031 та р = 0,046 відповідно). Таким чином, людину, 

якійпритаманний тип грошової установки «Економність», характеризують 

наступні особистісні якості: розуміння та терплячість, прагнення до 

особистісного та соціального благополуччя, а також стримування дій, які 

можуть завдати шкоди оточуючим.  

Для подальшого аналізу мотивації поведінки студентів було проведене 

порівняння значимості потреб, які служать мотивом до дії, і в групах 

респондентів з різними типами грошових установок виявлено свої переваги 

(табл. 2.9.). 

Таблиця 2.9. 
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Показники порівняльного аналізу основних потреб студентів з різними 

типами грошових установок  

Потреби H – критерій Краскала-Уоліса 

Потреба в безпеці р = 0,025 (Е, ГО)* 

Потреба соціальна р = 0,012 (В) 

Потреба в самоствердженні р = 0,042 (В, ГО) 

Потреба в самореалізації р = 0,028 (В) 

при р<0,05 

* У дужках вказано групу з більш високими показниками: ГО – грошова 

одержимість; В – влада; Е – економність; НП – неадекватна поведінка.  

 

Результати порівняльного аналізу свідчать, що сильно виражена 

потреба в безпеці обумовлює діяльність студентів з типами грошової 

установки «Економність» та «Грошова одержимість» (р = 0,025). Тобто 

сильне бажання забезпечити собі майбутнє та зміцнити своє положення у 

житті є важливою мотиваційною силою у студентів зі зазначеними типами 

грошових установок.  

На першому місті у студентів з грошовою установкою типу «Влада» 

(р = 0,012) знаходиться соціальна потреба та потреба в самоствердженні, 

повазі з боку інших людей (р = 0,042). Саме незадоволення цих потреб 

стимулює респондентів до активної діяльності. Також слід зазначити, що 

незадоволена потреба у самореалізації (р = 0,028) спонукає студентів із 

даним типом грошової установки до різних дій та пошуку перспектив.  

Нереалізована потреба в самоствердженні також є значною рушійною 

силою для респондентів з типом грошової установки «Грошова одержимість» 

(р = 0,042). Саме ця потреба стимулює їх до активності, що передбачає 

накопичення грошей, і часто неадекватну поведінку щодо їх витрачання 

(часто цим респондентам характерна ощадливість, і навіть жадібність).  
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Таким чином, було з’ясовано, за допомогою яких потреб студенти 

мотивуються до накопичення і використання грошей. Результати 

порівняльного аналізу підтвердили раніше описані висновки стосовно 

мотивації до діяльності у студентів з різними типами грошової поведінки. 

Також підтвердилися і результати респондентів із типом грошових установок 

«Неадекватна поведінка», яким притаманна реалізація усіх потреб на 

середньому рівні. Тому є припущення, що у них відсутня стійка мотивація до 

використання грошей.  

Цікавим залишається те, наскільки незадоволеність різних потреб, 

наприклад, у безпеці, самоствердженні впливає на зміцнення або формування  

типу грошової установки. Це питання є досить важливим для сучасної 

психологічної науки, тому може стати перспективою подальших досліджень.  

Відповідно до отриманих даних із студентською молоддю, яка 

відрізняється неадекватною монетарною поведінкою, не стійкими 

установками і ставленням до грошей, варто проводити спеціальну роботу, 

орієнтовану на формування вміння раціонально користуватися своїми 

грошима, планувати витрати, готувати до самостійного життя та підвищувати 

їх соціально-економічну компетентність.  

 

2.3. Практичні рекомендації для соціально-психологічного 

забезпечення формування монетарної культури студентів 

 

Науковцями, які досліджували засади формування адекватної 

монетарної культури студентів, доведено, що ефективною формою роботи з 

ними є проведення цілеспрямованої соціально-психологічної тренінгової 

діяльності, спрямованої на розвиток раціонального ставлення до грошей, 

позитивного мислення, формування психології успішної людини 

(О. Голубєва [8, c. 10]; І. Зубіашвілі [26, c. 20]; М. Семьонов [57, c. 113] та ін.) 
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Ефективними у розвитку монетарної поведінки та адекватних 

грошових установок студентів, у процесі зміни їх мотивації до використання 

грошей на раціональну, життєствердну, є ділові ігри, які нині розробляються 

на впроваджуються науковцями і практиками. Зокрема, М. Семьонов 

рекомендує використовувати ділову гру «Грошовий потік» [57, c. 113]; 

О. Голубєва пропонує застосовувати економічну гру «Ультиматум» [8, c. 10]; 

П. Муравйова доводить дієвість застосування ділової гри, за якої формується 

ставлення студентів до грошей при виконанні різних економічних ролей: 

підприємця, платника податків, покупця [46, с. 96]. 

Для насичення занять соціально-психологічного тренінгу цікавими 

вправами та завданнями, що надають змогу сформувати адекватну монетарну 

поведінку студентів, доцільно звертати увагу на інші форми роботи з 

молоддю. Наприклад, у розробці заняття з економіки В. Лімачко [36] 

пропонує застосовувати загадки та розгадування кросвордів, які надають 

інформацію про основні економічні функції грошей, закріплюють уявлення 

студентів про гроші, їх призначення, особливості використання у житті, 

побуті, як їх заробити тощо (додаток Л).  

Дослідниця пропонує проведення командного змагання між 

студентами. Наприклад, для команд пропонується ряд загадок на економічну 

тему. Відповідає та команда, яка перша підніме табличку. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 1 бал. А при відгадуванні кросвордів – зачитується 

питання, і кожна команда має дати правильну відповідь протягом 1 хвилини. 

За кількістю правильно даних відповідей призначається по 1 балу командам. 

Виграє та команда, яка набрала більше балів. Наприкінці заняття можна 

підрахувати всі набрані бали командами і визначити команду-переможця, яка 

краще обізнана з економічними питаннями та має міцні знання про гроші та 

особливості їх використання.  

Практичний психолог Л. Квадріціус [31] пропонує використовувати у 

соціально-психологічних тренінгах із молоддю також твори народного 
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фольклору, зокрема, прислів’я та приказки про гроші, пояснюючи які 

студенти не тільки висловлюють своє ставлення до грошей, а й вчаться 

розуміти їх значення, розуміють їх можливості у вирішенні певних проблем, 

однак не задоволенні глибинних екзистенціальних потреб людини. 

Наприклад, запрошуючи студентів до обговорення прислів’їв і приказок, 

психолог пропонує висловити свої думки про те, що можна купити, а що не 

продається ні за які гроші, але є цінним для всього людства («За гроші можна 

купити годинник... (але не час)», додаток Л).  

Досліджуючи напрацювання сучасних науковців щодо формування 

монетарної культури студентів, вважаємо доцільною до застосування 

розробку програми соціально-психологічного тренінгу, пропонованого 

О. Никоненко [50] (додаток М). Дослідниця пропонує 10 тренінгових занять, 

протягом яких спочатку відбувається ознайомлення студентів із сутністю 

грошей, їх призначенням та виявлення уявлень молоді про фінанси та їх 

можливості вирішувати проблеми (інформаційний блок із 2 занять). 

Особливо цінними у даному блоці занять є проведення міні-лекцій 

«Еволюція грошей. Значення грошей у сучасному світі» та «Мистецтво 

взаємодії з грошима. Як подружитися з грошима», організація практичної 

роботи «Монетний двір» та Фінансові цілі та можливості» [50, c. 150]. 

Далі у ході проведення 4 занять з наступного, діагностичного блоку, 

студенти знайомляться та активно використовують у практичній роботі 

метафоричні асоціативні карти, які вчать їх розрізняти свої уявлення про 

гроші, свою купівельну спроможність, вчаться розрізняти раціональне і 

легковажне ставлення до грошей. Також під час цих занять студенти 

залучаються до діагностичної роботи за тестами «Фінансова діагностика», «Я 

та гроші». Приймають участь у мозковому штурмі «Причини відсутності 

грошей».  

У третьому, розвивальному, блоці з 4 занять робота зі студентами 

організовується максимально продуктивно і орієнтована на закріплення 
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практичних навичок раціонального використання грошей. Студенти 

приймають участь у мозковому штурмі «Асоціації з поняттям гроші», 

виконують у групах презентацію «Міфи про гроші», де самостійно 

розвіюють міфи, і доводять правдивість певних закономірностей у ставленні 

до грошей. Також вони залучаються до практичної роботи зі створення 

колажу «Портрет грошей», ділових ігор «Особистий фінансовий план», 

«Накопичення і кредит», «Цикли життя людини», вирішують типові 

проблемі ситуації студентського життя, пов’язані з грошима. Цінною є 

завершальна вправа «Гаманець», де студенти мають змогу узагальнити свої 

знання, навички, по-новому оцінити свої уявлення про гроші та їх значення у 

сучасному житті [50, c. 151].  

Вважаємо дану програму соціально-психологічних тренінгових занять 

доцільною до застосування у практичній роботі психолога із студентами для 

формування адекватної монетарної поведінки. Її впровадження, а також 

доповнення новими, цікавими вправами та різновидами практичної роботи 

студентів щодо пошуку найбільш адекватного варіанту вирішення 

фінансових проблем, будуть сприяти підвищенню грошової культури молоді.  

Отже, запропоновані практичні рекомендації для соціально-

психологічного забезпечення формування монетарної культури студентів 

включають проведення програми соціально-психологічних тренінгів, 

доповнення їх змісту цікавими вправами з відгадування загадок і 

розгадування кросвордів, пояснення прислів’їв і приказок, та різнобічними 

практичними завданнями, спрямованими на вирішення фінансових проблем 

молоді. Проведення зі студентами ділових ігор типу «Ультиматум», 

«Грошовий потік» на заняттях, надання їм змоги приміряти на себе ролі не 

тільки покупців, а й працівників різних служб, професіоналів, які спочатку 

заробляють гроші, а потім розподіляють їх на витрати, сприяють 

переосмисленню своєї поведінки, закріплюють у них стійке переконання 

щодо потреби раціонального ставлення до грошей та їх використання.  
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Висновки до розділу 2 

 

За результатами емпіричного дослідження встановлено наступні 

переваги мотиваційних типів ставлень студенів до грошей: тип «грошової 

розрядки» (у 36%, гроші сприймаються як задоволення, особи прагнуть до 

швидкого звільнення від грошей, легковажного їх витрачання); «грошової 

стурбованості» (у 24%, мотив підвищеної уваги до грошей та економії); 

«грошової розслабленості» (у 20%, недооцінювання грошей, легковажне 

ставлення і розтрати, втрата можливості поліпшити свій фінансовий стан). 

Ще у 12% опитаних встановлено тип «грошове заперечення» і в 8% осіб – 

тип «грошова концентрація».  

За методикою А. Фернема 40% студентської молоді мають неадекватну 

поведінку у ставленні до грошей, не обізнані з особливостями їх накопичення 

і використання, не цікавляться акціями та прагнуть задовольнити потреби 

престижного вигляду, владного впливу на інших за допомогою грошей. 

Близько третини опитаних (26%) мають тип «економності», намагаються 

правильно розподілити кошти, придбати за них більшу кількість товару чи 

кращої якості. Це відповідає адекватному ставленню до грошей, 

раціональному їх використанню. Для 16% властивий тип «грошова 

одержимість», що проявляється через постійні думки людини про гроші, 

переживання за фінансове становище. У 18% опитаних студентів виявлено 

тип грошових установок «влада». Вони ставляться до грошей як до засобу 

отримання контролю над іншими людьми. 

Для визначення мотивації монетарної поведінки студентської молоді 

ми проаналізували співвідношення типів грошових установок та значимості 

для них основних цінностей. Виявили, що для студентів із типом «грошова 

одержимість» характерні високі значення цінностей «досягнення», 

«стимуляції», «самостійності», «доброти» і «безпеки». Для респондентів із 

типом грошових установок і поведінки «влада» характерні високі значення 
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цінностей «влада», «досягнення», «стимуляція», «самостійність», «гедонізм» 

і «доброта». Для студентів із типом грошової поведінки «економність» 

властиві високі значення таких цінностей, як: «доброта», «безпека», 

«конформність», «досягнення» та «універсалізм», «стимуляція» і 

«самостійність», а також низькі значення цінностей «влада»  і «гедонізм». 

Студенти, які мають тип грошових установок «неадекватна поведінка», 

схильні до цінностей, що передбачають як забезпечення за допомогою 

грошей власної безпеки, створення сприятливих умов для себе та близьких, 

так і задоволення власних егоїстичних потреб, отриманні насолоди від 

витрати грошей. 

За методикою О. Фанталової високий рівень реалізованості цінностей 

встановлено у 28% осіб. Середні показники реалізованості життєвих 

цінностей встановлено у 40% опитаних, і третина опитаних мають низький 

рівень реалізованості життєвих цінностей, тобто їх нереалізованість (32%). 

Загалом більшість опитаних студентів мають середній і високий рівні 

реалізованості життєвих цінностей, при цьому у студентів із типом «грошова 

розрядка» переважають середні і високі показники реалізованості життєвих 

цінностей. Ці опитувані сприймають гроші як задоволення і ліки, можуть 

легко витрачати їх на не обов’язкові товари, задовольняючи тимчасові 

інтереси. У респондентів із типом «грошової стурбованості» виявлено 

перевагу середнього і низького рівнів реалізованості загальнолюдських 

життєвих цінностей. Для студентів із типом «грошова розслабленість» 

властивий середній і високий рівні задоволеності життєвих цінностей. У 

студентів із типом «грошової концентрації» однозначно виявляється дуже 

висока увага до грошей і пов'язаних з ними тем, вони мають стійку не 

реалізованість життєвих цінностей. Отже, при не реалізованості життєвих 

цінностей переважають типи монетарної поведінки «грошова концентрація» 

та «грошова стурбованість». А при високому рівні реалізованості життєвих 
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цінностей – у студентів проявляються типи «грошове розслаблення», 

«грошове заперечення» і «грошова розрядка».  

Крім того, було проаналізовано мотивацію поведінки студентів, що 

обумовлюється задоволенням чи не задоволенням потреб у безпеці, 

спілкуванні з людьми, самоствердженні і самореалізації. Зокрема, 

встановлено, що для студентів із типом «грошова одержимість» характерні 

мотиви діяльності, обумовлені не реалізованими потребами у безпеці, 

самоствердженні і повазі з боку інших людей. Для студентів із типом 

грошової поведінки «влада» характерна мотивація діяльності, що 

стимулюється не задоволеними соціальними потребами, потребами у 

самоствердженні та повазі з боку людей, у самореалізації. 

Для студентів, що мають тип «економність», властива мотивація, до 

якої спонукають незадоволені потреби у безпеці, посередньо реалізовані 

потреби у соціальному спілкуванні з людьми, у самоствердженні і повазі з 

боку людей, у самореалізації, що передбачає розвиток своїх сил і здібностей 

у цікавій продуктивній діяльності. Для респондентів із типом грошових 

установок «неадекватна поведінка» характерні посередньо реалізовані 

потреби за всіма досліджуваними шкалами, у них відсутня стійка мотивація 

до використання грошей. Ще помітно, що досить значна частина студентів, 

які володіють неадекватною поведінкою у ставленні до грошей, не 

мотивовані до самореалізації у цікавій творчій справі. 

За отриманими даними, з більшістю опитаних варто проводити роботу, 

орієнтовану на формування адекватного ставлення до грошей, навчання їх 

раціонально розподіляти свої кошти, планувати витрати, готувати до 

самостійного життя та підвищувати їх соціально-економічну компетентність.  

Запропоновано практичні рекомендації для соціально-психологічного 

забезпечення формування монетарної культури студентів, що включають 

проведення програми соціально-психологічних тренінгів, доповнення їх 

змісту цікавими вправами та різнобічними практичними завданнями, 



96 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

спрямованими на вирішення фінансових проблем молоді. Проведення зі 

студентами ділових ігор, надання їм змоги приміряти на себе ролі не тільки 

покупців, а й працівників, які спочатку заробляють гроші, а потім 

витрачають їх на різні потреби і товари, сприяють переосмисленню 

монетарної поведінки, закріплюють у них стійке прагнення до раціонального 

використання грошей.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі теоретичного та практичного вивчення особливостей 

мотивації монетарної поведінки студентів сформовано наступні висновки 

(відповідно до поставлених завдань дослідження): 

1. Теоретично проаналізовано сутність явища і характеристики 

монетарної поведінки. Встановлено, що монетарна поведінка розуміється як 

дії стосовно грошей, вчинки з їх використанням, що є певною формою 

діяльності. Особливості монетарної поведінки визначаються уявленнями, 

ставленням людей до грошей, оцінками їх значимості, мотивацією та іншими 

явищами, що пов’язані з грошима. Виділено економічні, соціологічні та 

психологічні функції грошей, які значно впливають на мотивацію монетарної 

поведінки людей.  

У грошовій (монетарній) поведінці виявляється ставлення до грошей як 

усвідомлене і суб’єктивно-вибіркове уявлення про гроші. Дане ставлення 

представлено пізнавальним, емоційним і мотиваційно-вольовими 

компонентами, супроводжує соціальний обмін і здатне виконувати 

компенсаторно-терапевтичну функцію. При цьому ставлення до грошей 

виявляється у потребах, інтересах, ціннісних орієнтаціях, соціальних 

установках, мотивах та ін. У ставленні до грошей виділено: уявлення про свій 

матеріальний добробут; та уявлення про способи його досягнення. 

Проаналізовано грошову типологію людей, в основі якої лежать установки 

сприйняття грошей як символу безпеки, влади, любові і свободи.  

2. Розглянуто мотиваційні аспекти монетарної поведінки студентів. 

Особливу категорію мотивів діяльності людини становлять грошові мотиви, 

які відносяться до накопичення грошей, конкуренції, егоїзму та альтруїзму, 

схильності до ризику. Вони допомагають пояснити монетарну поведінку 

особистості. Основними монетарними мотивами є мотив економії, мотив 

фінансової безпеки, мотив збагачення. Провідними мотивами, які 
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спонукають людину здобувати, шукати, заробляти, одержувати гроші для 

задоволення своїх потреб, є: необхідність грошей як засобу купівлі товарів, 

послуг, благ; потреба в грошах для здійснення обов’язкових платежів; 

прагнення підвищити рівень і якість життя; виникнення бажання придбати 

особливий товар, предмет мрії; прагнення до заощадження і накопичення 

грошей; грошова пристрасть; альтруїстичні бажання допомогти іншим; 

досягнення переваги над іншими людьми; прагнення до грошей як до 

інструменту влади. Виділено основні мотиви витрат грошей та відповідні їм 

моделі монетарної поведінки: раціональна, традиційна, альтруїстична і 

афектно-ірраціональна моделі. 

Відзначено, що монетарна поведінка молоді відрізняється гнучкістю, 

здатністю переключатися від однієї стратегії до іншої, проявляється 

безпосередньо через структуру потреб і мотивів. Молодь наділяє гроші 

великою цінністю та вважає їх важливим фактором у своєму житті. Юнаки 

схильні сприймати гроші як ресурс для досягнення свободи та комфорту. 

Вони переважно відзначають важливість високого рівня доходу як умови 

щасливого життя; у них вища готовність до підприємницьких ризиків. З 

віком монетарна поведінка молодої людини стає більш раціональною. В 22-

23 роки відбувається перехід до активних форм монетарної поведінки 

(грошові операції з депозитами, вкладання грошей у власний бізнес). 

Залежно від мотивів виділено такі типи монетарної поведінки молоді: 

накопичувальний, позиковий і пасивний типи. Вказано, що зазвичай молодь 

використовує змішані стратегії та схильна інвестувати гроші, насамперед, у 

власний розвиток (отримання освіти, навчання за кордом, відкриття власної 

справи).  

Сформованість монетарної поведінки молоді можна визначити за 

допомогою проявів у неї монетарної культури, що визначається як здатність 

використовувати основи фінансово-економічних знань у різних сферах 

діяльності, демонструвати свою позицію як суб‘єкта фінансово-економічної 
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ситуації. При цьому становлення монетарної культури молоді, формування її 

монетарної поведінки можна активізувати за допомогою соціально-

психологічних тренінгів, які сприяють економічній соціалізації особистості в 

ході цілісного психолого-педагогічного процесу. Найбільш ефективними у 

ході тренінгів є ділові ігри, що надають студентам змогу придбати 

адекватний досвід звертання з грошима, отримати навички свідомої 

монетарної поведінки.  

3. Емпірично досліджено психологічні характеристики монетарної 

поведінки студентів та її мотивації. У ході практичного вивчення 

особливостей мотивації монетарної поведінки студентів опитано 50 осіб (25 

осіб, які навчаються у ЗВО, і не працюють, і 25 осіб, які і навчаються, і 

працюють). Використано «Опитувальник для вивчення ставлення до грошей» 

(М. Семьонов); «Шкала грошових переконань та поведінки» (методика 

А. Фернема); «Ціннісні орієнтації» (Ш. Шварц); «Рівень співвідношення 

"цінності" і "доступності" в різних життєвих сферах» (О. Фанталова); 

«Діагностика міри задоволеності потреб» (А. Маслоу).  

За результатами емпіричного дослідження встановлено наступні 

переваги мотиваційних типів ставлень студенів до грошей: 40% мають 

неадекватну поведінку у ставленні до грошей, не обізнані з особливостями їх 

накопичення і використання. Близько третини опитаних (26%) мають тип 

«економності», намагаються правильно розподілити кошти, що відповідає 

адекватному ставленню до грошей, раціональному їх використанню. Для 16% 

властивий тип «грошова одержимість», що проявляється через постійні 

думки людини про гроші, переживання за фінансове становище. У 18% 

опитаних студентів виявлено тип грошових установок «влада». Вони 

ставляться до грошей як до засобу отримання контролю над іншими людьми. 

Можна зробити висновок, що більшість студентів (близько половини) 

легковажно ставляться до грошей, не знають їм ціну, рідко замислюються 

про їх значення у суспільстві та часто витрачають на не обов’язкові речі, щоб 
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продемонструвати свій фінансовий статус, довести свою перевагу над 

іншими. До такої поведінки частіше схильні юнаки і не працюючі студенти. 

Також близько третини опитаних проявляють грошову стурбованість, 

проявляють мотив економії і не намагаються продемонструвати свій статус 

за рахунок грошей. До такої поведінки більш схильні дівчата та працюючі 

студенти. Ще близько 20% всіх опитуваних студентів уважно ставляться до 

грошей, вміють їх контролювати і управляти, використовувати раціонально.  

При цьому встановлено закономірні співвідношення між типами 

монетарної поведінки (грошових установок) та мотивацією діяльності 

студентів (задоволеністю їх потреб, реалізованістю основних цінностей). Для 

студентів із типом «грошова одержимість» характерні високі значення 

цінностей «досягнення», «стимуляції», «самостійності», «доброти» і 

«безпеки». У них виявляються мотиви діяльності, обумовлені не 

реалізованими потребами у безпеці, самоствердженні і повазі з боку інших 

людей. Для респондентів із типом грошових установок і поведінки «влада» 

характерні високі значення цінностей «влада», «досягнення», «стимуляція», 

«самостійність», «гедонізм» і «доброта». Їм властива мотивація діяльності, 

що стимулюється не задоволеними соціальними потребами, потребами у 

самоствердженні та повазі з боку людей, у самореалізації. 

Для студентів із типом грошової поведінки «економність» властиві 

високі значення таких цінностей, як: «доброта», «безпека», «конформність», 

«досягнення» та «універсалізм», «стимуляція» і «самостійність», а також 

низькі значення цінностей «влада»  і «гедонізм». Їх поведінка мотивується 

незадоволеними потребами у безпеці, посередньо реалізованими потреби у 

соціальному спілкуванні з людьми, у самоствердженні і повазі з боку людей, 

у самореалізації, що передбачає розвиток своїх сил і здібностей у цікавій 

продуктивній діяльності. 

Студенти, які мають тип грошових установок «неадекватна поведінка», 

схильні до цінностей, що передбачають як забезпечення за допомогою 
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грошей власної безпеки, створення сприятливих умов для себе та близьких, 

так і задоволення власних егоїстичних потреб, отриманні насолоди від 

витрати грошей. Вони мають посередньо реалізовані потреби за всіма 

досліджуваними шкалами, крім того, у них відсутня стійка мотивація до 

використання грошей. Ще помітно, що досить значна частина студентів, які 

володіють неадекватною поведінкою у ставленні до грошей, не мотивовані 

до самореалізації у цікавій творчій справі.  

4. Наведено практичні рекомендації для соціально-психологічного 

забезпечення формування монетарної культури студентів. Запропоновані 

практичні рекомендації для соціально-психологічного забезпечення 

формування монетарної культури студентів включають проведення програми 

соціально-психологічних тренінгів, доповнення їх змісту цікавими вправами 

з відгадування загадок і розгадування кросвордів, пояснення прислів’їв і 

приказок, та різнобічними практичними завданнями, спрямованими на 

вирішення фінансових проблем молоді.  

Проведення зі студентами ділових ігор типу «Ультиматум», «Грошовий 

потік» на заняттях, надання їм змоги приміряти на себе ролі не тільки 

покупців, а й працівників різних служб, професіоналів, які спочатку 

заробляють гроші, а потім розподіляють їх на витрати, сприяють 

переосмисленню своєї поведінки, закріплюють у них стійке переконання 

щодо потреби раціонального ставлення до грошей та їх використання.  

Соціально-психологічна робота, орієнтована на формування 

адекватного ставлення до грошей, навчання студентів розумно розподіляти 

свої кошти, планувати витрати, підвищує їх соціально-економічну 

компетентність, сприяє якісній підготовці до самостійного життя у 

дорослому світі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Економічні  та соціологічні, психологічні функції грошей 

1. Економічні функції грошей [29, c. 11]: 

1) мірило цінності – функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання цінності 
товарів, надаючи їй форму ціни;  

2) засіб обігу – функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг;  

3) засіб платежу – функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових 
зобов’язань між суб’єктами економічних відносин; 

4) засіб нагромадження – функція, в якій гроші забезпечують нагромадження цінності в її 

загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення;  
5) світові гроші – функція, в якій гроші забезпечують рух цінності в міжнародному 

економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємних відносин між країнами. 

2. Соціальні функції грошей: 

1) історико-культурологічна – гроші відображають національну ідентифікацію, хоча в умовах 
глобалізації відбувається стирання національних особливостей; 

2) статусна – означає вплив грошей на соціальний статус особи як показник положення 

людини в суспільстві; 
3) соціально-стратифікаційна – відображає вплив грошей на соціальну диференціацію 

суспільства за рівнем доходів і якості життя, що призводить до соціального розділення на 

бідних і багатих; 

4) регулятивно-поведінкова – гроші регулюють соціальні й міжособистісні стосунки між 
людьми залежно від рівня їх забезпеченості і зумовлюють вибір певної моделі економічної 

поведінки; 

5) конфліктогенна – гроші викликають соціальну напруженість і конфлікти у суспільстві, що 
можуть переростати у соціальні конфлікти; 

6) етична – гроші розпалюють аморальні і асоціальні почуття людей (жадібність, користь, 

прагнення до наживи), що призводять до корупції, криміналізації суспільства, з одного боку, а 
з іншого – слугують стимулом економічної свободи й активності, трудової поведінки людини, 

основою її морально-психологічного комфорту і впевненості в собі [62]. 

3. Психологічні функції грошей:  

1. Гроші як інструмент соціального вимірювання – гроші нівелюють унікальність людських 
відносин, переводячи їх в площину кількісного вимірювання. Це призводить до сприйняття 

відносин між людьми як звичайних та раціональних. Грошима вимірюється людська праця, 

«моральні збитки», влада і любов. Гроші не замінюють вказані відносини, але дають певну 

оцінку по універсальній шкалі. 
2. Гроші як власність – гроші є елементом матеріального світу, на них поширюються 

відносини власності: користування, розпорядження і володіння. 

3. Гроші як запас енергії – мають потенціал соціальної енергії: праці, відносин. Даний 
потенціал добробуту легко підсумовується, передається, передбачає задоволення потреб, а 

тому гроші розуміються як засіб безпеки, насамперед, у соціальному, не фізичному, смислі. 

4. Гроші як засіб вирішення проблем – більшість людей вважає, «якщо проблему можна 
вирішити за гроші, то це не проблема, а витрати».  

5. Гроші як добро і зло – дана функція відображає ставлення різних культурних спільнот до 

етичних категорій добра і зла. У певних спільнотах схвалюються або засуджуються різні види 

економічної поведінки. Наприклад, в одних схильність до накопичення може оцінюватися як 
ощадливість, в інших – як скупість, обдаровування оточуючих людей – як норма життя, як 

добродійність або як марнотратство. Моральні оцінки стосуються різних сторін взаємин 

людини з грошима: ставлення до багатства і бідності; потреби, що задовольняються за 
допомогою грошей; соціальні уявлення про те, як гроші впливають на відносини між 

людьми [9, c. 30]. 

6. Гроші як час – повага до грошей і віра в їх могутність позитивно пов’язані з економічною 
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цінністю часу, орієнтацією на майбутнє, гнучкістю в плануванні часу. Контроль часу 

позитивно пов’язаний з контролем за готівкою та заощадженнями. Час і гроші сприймаються 
як ресурси. Одним з прикладів свідомого ставлення до грошей і часу – міркування про ціну 

певного товару не в грошових одиницях (гривнях, доларах), а в годинах свого трудового часу. 

Також певний вплив має локус контролю своєї фінансової ситуації – люди з екстернальним 
локусом контролю схильні до більш негативної оцінки грошей і часу. Для них гроші і час 

виступають як некеровані явища, джерела невизначеності, і, отже, тривоги [61, с. 58]. 

7. Гроші як інструмент специфічної комунікації – система грошових комунікативних дій 

значно впливає на поведінку окремих індивідів, соціальних груп і суспільства в цілому. У 
психологічному значенні гроші можна розглядати, як символи, що в перетвореній формі 

репрезентують значення речей для людей. 

8. Інтеграційна функція грошей – за допомогою сучасних електронних технологій гроші легко 
долають межі національних грошових одиниць, простору та часу, стають одним із провідних 

чинників глобалізації [66]. 

9. Гроші як інструмент соціалізації – гроші є одним із засобів входження людини у світ 

економіки, і виконують функцію засобу залучення молоді в соціально-економічний простір 
ринкової економіки. За свідченням Г. Авер’янової, Н. Дембицької, в ранньому юнацькому віці 

в ході економічної соціалізації з’являються власні джерела отримання грошей – заняття 

бізнесом, надання незначних послуг, перший досвід професійної праці, є показником зміни 
економічного простору, в якому відбувається економічна діяльність молоді [1, с. 158].  
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Додаток Б 

Результати опитування студентської молоді  

за «Опитувальником для вивчення ставлення до грошей» 

(М. Семьонова) 

Таблиця 1. 

Мотивація ставлення студентів до грошей (за опитувальником М. Семьонова) 

Шкали і 

рівні 

Всього, 

50 осіб 

Дівчата, 

20 дівчат 

Хлопці, 30 

хлопців 

Група 1, 25 осіб 

(навчаються у 

ЗВО) 

Група 2, 25 осіб 

(навчаються у 

ЗВО і працюють) 

n % n % n % n % n % 

1) позитивне і раціональне ставлення до грошей, мистецтво управляти грошима 

Високі 

значення  

12 24% 5 25% 7 23,3% 4 16% 8 32% 

Середні 

значення  

20 40% 10 50% 10 33,3% 10 40% 10 40% 

Низькі 

значення  

18 36% 5 25% 13 43,3% 11 44% 7 28% 

2) фіксація на грошах, мотив економії 

Високі 

значення  

17 34% 7 35% 10 33,3% 6 24% 11 44% 

Середні 

значення  

15 30% 7 35% 8 26,7% 9 36% 6 24% 

Низькі 

значення  

18 36% 6 30% 12 40% 10 40% 8 32% 

3) тривожність через гроші, мотив фінансової безпеки 

Високі 

значення  

15 30% 9 45% 6 20% 5 20% 10 40% 

Середні 

значення  

19 38% 7 35% 12 40% 10 40% 9 36% 

Низькі 

значення  

16 32% 4 20% 12 40% 10 40% 6 24% 

4) негативні емоції у ставленні до грошей, напруження через гроші 

Високі 

значення  

7 14% 2 10% 5 16,7% 2 8% 5 20% 

Середні 

значення  

23 46% 6 30% 17 56,7% 15 60% 8 32% 

Низькі 

значення  

20 40% 12 60% 8 26,7% 8 32% 12 48% 

 5) терапевтична функція грошей, гроші сприймаються як задоволення або ліки 

Високі 

значення  

21 42% 6 30% 15 50% 13 52% 8 32% 

Середні 

значення  

16 32% 10 50% 6 20% 4 16% 12 48% 

Низькі 

значення  

13 26% 4 20% 9 30% 8 32% 5 20% 
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Таблиця 2. 

Типи ставлення до грошей у студентської молоді (за опитувальником 

М. Семьонова) 

Типи ставлення до 

грошей 

Всього, 50 

осіб 

Дівчата, 20 

дівчат 

Хлопці, 30 

хлопців 

Група 1, 25 

осіб 

(навчаються 

у ЗВО) 

Група 2, 25 

осіб 

(навчаються 

у ЗВО і 

працюють) 

n % n % n % n % n % 

1 Тип: Грошова 

розрядка 

18 36% 5 25% 13 43,3% 11 44% 7 28% 

2 Тип: Грошова 

стурбованість 

12 24% 6 30% 6 20% 4 16% 8 32% 

3 Тип: Грошова 

розслабленість 

10 20% 5 25% 5 16,7% 6 24% 4 16% 

4 Тип: Грошове 

заперечення 

6 12% 2 10% 4 13,3% 3 12% 3 12% 

5 Тип: Грошова 

концентрація 

4 8% 2 10% 2 6,7% 1 4% 3 12% 

 



117 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

Додаток В 

Результати опитування студентської молоді  

за «Шкалою грошових переконань та поведінки» (А. Фернема) 

Таблиця 1 

Типи грошових установок і поведінки у студентської молоді (за методикою 

А. Фернема) 

Типи грошових 

установок і 

поведінки 

Всього, 50 

осіб 

Дівчата, 20 

дівчат 

Хлопці, 30 

хлопців 

Група 1, 25 

осіб 

(навчаються 

у ЗВО) 

Група 2, 25 

осіб 

(навчаються 

у ЗВО і 

працюють) 

n % n % n % n % n % 

1. Грошова 

одержимість  

8 16% 4 20% 4 13,3% 4 16% 4 16% 

2. Влада  9 18% 3 15% 6 20% 5 20% 4 16% 

3. Економність  13 26% 7 35% 6 20% 4 16% 9 36% 

4. Неадекватна 

поведінка  

20 40% 6 30% 14 46,7% 12 48% 8 32% 
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Додаток Д 

Результати опитування студентської молоді  

за методикою «Ціннісні орієнтації» (Ш. Шварца) 

Таблиця 1 

Значимість основних цінностей для студентської молоді (за методикою 

Ш. Шварца) 

Значимість 

основних 

цінностей: 

Всього, 50 осіб Дівчата, 20 дівчат Хлопці, 30 хлопців 

Висок

а 

(ранг 

1-3) 

Серед

ня 

Низьк

а 

(ранг 

7-10) 

Висок

а 

(ранг 

1-3) 

Серед

ня 

Низьк

а 

(ранг 

7-10) 

Висок

а 

(ранг 

1-3) 

Серед

ня 

Низьк

а 

(ранг 

7-10) 

Влада 15 20 15 3 7 10 12 13 5 

Досягнення 47 3 - 17 3 - 30 - - 

Гедонізм 28 10 12 8 5 7 20 5 5 

Стимуляція 36 10 4 15 3 2 21 7 2 

Самостійніс

ть 

40 10 - 13 7 - 27 3 - 

Універсалізм 20 20 10 10 8 2 10 12 8 

Доброта 45 5 - 20 - - 25 5  

Традиція 22 20 8 12 6 2 10 14 6 

Конформніс

ть 

25 15 10 13 4 3 12 11 7 

Безпека 45 5 - 20 - - 25 5 - 

 

Таблиця 2. 

Значимість основних цінностей для працюючої і не працюючої студентської 

молоді (за методикою Ш. Шварца) 

Значимість 

основних 

цінностей: 

Група 1, 25 осіб (навчаються у 

ЗВО) 

Група 2, 25 осіб (навчаються у 

ЗВО і працюють) 

Висока 

(ранг 1-3) 

Середня Низька 

(ранг 7-

10) 

Висока 

(ранг 1-3) 

Середня Низька 

(ранг 7-

10) 

Влада 11 10 6 6 10 9 

Досягнення 22 3 - 25 - - 

Гедонізм 18 5 2 10 5 10 

Стимуляція 19 5 1 17 5 3 

Самостійність 20 5 - 20 5 - 

Універсалізм 10 10 5 10 10 5 

Доброта 25 - - 20 5 - 

Традиція 7 11 7 15 9 1 

Конформність 10 10 5 15 5 5 

Безпека 20 5 - 25 - - 
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Таблиця 3 

Значимість основних цінностей для студентів з різними типами грошових 

установок (за методикою А. Фернема) 
Значимість 

основних 

цінностей: 

Всього, 50 

осіб 

Грошова 

одержимість, 

8 осіб 

Влада, 9 

осіб 

Економність, 

13 осіб 

Неадекватна 

поведінка, 

20 осіб 

В
и

со
к
а 

(р
ан

г 
1
-3

) 

С
ер

ед
н

я
 

Н
и

зь
к
а 

(р
ан

г 
7

-1
0
) 

В
и

со
к
а 

(р
ан

г 
1
-3

) 

С
ер

ед
н

я
 

Н
и

зь
к
а 

(р
ан

г 
7

-1
0
) 

В
и

со
к
а 

(р
ан

г 
1
-3

) 

С
ер

ед
н

я
 

Н
и

зь
к
а 

(р
ан

г 
7

-1
0
) 

В
и

со
к
а 

(р
ан

г 
1
-3

) 

С
ер

ед
н

я
 

Н
и

зь
к
а 

(р
ан

г 
7

-1
0
) 

В
и

со
к
а 

(р
ан

г 
1
-3

) 

С
ер

ед
н

я
 

Н
и

зь
к
а 

(р
ан

г 
7

-1
0
) 

Влада 15 20 15 3 5 - 9 - - - - 13 3 15 2 

Досягнення 47 3 - 8 - - 9 - - 10 3 - 20 - - 

Гедонізм 28 10 12 - 5 3 8 1 - - 4 9 20 - - 

Стимуляція 36 10 4 8 - - 9 - - 9 4 - 10 6 4 

Самостійність 40 10 - 8 - - 9 - - 9 4 - 14 6 - 

Універсалізм 20 20 10 2 1 5 2 2 5 10 3 - 6 14 - 

Доброта 45 5 - 8 - - 7 2 - 13 - - 17 3 - 

Традиція 22 20 8 4 4 - 3 6 - 13 - - 2 10 8 

Конформність 25 15 10 1 4 3 - 6 3 13 - - 11 5 4 

Безпека 45 5 - 8 - - 4 5  13 - - 20 - - 
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Додаток Е 

Результати опитування студентської молоді 

за методикою «Рівень співвідношення "цінності" і "доступності" в 

різних життєвих сферах» (О. Фанталова, модифікація І. Субашкевич) 

 

Таблиця 1 

Рівні реалізованості життєвих цінностей у студентської молоді (за 

методикою О. Фанталової) 

Рівні реалізованості 

життєвих цінностей 

Всього, 

50 осіб 

Дівчата, 

20 
дівчат 

Хлопці, 30 

хлопців 

Група 1, 25 

осіб 
(навчаються у 

ЗВО) 

Група 2, 25 

осіб 
(навчаються у 

ЗВО і 

працюють) 

n % n % n % n % n % 

Висока реалізованість 

життєвих цінностей 

(оптимальні 
співвідношення цінностей 

та їх доступності – або 

повний збіг, або мінімальні 

розбіжності) 

14 28% 6 30% 8 26,7% 6 24% 8 32% 

Середній рівень 

реалізованості життєвих 

цінностей (середні прояви 
розбіжності між цінностями 

і доступністю) 

20 40% 8 40% 12 40% 9 36% 11 44% 

Нереалізованість життєвих 

цінностей (низький рівень, 
значна розбіжність)  

16 32% 6 30% 10 33,3% 10 40% 6 24% 

Таблиця 2. 

Рівні реалізованості життєвих цінностей у студентів з різним типом 

монетарної поведінки 

Рівні реалізованості життєвих 

цінностей / групи респондентів із 

різними типами монетарної 

поведінки 

Т
и

п
 «

Г
р
о
ш

о
в
а 

р
о
зр

я
д
к
а,

 1
8
 о

сі
б

 

«
Г

р
о
ш

о
в
а 

ст
у
р
б
о
в
ан

іс
ть

»
, 

1
2
 о

сі
б

 

«
Г

р
о
ш

о
в
а 

р
о
зс

л
аб

л
ен

іс
ть

»
, 

1
0
 о

сі
б

 

«
Г

р
о
ш

о
в
е 

за
п

ер
еч

ен
н

я
»
, 

6
 

о
сі

б
 

Т
и

п
 «

Г
р
о
ш

о
в
а 

к
о
н

ц
ен

тр
ац

ія
»
, 

4
 

о
со

б
и

 

n % n % n % n % n % 

Висока реалізованість життєвих 

цінностей 

6 33,3% -  4 40% 4 66,7%   

Середній рівень  8 44,4% 6 50% 6 60% -    
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Нереалізованість життєвих цінностей  4 22,2% 6 50%   2 33,3% 4 100% 
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Додаток К 

Результати опитування студентської молоді 

за тестом «Піраміда потреб» А. Маслоу («Діагностикою міри 

задоволеності потреб») 

Таблиця 1. 

Рівень задоволеності потреб студентів (за тестом А. Маслоу) 

Значимість 

(задоволеність) 

потреб, які служать 

мотивом до дії: 

Всього, 

50 осіб 

Дівчата, 

20 дівчат 

Хлопці, 30 

хлопців 

Група 1, 25 

осіб 

(навчаються 

у ЗВО) 

Група 2, 25 

осіб 

(навчаються у 

ЗВО і 

працюють) 

n % n % n % n % n % 

1. Потреба в безпеці:           

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

15 30% 9 45% 6 20% 5 20% 10 40% 

Середній рівень 19 38% 7 35% 12 40% 10 40% 9 36% 

Нижче середнього 10 20% 4 20% 6 20% 5 25% 5 25% 

Низький рівень 6 12%   6 20% 5 25% 1 5% 

2. Потреба 

соціальна: 

          

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

14 28% 6 30% 8 26,7% 8 32% 6 24% 

Середній рівень 20 40% 8 40% 12 40% 9 36% 11 44% 

Нижче середнього 14 28% 6 30% 8 26,7% 6 24% 8 32% 

Низький рівень 2 4% - - 2 6,7% 2 8% -  

3. Потреба в 

самоствердженні, 

повазі з боку інших 

людей: 

          

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

15 30% 3 15% 12 40% 11 44% 6 24% 

Середній рівень 20 40% 7 35% 13 43,3% 10 40% 10 40% 

Нижче середнього 10 20% 7 35% 3 10% 4 16% 6 24% 

Низький рівень 5 10% 3 15% 2 6,7% 2 8% 3 12% 

4. Потреба в 

самореалізації: 

          

Високий рівень 

(не задоволеність 

потреби) 

12 24% 5 25% 7 23,3% 5 20% 7 28% 

Середній рівень 20 40% 10 50% 10 33,3% 7 28% 13 52% 

Нижче середнього 10 20% 4 20% 6 20% 5 20% 5 20% 

Низький рівень 8 16% 1 5% 7 23,3% 8 32% - - 
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Таблиця 2 

Рівень задоволеності потреб студентів з різними типами грошових установок 

(за методикою А. Фернема) 
Значимість 

(задоволеність) потреб, 

які служать мотивом до 

дії: 

Грошова 

одержимість, 8 

осіб 

Влада, 9 

осіб 

Економність, 

13 осіб 

Неадекватна 

поведінка, 20 

осіб 

 n % n % n % n % 

1. Потреба в безпеці:         

Високий рівень (не 

задоволеність потреби) 
5 62,5% -  10 76,9% -  

Середній рівень 3 37,5% 9 100% 3 23,1% 4 20% 

Нижче середнього -  -  -  10 50% 

Низький рівень -  -  -  6 30% 

2. Потреба соціальна:         

Високий рівень (не 

задоволеність потреби) 

  9 100% -  5 25% 

Середній рівень 4 50% -  10 76,9% 6 30% 

Нижче середнього 4 50% -  3 23,1% 7 35% 

Низький рівень   -  -  2 10% 

3. Потреба в 

самоствердженні, повазі 

з боку інших людей: 

        

Високий рівень (не 

задоволеність потреби) 

6 75% 9 100% -  -  

Середній рівень 2 25% -  10 76,9% 8 40% 

Нижче середнього -  -  3 23,1% 7 35% 

Низький рівень -  -  -  5 25% 

4. Потреба в 

самореалізації: 

        

Високий рівень (не 

задоволеність потреби) 

-  7 77,8% 5 38,5% -  

Середній рівень 4 50% 2 22,2% 7 53,8% 7 35 

Нижче середнього 4 50%   1 7,7% 5 25% 

Низький рівень 

(потреба задоволена, 

мотивація до 

досягнення 

мінімальна) 

-      8 40% 
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Додаток Л 

Матеріали для соціально-психологічного тренінгу для формування 

монетарної поведінки студентів (за В. Лімачко [36]) 
 

Загадки про гроші та їх обіг у світі (за В. Лімачко [36]) 

 

1. Люди ходять на базар: 

Там дешевше увесь ... (Товар) 

2. Коли працював ти цілий рік. 

Буде кругленьким твій .. (Дохід) 

3. Справи у нас підуть на лад; 

Ми в кращий банк віднесли свій ... (Вклад) 

4. Приносити доходи став 

У банку татів... (Капітал) 

5. І лікарю, і акробату 

Видають за працю... (Зарплату) 

6. У цій фірмі всі бувають. 

Бланк спочатку заповняють. 

Вносять в касу платежі. 

Що за фірма, підкажи? (банк) 

7. Він фінансовий факір. 

В банку вас чекає ... (Банкір) 

8. З якого апарату  

Видається нам зарплата? (Банкомат) 

9. Дядя Коля – нумізмат. Значить, кожен експонат. 

Я скажу вам по секрету, називається ... (Монета). 

10. Все, що в житті продається. Однаково зветься: 

І крупа, і самовар називаються... (Товар) 

 

Кросворд за економічною тематикою (за В. Лімачко [36]) 

 

 
По горизонталі: 

Наука про господарство в цілому. 

Формування доходів. 
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Відносини, коли речі та послуги переходять від виробників до споживачів. 

Ресурси, що використовуються у виробництві товарів і послуг. 

Діаграма або формула, що допомагає зрозуміти економічні події. 

Спосіб поєднання ресурсів та їх загальне цілеспрямоване використання. 

Люди, що вступають в економічні відносини. 

По вертикалі: 

Сфера життя суспільства. в якій на основі використання різноманітних ресурсів 

здійснюється виробництво, обмін, розподіл, споживання. 

Французькі мислителі, що вважали природні ресурси джерелом багатства. 

Використання доходів і реалізація корисностей, які мають речі та послуги. 

Наука про діяльність підприємств і споживачів. 

Об'єкти продажу у вигляді дій, вигод. 

Наука про економічні системи. 

Економічні цінності, ресурси, товари, доходи. 

Відповіді: 

По горизонталі: макроекономіка; розподіл; обмін; фактори; модель; виробництво; 

суб'єкти. 

По вертикалі: економіка; фізіократи; споживання; мікроекономіка; послуга; 

економіка; об'єкти. 

 

Вправа «Народ скаже, як зав'яже» (за Л. Квадріціус [31]) 

Запитання до студентів: - А які загадки, прислів'я, вислови про гроші ви знаєте? 

(«Час - гроші», «Люди гинуть за метал»). 

А зараз давайте звернемося до народної мудрості. Чи все в нашому житті 

продається та купується? Чи є в світі такі цінності, які купити неможливо? 

За гроші можна купити годинник... (але не час). 

За гроші можна купити книгу... (але не мудрість). 

За гроші можна купити охоронця ... (але не друга). 

За гроші можна купити їжу... (але не апетит). 

За гроші можна купити будинок... (але не сім'ю). 

За гроші можна купити ліки... (але не здоров'я). 

За гроші можна купити розваги ... (але не щастя). 

За гроші можна купити цілий континент... (але не Батьківщину). 

За гроші можна купити орден ... (але не подвиг, не честь). 

За гроші можна купити клоунів... (але не гарний настрій). 
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Додаток М 

Структура соціально-психологічного тренінгу з формування монетарної 

культури студентської молоді (за О. Никоненко [50]) 

І. Інформаційний блок занять  

Заняття №1.  

Основний зміст: вправи «Знайомство» і «Створення правил тренінгу».  

Проведення міні-лекції «Еволюція грошей. Значення грошей у сучасному світі».  

Практична робота «Монетний двір».  

Рефлексія. 

Заняття №2.  

Основний зміст: Вправа-привітання «Сніжний ком».  

Вправа-розминка «Біг слів».  

Проведення міні-лекції «Мистецтво взаємодії з грошима. Як подружитися з 

грошима» 

Практична робота «Фінансові цілі та можливості».  

Рефлексія. 

ІІ. Діагностичний блок занять 

Заняття №3.  

Основний зміст: Вправа-привітання « Самопрезентація».  

Вправа-розминка «Аплодисменти по колу».  

Робота з МАК. Знайомство з метафоричними асоціативними картами. 

Практична робота «Кольорові емоції». 

Релаксаційна вправа «Сім свічок».  

Рефлексія. 

Заняття №4.  

Основний зміст: Вправа-привітання «Побажання на сьогодні». 

Вправа-розминка «Веселий обмін»  

Робота з МАК.  

Діагностична робота «Фінансова діагностика».  

Рефлексія. 

Заняття №5  

Основний зміст: Вправа-привітання «Дзеркало».  

Вправа-розминка «Сигнал».  

Робота з МАК. 

Діагностична робота. Проведення тесту «Я та гроші».  

Вправа-рефлексія «Асоціація з зустріччю». 

Заняття №6.  

Основний зміст: Вправа-привітання «Оригінальне вітання». 

Мозковий штурм «Причини відсутності грошей».  

Робота з МАК 

Комунікативна вправа «Сенситивність».  

Релаксаційна вправа «Грошовий потік». 

Рефлексія. 

ІІІ. Розвивальний блок занять 

Заняття №7. 

Основний зміст: Вправа-привітання «Забувака».  

Робота з МАК. 

Релаксаційна вправа «Грошове дерево».  
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Вправа «Як розбагатіти на поганій звичці».  

Рефлексія. 

Заняття №8.  

Основний зміст: Вправа «Привітання в парах».  

 Мозковий штурм «Асоціації з поняттям гроші»  

Презентація «Міфи про гроші. Від скарбів Плутоса до поклоніння золотому 

тільцю».  

Практична робота-створення колажу «Портрет грошей».  

Рефлексія. 

Заняття №9. 

Основний зміст: Вправа-привітання «Вгадай мрію».  

Вправа-розминка «Білка в колесі» 

Ділова гра «Особистий фінансовий план».  

Вирішення проблемних ситуацій.  

Рефлексія. 

Заняття №10 

Основний зміст: Вправа-привітання «Поділися радістю». 

Комунікативна вправа «Пантоміма».  

Рольова гра «Накопичення та кредит».  

Вправа «Цикли життя людини».  

Вправа-рефлексія «Гаманець». 

Завершення тренінгових занять, підведення загальних підсумків.  

 



129 

https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

Додаток Н 

Графіки з показниками цінностей, які є статистично незначущими 

Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 1. Показники цінності «Досягнення» у групах студентів з різним типом грошової 

установки 

 

Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2. Показники цінності «Доброта» у групах студентів з різним типом грошової 

установки 
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Грош_Уст; Unweighted Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 3. Показники цінності «Безпека» у групах студентів з різним типом грошової 

установки 

 


