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АНОТАЦІЯ 

Озерова В.А. – Соціально-психологічні особливості ставлення до праці 

молоді з різним економічним статусом. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 19.00.05 «Соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи». – Запорізький національний університет, МОН 

України. – Запоріжжя, 2020, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України. – Київ, 2020.    

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2013–2018 років 

у межах науково-дослідної теми кафедри практичної психології факультету 

соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету 

«Соціальна психологія організаційної культури» (2011–2016 роки; державний 

реєстраційний номер 0111U007744) та «Психологічне забезпечення формування 

та розвитку соціальних суб’єктів» (державний реєстраційний номер 

0114U05324). 

Дисертаційна робота представляє концептуальне теоретичне та практичне 

соціально-психологічне дослідження проблеми ставлення до праці молоді з 

різним економічним статусом. У роботі здійснено теоретико-методологічне 

обґрунтування проблеми ставлення до праці; проаналізовано соціально-

економічний, соціологічний, управлінський та соціально-психологічний 

підходи до її розуміння. Модель ставлення до праці є багаторівневою системою, 

що виступає частиною системи соціальних відносин людини та тісно пов’язана 

з формуванням самої особистості. Модель соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці складається з трьох компонентів, а саме: 

мотиваційно-смислового, емоційно-оцінного та поведінкового. Виділено рівні 

ставлення до праці: загальне ставлення до праці; ставлення до професії; 

ставлення до роботи в конкретних виробничих умовах.  

На основі компонентів моделі соціально-психологічних особливостей 

ставлення до праці визначено основні показники, що є індикаторами цих 
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особливостей: трудова мотивація та соціально-психологічні установки; 

задоволеність працею та емоційне ставлення до неї; соціально-професійна 

активність. Ці показники відображають всі рівні ставлення до праці. Трудові 

мотиви та установки характеризують загальне ставлення людини до праці. 

Задоволеність працею та професійна активність відображає ставлення до 

професії та конкретної роботи в конкретних виробничих умовах.   

 Соціально-психологічні особливості ставлення до праці досліджено в 

групах молоді з різним економічним статусом. Економічний статус (ЕС) як 

показник прибутку в контексті ставлення до праці враховує і соціальну складову 

(рівень освіти, професія). Вибіркою дослідження є три групи молоді з різним 

рівнем ЕС, а саме: низьким, середнім та високим. У кожній групі молоді 

досліджено основні соціально-психологічні особливості ставлення до праці 

згідно теоретичної моделі.  

Виявлено різницю в прояві показників ставлення до праці в усіх групах 

молоді. Отримано шість факторів, які є узагальненими соціально-

психологічними особливостями ставлення до праці молоді з різним ЕС: 

«соціально-професійна реалізованість», «задоволеність соціальними та 

професійними умовами праці», «задоволення від процесу роботи», 

«нематеріальна мотивація», «емоційна стійкість», «прагнення суспільного 

впливу». Визначено, що ці особливості мають статистично значущі розбіжності 

в усіх групах молоді. Найбільші розбіжності отримано між групами з високим та 

з низьким рівнем ЕС за такими соціально-психологічними особливостями: 

«соціально-професійна реалізованість», «задоволеність соціальними та 

професійними умовами праці», «нематеріальна мотивація», які більше виражені 

в молоді з високим статусом. На відміну від молоді з низьким ЕС, молодь з 

високим та середнім ЕС має високу здатність отримувати задоволення від 

процесу роботи. Особам із високим та низьким ЕС (більше, ніж із середнім ЕС) 

притаманна особливість «прагнення суспільного впливу».  

Виявлено зв’язок між рівнем економічного статусу молоді та окремими 

соціально-психологічними показниками ставлення до праці за трьома 
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компонентами моделі: мотиваційно-смисловий компонент (інтерналізація мети 

соціально-професійної діяльності, орієнтація на владу, бажання отримувати 

насолоду від процесів праці); емоційно-оцінний (задоволеність стосунками із 

співробітниками, задоволеність стосунками з керівництвом, задоволеність 

умовами праці, почуття успішності в професійній діяльності); поведінковий 

(готовність до енергетичних витрат, соціально-активна стратегія вирішення 

проблем). Найсильніші кореляційні зв’язки отримано за показниками емоційно-

оцінного компоненту ставлення до праці.  

Найбільшу різницю щодо прояву особливостей ставлення до праці має 

молодь з високим та низьким ЕС. Молодь з високим ЕС (на відміну від молоді з 

низьким ЕС) відрізняється високим рівнем соціально-професійної 

самореалізації. Ця молодь вважає себе успішною, їй властиво усвідомлення своєї 

професійної мети. Молодь з високим ЕС (у порівнянні з молоддю з низьким ЕС) 

має значно вищий рівень задоволеності власними соціальними та професійними 

умовами праці. Дані свідчать про вміння молоді з високим статусом успішно 

будувати та підтримувати професійні відносини. На відміну від молоді з 

низьким ЕС, молодь з високим та середнім ЕС має великий інтерес до праці та 

здатність отримувати насолоду від її процесу. При виборі роботи такі особи 

зупиняються на тій, яка здається їм найбільш цікавою. Група молоді з низьким 

ЕС має низький рівень усвідомлення своїх професійних цілей та не отримує 

великого задоволення від процесу праці. Цій групі притаманна слабка орієнтація 

на процес праці, більш важливим мотивом для неї є матеріальна винагорода. 

Ставлення до праці молоді з низьким ЕС носить досить негативну емоційну 

оцінку. 

Проведено порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей 

ставлення до праці працюючої та студентської молоді. Особливостями 

ставлення до праці студентської молоді стали: прагнення зовнішніх 

матеріальних винагород; бажання отримувати насолоду від процесів праці; 

слабка здатність ставити перед собою суспільно-професійні цілі, що 

відповідають власним цінностям та смислам; слабке прагнення до влади; 
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задоволеність стосунками із співробітниками; задоволеність стосунками з 

керівництвом; високий рівень задоволеності умовами праці; середній рівень 

прояву почуття суспільно-професійного успіху; середній рівень активності у 

вирішення робочих проблем; середній рівень готовності до енергетичних 

витрат.     

Виявлено, що молодь з високим ЕС має позитивні емоційні та ефективні 

когнітивні установки щодо праці та своєї трудової діяльності, а також соціально-

активні поведінкові стратегії. Їй притаманні усвідомлена професійна позиція, 

соціально-професійна реалізованість, емоційна задоволеність та соціально-

активна стратегія професійної поведінки. Молодь з низьким ЕС має 

слабоефективні та песимістичні установки щодо праці. Ця молодь слабо 

усвідомлює свої професійні цілі, має негативну емоційну оцінку результатів та 

перспектив власної професійної діяльності та достатньо пасивні стратегії 

соціально-професійної поведінки.   

З метою практичного застосування отриманих результатів, розроблено 

рекомендації для керівників підприємств, менеджерів з персоналу та 

організаційних психологів щодо врахування соціально-психологічних 

особливостей ставлення молоді до праці, які дають змогу розробляти ефективні 

програми мотивації молоді та проводити системну діагностику та корекцію 

ставлення до праці з метою підвищення ефективності праці молодих 

спеціалістів. Надано також рекомендації для психологів та спеціалістів з питань 

профорієнтації підлітків та юнацтва щодо корекції особливостей ставлення до 

праці підлітків із сімей з низьким економічним статусом.  

Ключові слова: соціально-психологічні особливості ставлення до праці, 

фактори ставлення до праці, трудова мотивація, задоволеність працею, 

професійна активність, економічний статус, молодь.   

 

 

 

 



6 

 

SUMMARY 

Ozerova V.A. – Socio-psychological peculiarities of the attitude to work of 

youth with different economic status. - Qualifying scientific work as a manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Psychology (PhD), specialty 19.00.05 – “Social 

psychology; psychology of social work”. – Zaporizhzhya National University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Zaporizhzhia, 2020, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2020.       

 The research on the topic of the dissertation was carried out during the years 

2013-2018 within the framework of the research theme of the Practical Psychology 

Department of the Faculty of Social Pedagogy and Psychology of Zaporizhzhia 

National University "Social Psychology of Organizational Culture" (2011-2016; state 

registration number 0111U007744) and "Psychological Provision of Formation and 

development of social agents" (state registration number 0114U05324).   

The dissertation presents a conceptual theoretical and practical socio-

psychological study of the attitude to work of youth with different economic status. 

The paper highlights the results that show the difference in attitudes towards the work 

of young people with different socioeconomic status and prove that economic status is 

an objective factor affecting the attitude of modern youth to work. 

The theoretical and methodological substantiation of the problem of the attitude 

of a person to work is carried out; sociological, psychological and managerial 

approaches to its understanding are analyzed. The socio-psychological model of the 

concept "attitude to work" is presented as a multilevel system that acts as part of the 

system of human relations and is closely linked to the formation of a person. This 

concept consists of three main components: motivationally-semantic, emotionally-

axiological and behavioral. The levels of attitude to work are also highlighted: general 

attitude to work; attitude to the profession; attitude to work in given specific working 

conditions.  

On the basis of the components of the socio-psychological concept "attitude to 

work", the key indicators that serve as index of socio-psychological peculiarities of 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7470767_1_2&s1=%E4%E8%F1%F1%E5%F0%F2%E0%F6%E8%FF%20%ED%E0%20%F1%EE%E8%F1%EA%E0%ED%E8%E5%20%ED%E0%F3%F7%ED%EE%E9%20%F1%F2%E5%EF%E5%ED%E8%20%EA%E0%ED%E4%E8%E4%E0%F2%E0%20%FE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%ED%E0%F3%EA
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young people’s attitude to work were defined: setting and motivation to work; job 

satisfaction and emotional attitude to it; professional activity and manifestation of 

workaholism, industriousness / laziness. These indicators also reflect the levels of 

attitude to work. Motivation and setting to work more often characterize the general 

attitude of man to work. Job satisfaction and professional activity reflect the attitude of 

a person to the profession and to a particular work in specific working conditions. 

Accordingly, these indicators have been practically investigated in our work. 

 Socio-psychological peculiarities of young people's attitude to work are 

investigated precisely in relation to such characteristics as objective economic status 

(real income level). It is noted that the economic status, in the context of the attitude to 

work, must also take into account the social component (level of education, 

profession). Thus, three groups of young people with different levels of economic 

status, namely low, medium and high, became the sample of the study. In each group 

of young people, social and psychological peculiarities of the attitude to work were 

explored. 

After carrying out descriptive and comparative analyses, it was found that in all 

youth groups there is a statistically significant difference in the manifestation of 

attitude towards work indicators. Due to the factor analysis, six generalized socio-

psychological characteristics of attitudes to work in young people with different 

economic status were obtained: "socio-professional implementation", "satisfaction 

with social and professional working conditions", "satisfaction with the process of 

work", "intangible incentive", "emotional resilience, "seeking social influence." After 

single-factor analysis it was determined that, these features have statistically significant 

differences in all groups of subjects. The greatest differences in attitudes towards work 

were found between groups with high and low economic status in terms of socio-

psychological characteristics such as "socio-professional implementation", 

“satisfaction with social and professional working conditions”, “intangible incentive”, 

which are much more expressed in youth with high economic status. Unlike youths 

with low economic status, high- and middle-status youths have a more pronounced 
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ability to enjoy the process of work. High- and low- economic status respondents (more 

than those with middle economic status) have a trait of "seeking social influence." 

Based on descriptive and factor analysis, nine key indicators were selected to 

reflect important socio-psychological characteristics of young people's attitudes to 

work according to three components of the attitudes model. The motivational-semantic 

component is represented by such indicators as internalization of the purpose of social 

and professional activity; power-orientated thinking; desire to enjoy the process of 

work. The emotional evaluation component includes such features as satisfaction with 

relationships with fellow workers; satisfaction with relationships with management; 

satisfaction with working conditions; sense of success in professional activity. The 

behavioral component includes indicators, such as readiness to energy expenditure and 

a socially active problem-solving strategy. We carried out the analysis of the link 

between the manifestation of these indicators and the level of socio-economic status of 

young people. As a result, we obtained the strongest correlative relationships according 

to the indicators of the emotional-evaluative component of attitude toward work. 

The results obtained show that the greatest difference in the manifestation of the 

peculiarities of the attitude to work have young people with high and low economic 

status. The main difference is that young people with high economic status (as opposed 

to young people with low economic status) have a higher level of realization of 

personal potential in profession and career. Young people of this type consider 

themselves successful, they are aware of their professional goals. Young people with 

high economic status (compared to young people with low economic status) have a 

significantly higher level of satisfaction with their social and professional working 

conditions. The data show the ability of youth with high economic status to build and 

maintain professional relationships. Unlike youth with low economic status, youth with 

high- and middle economic status have a greater interest in work and the ability to 

enjoy its process. When choosing a job, such people usually take the one that seems 

most interesting to them. Young people of the group with low economic status have a 

low level of awareness of their professional goals and do not get much enjoyment from 

their work. This group of young people is characterized by a poor orientation to the 
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process of work, material incentives are more important for them. On the whole, it can 

be noted that the attitude of young people with low economic status towards work is 

rather negative. 

The comparative analysis of social and psychological features of the attitude to 

the work of working and student youth was carried out. We considered the following 

features of student youth’s attitude to work: commitment to external material 

incentives; desire to enjoy the process of work; poor ability to set social and 

professional goals that meet their own values and motives; poor power-orientated 

thinking; satisfaction with relationships with fellow workers; satisfaction with 

relationships with management; high level of satisfaction with working conditions; 

average level of feeling of social and professional success; average level of activity in 

solving work problems; average level of readiness to energy expenditure. 

Therefore, we have found that young people with high economic status have 

effective and positive attitudes towards their work and activities. They are aware of the 

professional position, socio-professional realization, emotional satisfaction and social-

active strategy of professional behavior. In contrast, young people with low economic 

status have low-efficient and pessimistic attitudes towards work. Such young people 

are slightly aware of their professional goals, have a negative emotional evaluation of 

the results and prospects of their professional activity, as well as rather passive 

strategies of employment behaviour. 

With a view to practical application of the obtained results, we gave 

recommendations to psychologists and specialists in the field of adolescent vocational 

guidance and adolescents regarding the correction of the peculiarities of the attitude to 

work in teenagers from families with low economic status. We also developed 

recommendations for heads of enterprises, HR managers and organizational 

psychologists to take into account socio-psychological characteristics of youth’s 

attitude to work, which may allow them to develop effective programs of youth 

motivation and to carry out systematic diagnostics and correction of attitude to work 

in order to increase the efficiency of young specialists’ work. 
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Keywords: socio-psychological peculiarities of attitude to work, factors of 

attitude to work, work motivation, job satisfaction, professional activity, economic 

status, young.   

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ  

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації:  

1. Караваєва В. А. Особливості феномену трудоголізму у контексті 

відношення людини до своєї трудової діяльності. Актуальні проблеми психології: 

зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. 2013. Т. 11, вип. 7, ч. 1. С. 

366–374.  

2. Караваєва В. А. Психологічні особливості ставлення людини до праці та 

його основних типів. Проблеми сучасної психології. 2014. № 2 (6). С. 70–75. 

3. Караваєва В. А. Теоретичний аналіз проблем ліні та роботоголізму як 

різних типів ставлення людини до праці. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Психологія. 2015. № 1 (3). С. 62–65. 

4. Караваєва В. А., Спіцина Л. В. Дослідження трудової мотивації молоді з 

різним соціально-економічним статусом. Проблеми сучасної психології. 2017. № 

2. С. 56–61.   

Публікації  у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз: 

5. Караваєва В. А. Соціально-психологічна модель концепту «ставлення 

людини до праці». Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної 

освіти. 2016. № 1. URL: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/69395 (дата 

звернення: 19.07.2018). 

6. Караваєва В. А. Психологічний аналіз суб’єктивних чинників 

формування ставлення особистості до праці. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. 2017. № 2. С. 149–153. 



11 

 

7. Озерова В. А. Особливості прояву показників ставлення до праці в 

групах молоді з різним економічним статусом. Український психологічний 

журнал. 2019. № 2 (12). С. 121–129. 

8. Озерова В. А. Порівняльний аналіз соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці студентів та працюючої молоді. Вісник 

Харківського національного університету ім. Каразіна. 2019. № 66. С. 75–80. 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

9. Караваєва В. А. Плюси та мінуси феномену трудоголізму. Молода наука-

2013 : зб. наук. праць студентів, аспірантів і молодих вчених : в 5 т. Запоріжжя, 

2013. Т. 2. С. 308–310. 

10. Караваєва В. А. Особливості аналізу наукових підходів до проблеми 

трудоголізма у психологічній літературі. Проблеми сучасної психології. 2013. № 

2 (4). С. 71–76.   

11. Караваєва В. А. Теоретичний аналіз основних наукових підходів до 

феномену трудоголізма у психологічній науці. Соціально-психологічні ресурси 

освітніх організацій: досвід, сучасність, перспективи : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції (12–13 квітня 2013 р.). URL: 

http://sites.znu.edu.ua/sppconf/1530.ukr.html (дата звернення: 23.11.2018). 

12. Караваєва В. А. Аналіз проблеми трудоголізму і ліні в контексті 

ставлення людини до праці. Технології роботи психолога в організації : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених (м. Запоріжжя, 9–10 жовтня 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 19–21. 

13. Караваєва В. А. Теоретичний аналіз чинників формування ставлення 

людини до праці. Інтегративна психологія: теорія і практика : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 12–13 квіт. 2017 р.). Запоріжжя, 2017. 

106 с.     

 

  

http://sites.znu.edu.ua/sppconf/1530.ukr.html


12 

 

ЗМІСТ  

ВСТУП………………………………………………………………………………14 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ 

ДО ПРАЦІ…………………………………………………………………………..21 

1.1. Теоретичні підходи щодо проблеми ставлення особистості до 

праці………………………………………………….…………….……21     

1.2. Основні соціально-психологічні показники ставлення до 

праці……………………………..……………………………...……….33 

1.3. Роль економічного статусу у визначенні соціально-психологічних 

особливостей ставлення молоді до праці……………………………..51 

 Висновки до першого розділу……………………………………………….61 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО 

ДОСЛІЖДЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ МОЛОДІ З РІЗНИМ 

ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ…………………………………………..…….…63 

2.1. Методичне забезпечення та процедура дослідження соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці молоді з різним 

економічним статусом……………………………………….……...…..63 

2.2. Специфіка прояву соціально-психологічних показників ставлення до 

праці в групах молоді з різним економічним статусом………………76 

2.3. Зміст соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

молоді з різним економічним статусом………………………………..96 

Висновки до другого розділу……………………………………….……….108 

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО 

ПРАЦІ РІЗНИХ ГРУП МОЛОДІ …………………………………...…….….….111 

3.1. Зв’язок соціально-психологічних особливостей ставлення до праці та 

рівня економічного статусу молоді…………………………………...111 

3.2. Порівняння соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

працюючої молоді та студентів………………………………...125 



13 

 

3.3. Практичне застосування результатів дослідження соціально-

психологічних особливостей ставлення молоді до праці…………...138 

Висновки до третього розділу……….…………………………………….…151 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….154                

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...157 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………176 

  



14 

 

ВСТУП 

Актуальність дослідження. В інформаційному суспільстві змінюється 

зміст професійної та трудової діяльності, а також ставлення до праці в цілому, 

що особливо відбивається на молоді з різним економічним статусом. 

У цілому проблему праці та ставлення до неї розкрито у різних науках: 

а) соціально-економічній – ефективність роботи працівника, соціально-

економічні чинники ставлення до праці (В. Бойко, А. Дикарьова, В. Патрушев та 

ін.); б) соціологічній – задоволеність працею, стратегії та типи трудової 

поведінки (А. Здравомислов, Г. Бессокирна, М. Темницький, В. Ядов та ін.); 

в) управлінській – мотивація, ефективність праці, залученість персоналу 

(А. Кібанов, А. Колот, В. Співак, С. Шапіро та ін.).     

 У психології ставлення до праці вивчається за такими підходами: 

а) системно-діяльнісний – діяльність та психічні явища є складною 

багаторівневою системою (С. Архангельський, В. Зінченко, A. Крилов, 

Б. Ломов, В. М’ясищев та ін.); б) суб’єкт-діяльнісний – людина є суб’єктом праці 

та головним ініціатором активності (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, 

Є. Клімов та ін.).   

 Вітчизняними та російськими вченими досліджено аспекти: особливості 

мотивації праці (В. Бодров, Н. Іванова, Є. Ільїн, Л. Карамушка та ін.), 

задоволеність працею (Ю. Губарєва, М. Ермолаєва, О. Лазорко та ін.), 

професійне самовизначення (І. Ващенко, Е. Зеєр, М. Найдьонов та ін.), 

професійна орієнтація (В. Кириченко, Є. Клімов, М. Пряжников та ін.), 

функціональні стани (Т. Жалагіна, М. Зеленова та ін.), кризи професійного 

становлення (Д. Ісаєва, І. Уманська та ін.), вікові особливості ставлення до праці 

(Є. Ільїна, Н. Сунгурова та ін.).    

 Зарубіжні дослідження ставлення до праці розкрито у теоріях про: зміст 

мотивації праці: ієрархія потреб (А. Маслоу), теорія мотивації ERG 

(К. Альдерфер), теорія потреб (Д. МакКлелланд), двофазна теорія (Ф. Герцберг); 

процесуальні особливості мотивації праці: теорія очікування (В. Врум); теорія 

справедливості (Дж. Адамс); комплексна мотиваційна модель (Л. Портер, 
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Е. Лоулер); теорія постановки мети (Е. Лок); теорія самодетермінації (Е. Десі і 

Р. Райан).  

  Результати дослідження ставлення до праці прямо або опосередковано 

пов’язані із економічним статусом людини. У соціальній психології проблема 

економічного статусу розробляється в зв’язку зі: стилем життя та формуванням 

цінностей (О. Бабак, В. Васютинський); політичною культурою та поведінкою 

(І. Гусєв); ставленням до здоров’я (М. Каніболоцька, Л. Коробка, О. Ніздрань); 

стилем споживання (В. Мяленко, О. Овчар); суб’єктивним економічним 

благополуччям (В. Хащенко) та ін.     

 У дослідженнях ставлення до праці молоді йдеться про: мотиваційні 

чинники та установки працевлаштування (Л. Башук, І. Кобзиста, Н. Ляшенко, 

Х. Махмудов та ін.); мотивацію та задоволеність працею випускників закладів 

вищої освіти (М. Петюх, М. Рижков, А. Садовська, О. Царенко та ін.); 

професійну мотивацію студентів (О. Козачко, Ю. Корж та ін.); професійне 

самоздійснення  (О. Кокун, Я. Посохова та ін.). 

 З усім тим, існують суперечності між: 

 – широким трактуванням поняття ставлення до праці та його конкретним 

втіленням у практику;   

 – особливостями ставлення до праці різних категорій молоді та 

дослідженнями тільки окремих груп (молодіжних, професійних, студентів); 

 – потребою у певних кадрах, нових професіях, видах трудової діяльності 

та наявними методологічними теоріями.  

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

Дослідження за темою дисертації виконувалися протягом 2013–2018 рр. у межах 

науково-дослідної теми кафедри практичної психології факультету соціальної 

педагогіки та психології Запорізького національного університету «Соціальна 

психологія організаційної культури» (номер державної реєстрації 0111U007744) 

та «Психологічне забезпечення формування та розвитку соціальних суб’єктів» 

(номер державної реєстрації 0114U05324). Тему дисертації затверджено на 

засіданні науково-технічної ради Запорізького національного університету 
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(протокол від 16 лютого 2017 р. № 7) та узгоджено бюро Міжвідомчої ради з 

координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології в Україні 

(протокол від 28 березня 2017 р. № 2). 

Мета дослідження полягає у визначенні соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці молоді з різним економічним статусом. 

Завдання дослідження:  

1. У результаті теоретичного аналізу проблеми ставлення до праці в 

психології та суміжних науках з’ясувати основні підходи до його трактування. 

2. Обґрунтувати методичні засади та розробити процедуру емпіричного 

дослідження соціально-психологічних особливостей ставлення до праці молоді з 

різним економічним статусом. 

3. Визначити зміст соціально-психологічних особливостей ставлення до 

праці молоді з різним економічним статусом. 

4. Встановити специфіку соціально-психологічних особливостей ставлення 

до праці молоді різних соціальних груп.  

5. Розробити рекомендації щодо врахування соціально-психологічних 

особливостей ставлення молоді до праці для оптимізації процесів включення її в 

професійне середовище.   

Об’єктом дослідження є ставлення молоді до праці. 

Предметом дослідження є соціально-психологічні особливості ставлення 

до праці молоді з різним економічним статусом.    

Теоретико-методологічною основою роботи є положення щодо: суб’єкт-

діяльнісного підходу в дослідженні професійної діяльності (К. Абульханова-

Славська, Б. Ананьєв, Є. Клімов, та ін.); соціально-психологічної (С. Данченко, 

Д. Корнілова) та соціологічної (В. Адамчук, О. Ромашов) моделі ставлення до 

праці; мотивації професійної діяльності (Є. Ільїн, Н. Іванова, М. Пряжников та 

ін.); мотиваційної самодетермінації (Е. Десі, Р. Райан); задоволеності працею 

(Ю. Волков, О. Здравомислов, Ф. Ільясов та ін.); ціннісних та поведінкових 

особливостей у ставленні до праці (Г. Бессокирна, О. Здравомислов, 

М. Темницький, В. Ядов та ін.); ставлень особистості (В. М’ясищев); 
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психологічних характеристик та цінностей молоді з різним економічним 

статусом (О. Бабак, В. Васютинський, В. Мяленко та ін.).     

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення завдань 

використано комплекс методів: а) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, систематизація, моделювання – для вивчення проблеми ставлення 

особистості до праці та розробки соціально-психологічної моделі концепту 

«ставлення до праці молоді з різним економічним статусом»; б) емпіричні – 

опитування, а також психодіагностичні методики: авторська анкета – для 

виявлення попередніх даних та рівня суб’єктивного економічного благополуччя 

молоді; «Опитувальник для визначення джерел мотивації» (Дж. Барбуто, 

Р. Сколл) – для діагностики трудової мотивації; «Методика діагностики 

соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій 

сфері» (О. Потьомкіна) – для дослідження соціально-психологічних установок 

щодо праці; «Інтегральна задоволеність працею» – для вимірювання рівня 

задоволеності працею; методика діагностики поведінки та переживання, 

пов’язаних з роботою «AVEM» (У. Шааршмидт, А. Фишер) – для дослідження 

емоційного ставлення до праці та професійної активності;  «Тест на визначення 

роботоголізму» (Б. Кіллінджер) – для виявлення наявності трудоголізму; 

«Методика самооцінки ліні» (Д. Богданова, С. Посохова) – для визначення рівня 

працьовитості та ліні; в) методи математично-статистичної обробки даних – 

описова статистика, порівняння за частотами та середніми (процедура тестів 

Велча та Брауна-Форсайта), z-критерій, t-критерій Стьюдента, кореляційний, 

факторний, однофакторний дисперсійний аналізи. Обробка даних виконувалась 

за пакетом програм IBM SPSS Statistics 20.  

Наукова новизна роботи полягає в такому.   

Уперше: 

- виявлено зміст соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

молоді з різним економічним статусом, а саме: соціально-професійна 

реалізованість, задоволеність соціальними та професійними умовами праці, 
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задоволеність від процесу роботи, нематеріальна мотивація, емоційна стійкість, 

прагнення суспільного впливу; 

- встановлено, що молодь з високим економічним статусом має ефективні 

та позитивні установки щодо праці та своєї діяльності. Їй притаманні 

усвідомлена професійна позиція, соціально-професійна реалізованість, емоційна 

задоволеність та соціально-активна стратегія професійної поведінки. Молодь з 

низьким економічним статусом має слабоефективні та песимістичні установки 

щодо праці, вона слабо усвідомлює свої професійні цілі, має негативну емоційну 

оцінку результатів та перспектив своєї професійної діяльності та достатньо 

пасивні стратегії соціально-професійної активності;   

- визначено найбільш виражені трудові мотиви та соціально-психологічні 

установки до праці молоді з високим рівнем економічного статусу, якими є: 

бажання відповідати власним стандартам рис та цінностей; усвідомлення мети 

своєї суспільно-професійної діяльності; орієнтація на процес праці; орієнтація на 

свободу та соціальну незалежність; високий рівень задоволеності працею; 

почуття суспільно-професійного успіху; прагнення до досконалості; готовність 

до енергетичних витрат; активна стратегія вирішення проблем. Для молоді з 

низьким економічним статусом найбільш вираженими стали такі особливості, як 

прагнення зовнішніх винагород, низька задоволеність працею, значна дистанція 

до роботи, тенденція до відмови в ситуації невдачі; 

- уточнено та доповнено уявлення про модель соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці, яка містить компоненти: мотиваційно-

смисловий, емоційно-оцінний, поведінковий та конкретизується через 

показники: трудова мотивація, соціально-психологічні установки, задоволеність 

працею, професійна активність;  

- набула подальшого розвитку система знань про мотивацію праці та 

мотиви працевлаштування сучасної молоді; про трудові установки та цінності 

молоді з різним економічним статусом; про культуру бідності молодого 

покоління. 
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Практичне значення дослідження полягає у можливості його 

застосування в сфері профорієнтації для корекційних та консультаційних робіт 

щодо формування  професійної свідомості молоді; у сфері управління та 

розвитку персоналу для розробки мотиваційних та адаптаційних програм, а 

також при викладанні навчальних дисциплін, а саме: «Соціальна психологія», 

«Психологія управління», «Організаційна психологія», «Психологія праці», 

«Психологія особистості».   

Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи впроваджено у 

навчальний процес факультету психології Запорізького національного 

університету (довідка №257 від 16.11.2018); в АТ «Запорізький завод 

феросплавів» у програмі мотивації персоналу різних посад (довідка № 354-37 від 

08.11.2018); у промисловій компанії ТОВ «ПК «Пожмашина» при складанні 

програми оцінки персоналу (довідка № 475 від 09.11.2018); у ТОВ «Торговий 

Дім «Егрітек» для проведення тренінгу підвищення мотивації персоналу (довідка 

№136 від 28.11.2018); на ЧАО «Запорізький залізорудний комбінат» для 

складання програм мотивації молоді робочих професій (довідка № 181 від 

04.12.2018); у Запорізькому Міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді (довідка № 387/01 від 10.02.2020), у Прилуцькому міськрайонному 

центрі зайнятості для консультування молоді (довідка № 17.1/189  від 

10.02.2020). 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

теоретичним аналізом проблеми, відповідністю застосованих методів меті та 

завданням дослідження, поєднанням якісного і кількісного аналізу отриманих 

емпіричних даних, застосуванням багатовимірних методів статистичного аналізу 

даних та відповідним добором груп, репрезентативністю та достатньою 

кількістю вибірки досліджуваних.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

результати емпіричного дослідження були представлені на VI Університетській 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Молода наука» (Запоріжжя, 2013); Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та 

психологічної допомоги» (Ніжин, 2013); Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції «Соціально-психологічні ресурси освітніх організацій: 

досвід, сучасність, перспективи» (Запоріжжя, 2013); Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технології 

роботи психолога в організації» (Запоріжжя, 2014); IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах 

сучасного суспільства» (Київ, 2014); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Інтегративна психологія: теорія і практика» (Запоріжжя, 2017); V 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

практичної психології» (Запоріжжя, 2018), а також на засіданнях кафедри 

психології Запорізького національного університету (2014–2018 рр.).  

Публікації. Зміст та результати роботи відображено у 13 публікаціях, з 

яких 8 статей у фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН 

України, з яких 4 входять до міжнародних наукометричних баз даних та 5 тез у 

матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 192 найменування, з яких 32 – англійською мовою. 

Основний зміст роботи викладено на 156 сторінках. Загальний обсяг дисертації 

– 200 сторінок. Робота містить 11 таблиць (на 6 сторінках), 38 малюнків (на 17 

сторінках) та 8 додатків.   
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАВЛЕННЯ 

МОЛОДІ ДО ПРАЦІ  

 

1.1. Теоретичні підходи до проблеми ставлення особистості до праці 

Праця, незалежно від її форми, завжди є основою існування та розвитку 

людини та соціуму загалом. Ставлення особистості до праці виступає важливою 

частиною загальної системи її соціальних відносин, що зазнає значних змін з 

плином часу та зі зміною культур. В умовах сучасної культури ставлення людини 

до праці ґрунтується на сприйнятті праці як певної умови саморозвитку та 

самореалізації людини в суспільстві. 

В. М’ясищев зазначає, що «онтогенетичний розвиток людини являє собою 

процес підготовки до праці та різні способи включення до неї». Автор констатує, 

що в процесі праці людина міняє дійсність, виступаючи її активним суб’єктом, а 

трудові відносини лежать в основі всіх соціальних відносин [101, с. 90]. 

Праця як загальнокультурне явище трактується наступним чином: «це 

доцільна діяльність людини, спрямована на створення матеріальних та 

культурних цінностей» [2]. У цьому контексті обов’язковими елементами праці 

є доцільна діяльність (сам процес праці); предмет праці (частина природи, з якою 

взаємодіє людина); засоби праці (знаряддя, якими людина впливає на предмет 

праці); результат праці [43, с. 23].  

Уявлення людини про працю має свою культурно-історичну динаміку, що 

містить наступні етапи:  

1) праця як необхідність виживання людини в складному, незрозумілому та 

часто ворожому світі природи; 

2) праця як обов’язок і борг перед своєю громадою, а пізніше – також перед 

суспільством; 

3) з формуванням деспотичних рабовласницьких (а пізніше – також 

феодальних) держав праця розглядається як примус виконання того, що вигідно 
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певним групам людей (рабовласникам, феодалам, представникам вищого 

духовенства); 

4) за ступенем розвитку суспільного виробництва праця розглядається як 

виробнича та технологічна необхідність; 

5) за ступенем демократизації суспільства праця виступає (і усвідомлюється 

конкретними людьми) як соціально-економічна потреба, як умова статусу 

людини в суспільстві; 

6) праця як особистісна потреба та умова розвитку людини в соціумі, праця 

виступає способом самореалізації та особистісного зростання людського 

суспільства [119].  

 У сучасній культурі з розвитком технічного прогресу та цифрових 

технологій, поняття праці отримало якісно нове уявлення і сенс. Серед його 

змістовних характеристик робиться акцент на інтелектуальній та творчій 

складовій (Ю. Волков [23], Н. Глушач [25], Ж. Тощенко [146]). Зростає увага до 

відповідального та свідомого ставлення людини до праці, до її навичок якісного 

будування трудових відносин. Ця тенденція неодмінно веде до зростання 

значення соціально-психологічної складової поняття «праця». 

 Основним критерієм психологічного розуміння праці є усвідомлення 

людиною її сенсу [43]. У свою чергу Є. Клімов визначив чотири основні 

психологічні ознаки праці: 

1) свідоме передбачення соціально цінного результату; 

2) свідомість обов’язковості досягнення соціально фіксованої мети; 

3) свідомий вибір, застосування, вдосконалення або створення знарядь, 

засобів діяльності; 

4) усвідомлення міжлюдських виробничих залежностей, відносин [67, с. 54–

58].   

Зазначимо, що праця є різновидом діяльності. Діяльність визначають як 

«специфічно людську, регульовану свідомістю активність, що породжується 

потребами та спрямована на перетворення та пізнання зовнішнього світу і самої 
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людини» [43, с. 23]. Діяльність як система має два основних плани – зовнішній 

(предметно-діяльнісний) та внутрішній (психологічний) [43] . 

Праця як певний вид діяльності має соціально-психологічні 

характеристики. У процесі праці людина формує та реалізує свої цінності, 

установки та здібності, ставить професійні цілі та досягає їх, задовольняє свої 

особисті та соціальні потреби. Праця виступає сферою реалізації не тільки 

матеріальних, а й особистісних та соціальних потреб людини. 

 В. Гончаров із співавторами зазначає, що колективна праця є основою 

розвитку моральності людини, важливим є її правильна організація та плідність, 

а також прояв сумлінності та справедливості в процесі праці з боку всіх її 

учасників. Праця повинна задовольняти наступні людські потреби: 

– фізичні (прагнення до діяльності з метою витрати енергії та свого 

фізичного розвитку); 

– матеріальні (забезпечення фінансової незалежності, самостійності в житті, 

сімейного благополуччя, а також задоволення потреби в матеріальних засобах); 

– соціальні та особистісні моральні (прагнення виробляти суспільно-корисні 

цінності, бути корисним суспільству та близьким людям, перебувати в колективі 

та виконувати свої обов’язки, затвердити в колективі свою особистість) [120, с. 

18]. 

 Серед основних соціально-психологічних потреб, що людина реалізує в 

процесі праці Н. Глушач, С. Манухіна відзначають потребу в комунікації та 

соціальних зв’язках. Праця виступає певним синергетичним механізмом, що 

поєднує подібних (за рівнем освіченості, культури, інтересів) людей у соціальні 

спільноти [25].  

 Проблема ставлення до праці має міждисциплінарний характер і, 

відповідно, досліджується з позиції різних підходів. Наведемо аналіз основних із 

них:    

 1. У руслі соціально-економічного підходу (В. Бойко [15], А. Дикарева 

[35], В. Патрушев [111] та ін.) ставлення до праці розглядається здебільшого в 

ролі певної характеристики якості та ефективності роботи, елемента людського 
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капіталу працівника. Розрізняють об’єктивні та суб’єктивні соціально-

економічні фактори, що обумовлюють ставлення людини до праці. У ролі 

перших виступають виробничі відносини, що визначають місце людини в 

суспільстві, з боку даної позиції, ставлення до праці формується незалежно від 

свідомості індивіда. Суб’єктивні чинники представлені відношенням самого 

працівника до функцій праці, до особливостей виробництва та розподілу 

матеріальних і духовних благ [30].   

2. У напрямі соціології (Г. Бессокирна [141], А. Здравомислов [153], 

М. Темницький [143] та ін.) проблема ставлення до праці вивчається та 

досліджується в ціннісному та поведінкову аспектах. Ціннісний аспект 

виражається в тому, наскільки реальні умови та зміст праці співпадають з 

особистісним уявленням людини про цю працю. Отже, основним показником є 

рівень задоволеності працею особистістю. Поведінковий аспект вивчання 

стратегій реальної поведінки в процесі праці (якість виконання професійних 

завдань, адаптація, раціональне використання ресурсів, надання допомоги іншим 

і ін.) [23].   

Класичні дослідження ставлення до праці представлено в роботах 

А. Здравомислова та В. Ядова [153]. Вченими виділено два основні показники 

цього ставлення, а саме: об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивними показниками є 

такі: 

– ступінь відповідальності та сумлінності в роботі, що означає кількість та 

якість продукції, що випускається, та рівень відповідального ставлення до 

виробничих завдань; 

– ступінь трудової ініціативи робітника, що виявляється як його турбота про 

суспільне виробництво;  

– рівень дисциплінованості робочого, що виявляється негативно через 

адміністративний та громадський осуд. 

Суб’єктивними показниками ставлення до праці є: 
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– розуміння суспільної значущості праці, що визначається як оцінювання 

роботи з погляду її корисності для суспільства, змістовності праці та 

принесеного заробітку; 

– ступінь загальної задоволеності працею, що полягає в оцінюванні 

привабливості виконуваної роботи з урахуванням конкретних виробничих умов; 

– ступінь задоволеності спеціальністю; 

– структура мотивів трудової діяльності, яка виражається у ставленні до 

різних характеристик виконуваної роботи та спеціальності [153, с. 106–107]. 

Дані показники стали основними індикаторами емпіричних досліджень 

проблеми ставлення до праці. Особливості та результати досліджень 

А. Здравомислова, В. Ядова описано в праці «Людина та її праця». Подальше 

розуміння концепту «ставлення до праці» здебільшого ґрунтувалось через таку 

характеристику, як задоволеність працею. 

3. Управлінський підхід представлено класичними школами західних 

вчених, основними серед яких є:  

а) Класичні школи управління Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля та ін., що 

зародили наукові основи управління виробництвом та процесом праці. 

Ф. Тейлор уперше звернув увагу на необхідність вивчати трудовий процес з 

метою забезпечення максимального прибутку при максимальному добробут 

кожного працівника. Існує чотири основні принципи системи Ф. Тейлора: 1 –

узагальнення та класифікація умінь і навичок усіх робітників; 2 – ретельний 

відбір на основі науково встановлених ознак; 3 – адміністративне провадження 

«серцевої співпраці» з робочими (наприклад, за допомогою щоденних надбавок 

за швидку роботу та ін.); 4 – практично рівний поділ праці й відповідальності 

між робітниками та менеджером [43].   

 б) Концепції «людських відносин», представниками якої вважаються 

Е. Мейо, Ф. Ротлісберг, А. Маслоу та ін. У рамках даного підходу людський 

фактор вийшов на перше місце, підлягали дослідженню питання задоволеності 

працею, згуртованості, лідерства. Висувалися положення про те, що 

продуктивність праці більшою мірою залежить не від об’єктивних чинників, а 
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від методів керівництва, групових норм, особливостей взаємин працівників. 

Результатом інтеграції даних концепцій з класичними підходами призвело до 

виникнення «школи соціальних систем» (Г. Саймон), де організація 

розглядалась у вигляді системи, що має певні компоненти (формальна та 

неформальна структура, індивід, ролі, статуси). Напрацювання зазначених 

підходів реалізовано в концепції «гуманістичного виклику», де вивчалися 

соціально-психологічні чинники праці [147].  

 в) Теорії мотивації та задоволеності працею, які традиційно поділяють на 

змістовні та процесуальні. До змістовних теорій мотивації належить: ієрархія 

потреб А. Маслоу; теорія потреб Д. МакКлелланда; двухфазна теорія 

Ф. Герцберга та ін. Друга група теорій містить теорію очікування В. Врума, 

теорію справедливості С. Адамса, комплексну мотиваційну модель Портера-

Лоулера. Окремо виділяють мотиваційну теорію самодетермінації (Е. Десі та 

Р. Райан). Дані теорії будуть розглянуті нами більш детально в наступному 

параграфі нашої роботи.   

 4. У психології, на основі психофізіологічних досліджень, розробки різних 

теорій особистості (теорії Б. Ананьєва, В. М’ясищева та ін.) та формування теорії 

діяльності (Л. Виготський, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн) вивчення трудової 

діяльності відбувалося з позиції таких основних підходів: системно-діяльнісного 

та суб'єкт-діяльнісного. 

У рамках системно-діяльнісного підходу, представниками якого є 

В. Зінченко, Б. Ломов, В. Шадриков та ін., діяльність розглядається як складний 

системний об’єкт, а психічні явища – як багаторівнева система, що має певну 

ієрархію та різні функціональні якості. Принциповими положеннями даного 

підходу стали: 1) представлення діяльності в кількох планах – як специфічної 

форми, як частини макроструктури, як ієрархії систем, як об'єкта взаємодії; 2) 

різні прояви психічного як цілого, властивого суб’єкту; 3) психічні явища як 

багаторівнева та ієрархічна система; 4) психічні властивості з позицій 

множинності їхніх стосунків та характеристик; 5) своєрідність процесів 

детермінації психічних процесів – регуляторів робочої поведінки в системі [115, 
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с.16]. Досліджувалися когнітивні, перцептивні, комунікативні, виконавські 

особливості працівника, особливості розвитку особистості на професійному 

шляху, відповідність психічних ресурсів людини вимогам самої діяльності. 

Даний підхід надав можливість визначити важливі  психофізіологічних 

механізми регуляції трудової діяльності людини [54].  

У рамках суб’єкт-діяльнісного підходу, представниками якого є 

К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Є. Климов та ін., людина розглядається як 

суб’єкт праці, який є ініціатором активності, здатним усвідомлювати свої цілі, 

цінності, інтереси, вибори, результати, можливості, а також приймати на себе 

відповідальність за них. Праця виступає як безліч станів свідомості, процес 

пошуку та реалізації способів досягнення професійних результатів. Є. Клімовим 

була розроблена психологічна типологія професій. Вчений розглядав працю в 

рамках ерготичної системи, яка передбачає взаємодію суб’єкта та об’єкта праці, 

а саме системи «людина-техніка»; «людина-суспільство»; «людина-людина»; 

«людина-середовище-техніка». Однією з центральних проблем у руслі даного 

підходу виступає відповідність людини як суб’єкта праці всім необхідним 

об’єктивним вимогам до нього як до автора і творця. [55]. Таким чином, були 

виділені психологічні ознаки та регулятори праці, а підхід до працівника 

представлений не тільки як до виконавця, а й як до усвідомленого та активного 

творця, здатного розробляти власні стратегії трудових процесів.  

 У психології проблема ставлення до праці вивчається з позиції дисциплін: 

психологія праці, соціальна психологія, організаційна психологія. Вітчизняними 

та російськими вченими широко вивчаються та досліджуються такі аспекти: 

особливості мотивації праці (В. Бодров [115], Є. Ільїн [57], Н. Іванова [60], 

Л. Карамушка [64] та ін.); задоволеність працею (Ю. Губарєва [27], 

М. Ермолаева [42], О. Лазорко [86] та ін.); професійне самовизначення 

(І. Ващенко [18], Е. Зеєр [50], М. Найдьонов, Найдьонова Л. [102] та ін.); 

професійна орієнтація (В. Кириченко [65], Є. Клімов [67], М. Пряжников [119] 

та ін.); функціональні стани (Т. Жалагіна [45], М. Зеленова [51] та ін.); вікові 



28 

 

кризи професійного становлення (Д. Ісаєва [59], І. Уманська [148] та ін.); вікові 

особливості задоволеності працею (Є. Ільїна, Н. Сунгурова [140] та ін.). 

   Таким чином, проблема ставлення до праці є досить широкою, її предмет 

залежить від галузі та конкретного напряму вивчання. Розкриття змісту цієї 

проблеми в руслі соціально-психологічного підходу потребує визначення 

концепту «ставлення до праці» та виділення моделі соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці.   

 Аналіз концепту «ставлення до праці» потребує уточнення змісту поняття 

«ставлення» в якості психологічної категорії. Методологічною основою є  

концепція психології ставлень особистості В.  М’ясищева [101], згідно з якою 

«ставлення» є однією із форм відображення навколишньої дійсності, що 

ґрунтується на особистісному досвіді людини, та характеризує соціально-

психологічний зміст її зв’язків з об’єктивною реальністю.  Ця система зв’язків 

характеризується активністю, свідомістю і вибірковістю, а також здійснюється з 

різноманітними сторонами (об’єктами) навколишньої дійсності. Такими 

об’єктами виступають різні явища соціального життя, у тому числі праця. 

Розрізняється три сторони ставлень, а саме: емоційна, оцінна (пізнавальна) та 

поведінкова. Емоційна сторона відображає емоції особистості щодо 

навколишнього середовища та самої себе. Оціночна полягає в пізнанні та 

оцінюванні людиною самої себе та об’єктивного світу. Поведінкова сторона 

відповідає за вибір певного виду поведінки особистості щодо значущих для неї 

об’єктів навколишнього світу та самої себе. Кожна з цих трьох сторін 

характеризується тією чи іншої стратегією взаємодії людини із середовищем 

[101]. 

Концепт «ставлення до праці» є складною категорією, що включає три 

рівні: ставлення до праці загалом; ставлення до професії; ставлення до роботи в 

конкретних виробничих умовах [2].  

Перший рівень – загальне ставлення до праці. Це ставлення 

характеризується найбільш загальними факторами та всією сукупністю 
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суспільних відносин особистості. Тут мають місце особливості пристрою 

соціально-економічної системи відносин суспільства та поділу праці.  

Другий рівень ставлення до праці – ставлення до професії. Наведемо 

основні характеристики поняття  професії (М. Пряжников): 

1) обмежений вид трудової діяльності внаслідок історичного поділу праці; 

2) суспільно корисна діяльність (хоча чіткого критерію корисності не існує, 

але інтуїтивно навіть прості люди прекрасно розуміють, від якого працівника 

більше користі, а від якого – менше);  

3) діяльність, що передбачає спеціальну підготовку; 

4) діяльність, яка виконується за певну винагороду, моральну та матеріальну, 

що не тільки дає людині можливість задовольняти свої насущні потреби, але й є 

умовою її всебічного розвитку; 

5) діяльність, що дає людині певний соціальний та суспільний статус (те, чим 

людина займається, справа людини, її робота є її головною «візитівкою») [119]. 

Рівень ставлення до професії передбачає визначення можливості розвитку 

особистості в певному виді трудової діяльності. Це ставлення залежить від 

індивідуальних особливостей людини (інтересів, схильностей тощо), а також від 

самого змісту праці.  

Третій рівень ставлення до праці – ставлення до праці в конкретних 

виробничих умовах, що є сукупністю всіх робочих умов у межах конкретної 

роботи (робочого місця, ділянки). Даний рівень містить фактори (від стилю 

керівництва до матеріального оснащення), що формують умови праці на 

конкретному робочому місці [2].    

Таким чином, вивчення ставлення людини до праці визначається різними 

рівнями цього концепту. Кожен із цих рівнів має свої особливості та показники, 

наприклад, загальний рівень ставлення до праці має можливість вивчатися в 

якості  ставлення до праці як до певної цінності (Г. Блажиєвська [10], Р. Зіятдінов 

[52], К. Орлова [109] та ін.).   
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Серед наявних структурних моделей концепту «ставлення до праці», варто 

виділити соціологічний та соціально-психологічний, які було описано 

Т. Бабенко [9], С. Данченко, Д. Корніловою [30]. 

У соціологічному підході поняття «ставлення до праці» трактується як 

«прагнення (або відсутність) у людини максимально проявляти свої фізичні та 

духовні сили, використовувати свої знання та досвід, здібності для досягнення 

певних кількісних та якісних результатів» [2, с. 293]. Сам концепт «ставлення до 

праці» розглядається (В. Адамчук [2], А. Дикарьова [35], А. Здравомислов [153], 

Ж. Тощенко [146] та ін.) як система трьох компонентів, таких як мотиви та 

орієнтації трудової поведінки; реальна або фактична трудова поведінка; 

оцінювання працівниками трудової ситуації, тобто вербальної (словесної) 

поведінки. 

Перший компонент є мотиваційним. Він включає всю сукупність трудових 

мотивів та установок особистості, які виступають збудниками трудової 

поведінки та вчинків. 

Другий компонент – трудова поведінка (активність) працівника. Трудова 

поведінка проявляється в таких формах, як ініціативність, відповідальність, 

здатність до навчання, якісне виконання людиною своєї роботи. 

Третій компонент є оцінним. Він полягає у внутрішньому (суб’єктивному) 

оцінюванні людиною своєї діяльності, яка дає цій діяльності завершеність [2, с. 

293–294]. 

Соціально-психологічний підхід до розуміння концепту «ставлення до 

праці» (С. Данченко, Д. Корнілова [30], О. Прохватілов [117] та ін.) також 

передбачає три його складові. Ставлення до праці визначається як «соціально 

обумовлений, відносно стійкий стан пізнавальної (когнітивної), емоційної 

(афективної) та поведінкової (мотиваційної) готовності особистості реагувати на 

всю сукупність елементів процесу праці» [30, c. 20]. 

С. Данченко, Д. Корнілова описують такі психологічні компоненти 

ставлення до праці:  
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 1) Когнітивний компонент – основні психічні процеси (сприйняття, 

мислення, пам’ять, уява, уявлення), пов’язані з пізнанням навколишнього світу 

та себе в ньому. Когнітивний компонент виражається в усвідомленні людиною 

мети та сенсу своєї діяльності, її цінності для себе та користі для суспільства. Він 

відображає ставлення особистості до вибраної професії, можливих труднощів на 

шляху, які пов’язані з професійним зростанням та способів їх подолання. У 

людини створюється уявлення про свій професійний потенціал, можливості, 

правила та норми своїх дій, їхній індивідуальний стиль.  

 2) Емоційний компонент – емоційні переживання, пов’язані з трудовою 

діяльністю, які є як позитивними, так і негативними. До перших належать емоції, 

пов’язані з радістю та задоволенням від процесу роботи, гордістю за її результати 

та досягнення. До других – емоції, які виникають за виконання «нелюбимої 

роботи», наприклад, розчарування. 

 3) Мотиваційний компонент включає три групи мотивів, а саме: мотиви 

трудової діяльності, мотиви вибору професії та мотиви вибору конкретного 

місця роботи. У результаті ці мотиви є підставою для вибору тієї чи іншої 

конкретної діяльності [30].    

 Таким чином, обидва підходи до моделі ставлення до праці містять три 

основні компонента, що виражають як внутрішні (когнітивні та емоційні) так і 

зовнішні (поведінкові) показники ставлення особистості до праці.  

Варто також відзначити, що ставлення особистості до праці детерміновано 

низкою певних чинників, які поділяються на дві основні групи, а саме: об’єктивні 

(зовнішні) та суб’єктивні (внутрішні). Об’єктивними чинниками є умови, які 

безпосередньо не залежать від людини, але значною мірою зумовлюють її 

діяльність. До них належать: інститути соціалізації (сім’я, школа, вищі навчальні 

заклади тощо), соціальний та економічний статус сім’ї, особливості 

економічного становища країни, затребуваність того чи іншого виду професії та 

трудової діяльності, специфіка виробничої та невиробничої сфери. 

Суб’єктивними (внутрішніми) чинниками є певні індивідуально-особистісні 
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особливості людини як суб’єкта праці, а саме: інтереси, схильності, ціннісні 

орієнтації, особистісні переконання тощо.  

Отже, концепт «ставлення до праці» є досить складною багаторівневою 

системою, що виступає частиною системи соціальних відносин людини та тісно 

пов’язана з формуванням самої особистості в процесі її соціалізації. На основі 

підходів до проблеми ставлення до праці та визначено модель соціально-

психологічних особливостей ставлення людини до праці та виділено такі її 

компоненти: мотиваційно-смисловий, емоційно-оцінний та поведінковий. 

Кожен із компонентів містить показники, що визначають соціально-психологічні 

особливості ставлення особистості до праці. Мотиваційно-смисловий компонент 

містить такі показники: трудові мотиви, мотиви соціально-професійної взаємодії 

та трудових відносин. Цей компонент також містить низку соціально-

психологічних установок, що проявляються в процесі праці. Емоційно-оцінний 

компонент містить емоційну оцінку та емоційні установки щодо процесів праці, 

а саме: задоволеність зовнішніми умовами праці, задоволеність професійними 

стосунками та ін. Поведінковий компонент представляє особливості соціально-

трудової активності людини, стратегії її соціально-професійних відносин. 

Представлена модель враховує всі рівні ставлення до праці: загальний рівень 

(мотиви та соціально-психологічні установки); ставлення до професій та 

конкретної роботи (емоційна оцінка та соціально-професійна активність). 

Ґрунтуючись на модель соціально-психологічних особливостей ставлення до 

праці, виокремлено поняття ставлення до праці, що є соціально обумовлена 

пізнавальна, емоційна та поведінкова готовність людини реагувати на процеси 

трудової діяльності.     

 

 

 

 

 

1.2.  Основні соціально-психологічні показники ставлення до праці 
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На основі теоретичної моделі соціально-психологічних особливостей 

ставлення до праці, що складається із трьох компонентів, виділено її основні 

показники. Ці показники ґрунтуються на внутрішніх уявленнях особистості про 

працю та про себе як суспільного об’єкта праці та визначають соціально-

психологічні особливості ставлення людини до праці. До них належить трудова 

мотивація та соціально-психологічні (професійні) установки, задоволеність 

працею та емоційне ставлення до неї, особливості прояву трудової поведінки 

(соціально-професійна активність) та прояв трудоголізму або ліні як крайніх 

типів трудової поведінки. Структура показників досить цілісно відображає всі 

рівні ставлення людини до праці. Трудова мотивація та соціально-психологічні 

установки виявляють загальне ставлення особистості до праці, задоволеність 

працею та трудова активність відображає ставлення людини до професії та 

конкретної роботи. Розглянемо докладніше кожен з цих показників (рис. 1.1.). 

        

Рис. 1.1. Схема формування соціально-психологічних 

показників ставлення до праці 

 

До розуміння поняття мотивації не існує єдиного підходу. Її визначають як 

внутрішню властивість особистості, як «сукупність внутрішніх та зовнішніх 
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рушійних сил, які спонукають її до активності, визначають межі та форми 

поведінки, задають їй спрямованість, орієнтовану на досягнення визначених 

цілей» [147].  

Проблема мотивації праці широко вивчається та досліджується в руслі 

психології (Н. Іванова [60], Є. Ільїн [57], Л. Карамушка [64], А. Куфлієвський 

[84], Т. Сила [133] та ін. [61, 66, 74, 159]), соціології (О. Андріанова [5], 

А. Здравомислов [153], В. Тітова [144] та ін.) та управління (А. Кібанов [98], 

А. Колот [76], С. Шапиро [157] та ін.). Серед західних теорій мотивації варто 

виділити роботи В. Врума [192], Ф. Герцберга [174], Е. Десі [165], Д. Мак-

Клелланда [182], Д. Макгрегора [183], А. Маслоу [94] та ін. [163, 164, 166, 168, 

170, 175, 186].     

У психології сутність поняття мотивації здебільшого пов’язано із 

особливостями свідомості людини, її усвідомленою позицією. Досліджуючи 

проблему мотивації, Є. Ільїн констатує, що всі наявні підходи до її визначення 

поділяються на два напрямки. Перший напрямок характеризує мотивацію як 

певну сукупність мотивів або факторів, другий – у якості динамічного утворення, 

процесу або механізму, що не є статичним. Поняття мотивації також розглядають 

у ролі детермінанти поведінки й відповідно її поділяють на внутрішню та 

зовнішню. Є. Ільїн пропонує визначати мотивацію як динамічний процес 

формування мотиву, що виступає підставою того чи іншого вчинку особистості 

[57].   

Серед великої кількості класифікацій мотивації праці в контексті умов 

професійного середовища, передусім, розрізняють внутрішню та зовнішню види 

мотивації. Внутрішня мотивація (самомотивація) пов’язана із змістом праці та її 

значенням і цінністю для працівника, його інтересом до процесу, із прагненням 

реалізувати свої здібності та таланти. Зовнішня мотивація являє собою всю 

сукупність зовнішньо організованих стимулів, до яких відноситься розмір 

заробітної плати, організація робочого місця, соціальні пільги та ін. [147]. 

Працівник, що має переважно внутрішню мотивацію до праці проявляє більшу 
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ефективність роботи та демонструє кращі результати, ніж працівник із 

зовнішньою мотивацією. 

А. Здравомислов описує чотири універсальні види мотивації трудової 

діяльності:  

1) матеріальний інтерес (отримання необхідної матеріальної винагороди за 

виконану роботу); 

2) зміст праці (прояв інтересу до самого змісту праці); 

3) стосунки з трудовим колективом (стосунки з колегами та керівником); 

4) усвідомлення сенсу своєї трудової діяльності (глибоке розуміння значення 

своєї діяльності, свого місця в соціумі) [153]. 

Є. Ільїн виділив 3 групи основних соціально-трудових мотивів, у 

формуванні та закріпленні яких має складатися трудове виховання: 

1) спонукання суспільного характеру, що полягає в прагненні принести 

користь суспільству, активно брати участь у соціальному розвитку, зробити свій 

внесок у ту чи іншу сферу діяльності; 

2) отримання певних матеріальних благ для себе та сім’ї, чим є заробітна 

плата, соціальні пільги, винагороди; 

3) задоволення потреби в самоактуалізації, самовираженні, самореалізації, 

що пов’язано з пошуком сенсу своєї діяльності, творчістю, реалізацією талантів, 

суспільною повагою та визнанням [57]. 

Мотивація як один із показників ставлення людини до праці включає в себе 

не тільки мотивацію самої праці, але й мотивацію професійного вибору та вибору 

конкретного місця роботи. А. Кібанов наводить основні мотиви вибору професії, 

до яких відноситься такі: суспільний престиж; матеріальне благополуччя; 

інтерес до професії; схильність до певного типу діяльності; відповідність 

професії здібностям людини тощо [98, с. 105]. Автор описує мотиви вибору 

конкретної роботи та робочого місця, що проявляються через оцінювання 

наступних факторів: 
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1) Зовнішня ситуація (позитивні та негативні виробничі фактори) –надійність 

та престиж організації, особливості її системного пристрою, рівень заробітної 

плати, робочий графік, місце розташування, особливості кадрової політики. 

2) Власні можливості – наявність необхідного досвіду та освіти, професійних 

якостей, певного стану здоров’я тощо. 

3) Вибране місце роботи – аналіз змісту роботи, можливості розвитку та 

просування по кар’єрних сходах, стилю керівництва та політики прийняття 

рішень [98, с. 105].  

 Л. Карамушка, досліджуючи психологічні особливості підприємницької 

діяльності, розрізняє три групи мотивів трудової діяльності, а саме: внутрішні 

(прагнення до високого матеріального рівня, до власної свободи, до авторитету), 

соціальні (бажання приносити суспільну користь) та зовнішні мотиви (престиж 

певного виду діяльності тощо) [64]. 

 В управлінському підході трудову мотивацію вивчають у якості 

спонукання та стимулювання до якісного виконання трудових функцій. 

Виділяють чотири компоненти, які складають механізм функціонування 

трудової мотивації: 1 – компонент включення (невключення), що зумовлює 

основні трудові цінності працівника та їх соціальну значимість; 2 – мотиваційне 

ядро особистості, що є сукупністю всіх трудових мотивів; 3 – компонент 

задоволеності працею – оцінка якості трудової діяльності, співвіднесення 

очікувань та реальної ситуації; 4 – трудова поведінка – дії працівника по 

відношенню до соціально значущих об’єктів [98].    

Класичні західні теорії мотивації праці на сьогодні не втратили своєї 

актуальності. Розрізняють дві основні школи дослідження мотивації – змістовні 

та процесуальні. До змістовних належить теорія ієрархії мотивів А. Маслоу, 

двофакторна теорія трудової мотивації Ф. Герцберга, концепція трудової 

мотивації Д. Мак-Клелланда, а до процесуальних – теорія очікування В. Врума, 

теорія справедливості С. Адамса, концепція Л. Портера та Е. Лоулера.  

У змістовних теоріях мотивація розглядається як результат певних 

внутрішніх та зовнішніх спонукань, які зумовлюють поведінку людини. Ці теорії 
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аналізують структуру та зміст потреб, а також їхній вплив на формування 

мотивації. А. Маслоу зазначає, що людина працює для задоволення своїх 

внутрішніх потреб. Згідно його теорії ієрархії потреб (фізіологічні, потреби у 

безпеці, у любові та приналежності, у повазі та визнанні, у самоактуалізації) 

домінує один певний мотив, але загалом людська діяльність має декілька 

мотивів. Задоволення нижчих потреб не є обов’язковим для прагнення більш 

високих [94].  

Результатом розвитку ідей А. Маслоу стала теорія «ERG» К. Альдерфера. 

Згідно з цією теорією, існує три основні базові потреби: потреби, пов’язані з 

існуванням (existence), потреби в соціальній приналежності (спілкування) 

(relatedness) та потреби в зростанні (growth). На відміну від теорії А. Маслоу, дані 

потреби не мають ієрархії та можуть як одночасно впливати на людину, так і 

компенсувати один одного [119]. 

Мотиваційна теорія Ф. Герцберга передбачає наявність двох груп 

факторів, які впливають на мотивацію та задоволеність людини своєю роботою. 

Першу групу складають гігієнічні фактори, до яких належить рівень заробітної 

плати, режим та розпорядок роботи, стиль керівництва, стосунки з колегами. Ці 

чинники передусім впливають на рівень мотивації працівника. Другу групу 

складають так звані мотиватори, а саме умови для кар’єрного зростання та 

розвитку, визнання та відповідальність. Для підвищення трудової мотивації 

працівника керівництву насамперед необхідно підвищувати рівень гігієнічних 

факторів, а потім брати до уваги мотиватори [174]. 

Змістовна теорія мотивації Д. Мак-Клелланда містить три групи потреб: 

– потреба в досягненнях (прагнення ставити високі цілі та досягати їх); 

– потреба в співучасті (прагнення отримувати схвалення від оточення, 

будувати дружні стосунки, допомагати людям); 

– потреба у владі (необхідність впливати на інших людей). 

Згідно з теорією, ці потреби (у випадку їх присутності або розвиненості) 

впливають на поведінку людини та підштовхують до їх реалізації. Дані потреби 

є набутими завдяки досвіду та навчанню [182]. 
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Процесуальні теорій мотивації не заперечують наявності потреби для 

формування мотивації, але передбачають, що мотивація залежить від певних 

очікувань та уявлень ситуації, а також очікування тих чи інших наслідків. 

Теорія очікування В. Врума констатує, що ухвалюючи те чи інше рішення, 

людина керується двома моментами: сила привабливості (користі) результату; 

рівень зусиль, що необхідно докласти для його досягнення. Відповідно, рівень 

мотивації людини залежить від цих очікувань [192]. 

Основна ідея теорії справедливості (рівності) С. Адамса полягає в тому, що 

люди порівнюють власні отримані результати та витрачені на них зусилля з 

результатами інших. Порівнянню підлягають об’єктивні результати, такі, як 

величина винагороди. Це порівняння є оцінюванням, заснованим на 

суб’єктивному сприйнятті людиною самої себе та інших [98]. 

Модель, розроблена Л. Портером та Е. Лоулером, містить певні елементи 

як теорії очікувань, так і теорії справедливості. Згідно з цією моделлю, існують 

три змінні, від яких залежать результати діяльності працівників, а саме: 

витрачені зусилля, здібності й характер людини, усвідомлення своєї ролі в 

процесі праці. Кожен працівник має власне уявлення про справедливість 

винагороди за результат. Винагороди можуть бути зовнішніми та внутрішніми. 

Таким чином, задоволення працівника працею залежить від рівня справедливості 

цих винагород та рівня результативності [98]. 

Згідно теорії «X,Y» Д. Макгрегора, управління мотивацією робітника 

відбувається з двох різних позицій. З позиції теорії «X» робітники розглядаються 

як пасивні та безвідповідальні, як ті, що не мають бажання працювати, а тому їх 

треба контролювати та примушувати до робити. З позиції теорії «Y» 

передбачається, що робітники прагнуть ефективно працювати, брати на себе 

відповідальність, розвиватися та отримувати насолоду від процесу праці, тому 

для них потрібно створювати якісні умови. Д. Макгрегор виходив з того, що різні 

керівники, дотримуючись однієї з викладених позицій, застосовують або 

авторитарний (теорія «X») або демократичний (теорія «Y») стиль управління 

[183]. 
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Широке поширення в дослідженнях мотивації праці отримала теорія 

постановки мети Е. Лока. Її ідея в тому, що рівень трудової мотивації працівника 

залежить від мети, яку він ставить перед собою. Важливим є не абстрактний 

характер мети, а її конкретність та чіткість. Дослідження показали, що при 

наявності конкретних цілей людина працює більш успішно та ефективно, ніж 

при їх відсутності. Рівень зусиль, що докладає працівник для досягнення мети 

залежить від її складності, але занадто складні або зовсім недосяжні цілі можуть 

привести до негативного результату, до зниження робочої ефективності. У змісті 

поставленої мети виділяється чотири основні характеристики, від яких залежить 

успішність її досягнення: чіткість (конкретність) мети, складність, прийнятність 

(її привабливість для працівника) та прихильність (готовність працівника 

докладати необхідні зусилля) [180].  

В останні десятиріччя набрала популярності психологічна теорія, що має 

назву «теорія самодетермінації», авторами якої є Е. Десі та Р. Райан. У рамках 

даної теорії, самодетермінація розуміється як здатність людини робити вільний 

усвідомлений вибір, що базується на її власних переконаннях і не залежить від 

вимог зовнішнього середовища. Самодетермінація є не тільки здатністю, але і 

потребою людини, її складають наступні потреби: потреба в автономії 

(самостійний вибір, самоконтроль), потреба в компетентності 

(самоефективності) та потреба в приналежності й відносинах з іншими людьми. 

Ці потреби є основою внутрішньої мотивації, від рівня їх задоволення залежить 

психологічне благополуччя особистості. Виділяють два види мотивації, а саме: 

зовнішню (отримання зовнішніх винагород або уникання покарань) та 

внутрішню (прагнення до саморозвитку). Дослідження Е. Десі та Р. Райана 

показали, що працівник, який має внутрішню мотивацію демонструє більшу 

ефективність та задоволеність працею. Йдеться про внутрішню мотивацію як 

отримання задоволення від самого процесу роботи [165]. Дана теорія має 

насьогодні найбільшу актуальність і відповідає гуманістичному підходу до 

проблеми мотивації праці.   
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Дослідженням трудової мотивації української молоді займалися Л. Башук 

[11], Н. Ляшенко [90] (вивчення мотиваційних чинників та установок 

працевлаштування молоді), О. Волощук [24] (визначення мотивів діяльності 

молодих науковців), І. Кобзиста, Х. Махмудов [71] (мотивація 

працевлаштування студентів), М. Петюх, О. Царенко [113], М. Рижков [122] 

(дослідження мотивації професійної діяльності випускників вищих навчальних 

закладів), А. Садовська [124, 125] (задоволеність освітою та роботою 

випускників ВНЗ технічного профілю) та ін.     

Наступний показник мотиваційно-смислового компонента моделі 

ставлення до праці – соціально-психологічної установки. Згідно з класичною 

теорією установок Д. Узнадзе, установка визначається як основний регулятор 

поведінки, що задає її спрямованість. Сенс мотивації людини полягає в 

діяльності, що відповідає вибору основної життєвої установки [4]. 

У соціальній психології вивчається поняття «соціальна установка». 

Соціальна установка виникає в процесі засвоєння людиною соціальних норм, які 

в подальшому реалізуються через її певні дії та вчинки. Зміну установок 

особистості в діяльності можна зрозуміти тільки через аналіз змін у самій 

діяльності. Установка пов’язана з особистісними смислами та змінюється під час 

їх трансформації [4]. 

У західній психології соціальна установка позначається терміном 

«атитюд», вивчення якого є окремою галуззю соціальної психології (Ф. Олпорт, 

А. Грінволд [171] та ін.). Ф  Олпорт визначав атитюд як певний несвідомий 

компонент, що спрямовує та регулює поведінку особистості, спонукає її до 

діяльності та організованості.  

Більшість досліджень проблеми трудової установки присвячено 

професійним установкам. О. Асмолов [7], Л. Мітіна [95] розглядають 

професійну установку в якості системи мотивів та інтересів, що виконує 

спрямовуючу та регулятивну функцію, визначає основний напрям діяльності 

особистості. Н. Єрьоміна визначає професійну установку як «готовність 
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особистості сприймати певним чином умови діяльності та діяти в них 

відповідним чином» [41, c. 143].    

Професійні соціально-психологічні установки вивчають  та досліджують 

О. Дробот [39], О. Кудерміна [80], П. Макаренко [92], Т. Пухарева [121], 

С. Шаймухаметова [156] та ін. [26, 134, 154].      

О. Дробот розглядає професійні установки в якості складової професійної 

свідомості. Установки містять певну вироблену професійну норму та виступають 

метою соціальної поведінки. Вони є переходом від професійної свідомості 

(внутрішньої діяльності) до зовнішньої професійної активності [39]. 

Е. Чугунова описує компоненти, що формують професійні установки:  

– емоційний (особливості емоційного ставлення до своєї професії та 

спеціальності); 

– комунікативний (особливості розвитку комунікативних професійних та 

особистісних зв’язків); 

– когнітивний (індивідуальні властивості пізнавальних процесів); 

– мотиваційний (рівень усвідомлення стимулів своєї праці); 

– поведінковій (особливості трудової активності та вчинків); 

– рефлексивний (оцінювання своїх дій, прагнення до самопізнання) [155]. 

 П. Макаренко зазначає, що професійні установки відносяться до 

смислових та за своїм психологічним механізмом вони функціонують на основі 

мотивації досягнення, але мають ієрархічно вищий рівень, ніж професійні 

рішення та наміри [92].  

Ф. Ільясов виділяє таке поняття як корпоративна установка, що є 

реалізацією певної трудової (корпоративної) поведінки, дій та настроїв з метою 

отримання необхідних ресурсів. У якості основної корпоративної установки 

виділяється установка на корпоративний успіх (орієнтація на ефективність 

роботи всієї організації) [58].  

Таким чином, установки виконують важливу інтегративну та 

пристосувальну функцію, які обумовлюють поведінку людини. Важливо 

відзначити, що сформовані установки можуть обмежувати сприйняття людини, 
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створюючи різного роду стереотипи. У цьому випадку є ймовірність наявності 

неефективних установок, що негативно впливатимуть на професійну активність 

працівника.  

Показником емоційно-оцінного компонента моделі ставлення до праці є 

задоволеність працею. Під задоволеністю працею розуміють емоційно-оцінний 

стан або сукупність почуттів особистості, що виникають по відношенню до праці 

та умов її протікання [43, с. 69]. Розрізняють такі види задоволеності працею: 

загальна, коли людина загалом задоволена своєю роботою; особиста, коли 

оцінюються окремі елементи трудової діяльності. Ці два види задоволеності є 

взаємопов’язаними [2]. Характер цього взаємозв’язку визначається декількома 

принципами, що описує В. Адамчук: 

– виникнення загальної задоволеності в результаті значної переваги 

кількості позитивних чи негативних факторів одна над одною; 

– виявлення високого значення одного з позитивних чи негативних факторів, 

що визначає загальну задоволеність; 

– виникнення відносної рівноваги між позитивними та негативними 

факторами, загальна незадоволеність виявляється невизначеною [2, с. 300]. 

До окремих елементів трудової діяльності, що складають особисту 

задоволеність працею людини, Ю. Волков відносить характер праці (найманий – 

самостійний, колективний – індивідуальний тощо); зміст праці (функціональні 

обов’язки); умови праці та трудове середовище (стан устаткування засобів праці, 

санітарно-гігієнічні умови, побутові умови в трудовому середовищі); ступінь 

безпеки умов праці; режим праці та відпочинку; можливості для самореалізації в 

трудовій організації; економічні умови (перш за все оплата праці); перспективи 

професійного та службового зростання; організаційні умови (раціональність 

розподілу трудового навантаження в часі та між співробітниками, ритмічність 

тощо); створювані в організації можливості для участі працівників у вирішенні 

її проблем; соціально-психологічні умови (стосунки в колективі, стан соціальної 

напруженості в ньому тощо); стиль та методи керівництва в організації, стосунки 
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з керівниками; турбота керівництва про співробітників та їхні потреби; захист 

інтересів працівників профспілковою організацією [23, с. 369– 370]. 

В. Толочек наводить наступні чинники, що формують задоволеність 

працею:  

 1) зміст праці (необхідний інтерес до процесу роботи, прагнення до 

вирішення завдань); 

оплата (рівень заробітної плати, якість соціального пакета, пільги); 

 2) кар’єрне зростання (перспектива кар’єрного та професійного росту); 

 3) рівень винагород (додаткове преміювання, доплата за вислугу років); 

 4) керівництво (стиль керівництва, можливість участі працівника в 

прийнятті важливих рішень організації); 

 5) робочі групи (корпоративна культура та групові норми, сприятливий 

психологічний клімат);  

 6) умови роботи (сприятливі або несприятливі фізичні умови) [145]. 

Дослідження В. Ядова щодо задоволеності працею на виробництві 

дозволили визначити, що цей показник залежить від сили збігу вимог, умов та 

можливостей роботи з потребами, інтересами та соціальними установками 

самого працівника. Велике значення також мають кваліфікація працівника та 

характер його праці. У кваліфікованих працівників задоволеність залежить від 

внутрішньої мотивації, тоді як у некваліфікованих – від зовнішніх (об’єктивних) 

умов праці [153].   

Л. Джуелл зазначила, що в питанні задоволеності працею доцільно 

досліджувати особистісні характеристики самої людини. Автор виділяє людей з 

позитивною та негативною афективністю. Перші можуть бути задоволені 

(виявляти позитивні емоційні реакції) практично будь-якою робочою ситуацією, 

інші ж, навпаки, в усіх ситуаціях залишаються незадоволеними. Л. Джуелл 

також відзначає, що існує кореляція між задоволеністю роботою та загальною 

задоволеністю життям [34]. 

У дослідженні проблеми задоволеності працею Є. Лок прийшов до 

висновку, що рівень задоволеності особистості залежить від сприйняття самої 
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себе і життя загалом. Важливу роль відіграє відповідність цінностей праці 

цінностям працівника, серед яких найбільш важливими є інтерес до процесу 

роботи, виробничі умови, рівень винагороди [179]. 

В управлінському підході (Т. Коваленко, В. Співак та ін.) задоволеність 

працею розглядається як сукупність усіх аспектів, що утримують працівника в 

організації [69]. Відповідно, висока задоволеність стає запорукою високої 

відданості та лояльності працівників до організації, що спонукає їх бажання 

діяти в інтересах самої компанії.    

У теорії Ф. Герцберга (що розглянуто вище) незадоволеність працівника 

роботою частіше пов’язана з гігієнічними факторами (несприятливі фізичні 

умови, низький рівень зарплати), а задоволеність роботою безпосередньо 

пов’язана з мотиваторами, що спонукають людину працювати (кар’єрне 

зростання, професійний розвиток тощо) [174]. 

Дослідження задоволеності працею (А. Здравомислов, Ф. Ільясов, 

О. Кіссель та ін.) показали, що вона безпосередньо не залежить від 

продуктивності праці. Працівник з низьким рівнем задоволеності працею може 

демонструвати цілком високі показники своєї продуктивності.  

Серед сучасних досліджень задоволеності працею варто відзначити роботи 

О. Вечерина [21] (суб’єктивні фактори задоволеності працею), Ю. Губарєвої [27] 

(задоволеність працею як фактор плинності кадрів), О. Лазорко [86] 

(задоволеність як ресурс професійної безпеки), Є. Минаш [96] (задоволеність 

працею спеціалістів різних рівнів) та ін. [42, 82, 88, 112].   

Таким чином, рівень задоволеності працею залежить від того, на скільки 

умови праці відповідають потребам та установкам самого працівника. При 

досить високому рівні загальної задоволеності працею, робітник може бути 

незадоволений окремими елементами своєї трудової діяльності (наприклад, 

якістю технічного забезпечення). 

Показником поведінкового компоненту моделі ставлення до праці є 

трудова поведінка. Трудову поведінку визначають як «свідомо регульований 

комплекс дій та вчинків працівника, пов’язаних зі збігом професійних 
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можливостей та інтересів і діяльності організації виробничого процесу» [2, с. 

348]. 

Трудова поведінка є зовнішнім проявом всіх внутрішніх показників, які 

було охарактеризовано вище (трудова мотивація, соціально-психологічні 

установки, особливості задоволеності працею). Трудова поведінка 

спрямовується та обумовлюється не тільки особливостями окремих працівників, 

а й спільними груповими інтересами всього робочого колективу.  

Проблема трудової поведінки досить широко вивчається та досліджується 

такими вченими, як Г. Бессокирна [141], В. Верховін [19], Ю. Волков [23], 

М. Дороніна [37], М. Лукашевич [89], В. Співак [135], О. Темніцький [142] та ін.  

М. Лукашевич зазначає, що трудову поведінку необхідно розглядати як 

явище конкретного історичного періоду, що залежить від соціально-економічної 

системи та особливостей культури самої країни. При цьому автор підкреслює 

близькість таких понять як «трудова поведінка» та «трудова мораль» [89]. 

В. Верховін стверджує, що ступінь адекватності трудової поведінки 

людини залежить від рівня відповідності індивідуальних інтересів та цілей 

працівника цілям самої організації [19]. Автор виділяє такі особливості трудової 

поведінки: відображення функціонального алгоритму виробничого процесу; 

адаптація працівника до вимог та умов виробничого процесу та соціального 

оточення; динамічний прояв соціальних стандартів, стереотипів та професійних 

установок; відображення індивідуальних рис особистості працівника; наявність 

впливу людини на навколишнє виробниче та соціальне середовище з метою 

підтримки своєї психофізіологічної та соціально-психологічної стійкості й 

рівноваги [19, с. 403].  

Зазначимо, що прояв трудової поведінки значною мірою залежить від 

особливостей соціально-організаційної (корпоративної) культури самої 

компанії, яка регулює соціальний клімат, норми, цінності та стилі поведінки 

своїх працівників.  
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У рамках структурно-функціонального підходу до вивчення трудової 

поведінки виділяють різні її типології. Наведемо кілька основних форм трудової 

поведінки, що описує В. Співак: 

1) цільова форма поведінки – поведінка працівника, спрямована на 

досягнення певної мети, пов’язаної з трудовими завданнями та обов’язками; 

2) інноваційна форма – розробка нестандартних рішень проблем, пов’язаних 

зі змістом та умовами праці; 

3) адаптаційно-пристосувальна форма поведінки – поведінка, що 

спостерігається в ситуаціях, пов’язаних зі змінами (зміна місця роботи, умов, 

трудових функцій тощо); 

4) церемоніально-субординаційна форма – дотримання норм і традицій 

організаційної культури (етикет, манера спілкування зі співробітниками); 

5) характерологічна форма – поведінка, що демонструє певні риси характеру 

та емоції працівника; 

6) деструктивні форми трудової поведінки – вихід працівників за межі 

статусно-рольових розписів, норм та дисциплінарних рамок трудового процесу 

[135, с. 54]. 

Основним показником трудової поведінки може виступати трудова 

(професійна) активність особистості, що розглядається в якості певного ступеня 

самореалізації людини в праці. Ю. Волков наводить типологію працівників за 

характером трудової активності: 

1) нормативний тип – трудова поведінка працівників обмежується 

виконанням передбачених змістом закріпленого за ними виду праці, дій, 

соціальних функцій, обов’язків, причому характеризується їхнім сумлінним 

виконанням; 

2) понаднормативний тип характеризує працівників, трудова поведінка яких, 

крім сумлінного виконання трудових обов’язків, містить регулярне виконання 

різних вторинних трудових дій; 

3) субнормативний тип характеризує працівників, які в повному обсязі та/або 

недостатньо якісно виконують навіть прямі службові обов’язки. В їх трудовій 
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поведінці рідко проявляються вторинні трудові дії, але для цього типу 

працівників це не є характерним; 

4) анормативний (ненормативний) тип характеризує поганих працівників. Ці 

працівники виконують свої прямі трудові обов’язки лише у випадку постійного 

нагляду над собою, намагаються байдикувати, ухилятися від справи. Зазначені 

працівники мають низький рівень якості роботи [24, с. 388].   

 Аналізуючи трудову поведінку в контексті ставлення до праці, необхідно 

виділити такі її протилежні типи як трудоголізм та лінь. Обидва феномени 

розглядаються в літературі з різних боків, у якості як негативного так і 

позитивного явища.  

 Є. Ільїн надає таке визначення трудогоізму: «це тяга людини до роботи, яка 

за прийняття характеру залежності витісняє всі інші інтереси та потреби, 

заповнює собою життя» [56, с. 101]. У літературі феномен трудоголізму 

переважно розглядається як патологічний вид поведінки, що виявляється в 

неусвідомлюваній залежності від праці.      

 Західні вчені (М. Гріффтінс [172], Б. Кіллінджер [176], Г. Портер [189], 

Б. Робінсон [190]) розглядали трудоголізм тільки з точки зору аддикції 

(патологічної залежності). Б. Кіллінджер описує це поняття як виключно 

негативний феномен, що обов’язково призводить до психологічної 

нестабільності та втрати здоров’я [176].   

 Проблему залежного трудоголізму вивчали О. Весніна [20], Ц. Короленко 

[78], В. Кукк [83], Н. Міщенко [97], М. Наріцин [103] та ін. [13, 40, 127, 139, 152].  

 М. Наріцин стверджує, що трудоголізм є наслідком різних соціальних 

криз. Унаслідок люди намагаються адаптуватись до життя, «знайти себе» та 

реалізуватися. Виходом у цій ситуації є «втеча в роботу», адже саме через роботу 

людина отримує суспільне схвалення та визнання. Автор підкреслює, що 

трудоголізм як соціальне явище здебільшого притаманний чоловікам [103].  

Ц. Короленко надає класифікацію ознак наявності у людини залежного 

трудоголізму: 
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1) аналіз змісту свідомості трудоголіка показує, що він не може думати ні про 

що інше, крім роботи; 

2) трудоголік прагне підпорядкувати всю діяльність залежних від нього 

людей досягненню мети, яку він вибирає; 

3) не вміючи і не бажаючи чекати інших, трудоголік змушує чекати себе, не 

виявляючи в цьому нічого особливого та негативного; 

4) аналіз тривалого періоду життя таких людей виявляє загальну 

деструктивність [78, с. 107–108]. 

О. Весніна пропонує такі групи, на які можна розділити трудоголіків: 

1) «трудоголік для інших» – особа, що дуже багато працює та задоволена цим; 

її повністю влаштовує її життя; 

2) «трудоголік для себе» – особа, яка дуже багато працює, але має щодо цього 

суперечливі почуття; 

3) «успішний трудоголік» – особа, яка завдяки роботі домагається великих 

професійних або кар’єрних успіхів; 

4) «трудоголік-невдаха» – особа, яка завзято займається марною діяльністю, 

яка нікому не потрібна;   

5) «прихований трудоголік» – особа, яка у суспільстві демонструє, нелюбов 

до роботи, при цьому всі сили та час віддає роботі [20]. 

 Існують підходи, за яких трудоголізм розглядається як цілком нормальне 

та прийнятне явище, що виражає соціальну корисність.  Є. Ільїн, зазначає, що для 

нормальних (здорових) трудоголіків робота сприймається як хобі, адже вона є 

улюбленою справою в житті людини. Ці люди отримують задоволення як від 

процесу, так і від результату своєї праці. Здорові трудоголіки не схильні 

скаржитися на завантаженість роботою, оскільки, виконуючи її, вони відчувають 

душевний комфорт. Подібні люди не стають пацієнтами психотерапевтів та 

психіатрів. Здоровий трудоголізм приносить користь та високу ефективність 

діяльності, а його результатом стає успіх [56].   

Феномен ліні також з різних боків вивчається вченими (М. Берендеєва [14], 

Я. Варварічева [16], С. Посохова [114], І. Якіманська [160] та ін. [6, 49].  
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Розрізняють такі типи ліні: лінь як відсутність (або низький рівень) мотивації, 

лінь як слабка вольова сфера, лінь як захисна реакція організму, лінь як двигун 

прогресу, лінь як індивідуальний стиль діяльності. 

Як вказують В. Воробйова, І. Якіманська, успішна діяльність вимагає не 

тільки наявності високої мотивації, але і присутність певних вольових зусиль, що 

проявляється в розвиненому самоконтролі та самодисципліні. Займаючись 

улюбленою справою, людина повинна постійно працювати над своїм характером 

та розвивати волю [160]. Автори наводять такі характеристики ліні: 

1) актуальність іншої діяльності (заміщення необхідного виду діяльності 

іншим, можливо, більш приємним); 

2) стан «тут і тепер» (перебуваючи в стані ліні, людина намагається не 

згадувати минуле та не думати про майбутнє); 

3) залежність від зовнішніх умов (виходячи із зовнішніх умов, людина 

вибирає діяльність, що замінює необхідну); 

4) придбана якість (лінь є придбаною якістю, вона, як і самодисципліна, 

виховується з дитинства); 

5) інфантильний стан суб’єкта (активізація внутрішньої дитини, у якої ще не 

сформована воля); 

6) заразність (піддаючись настрою оточення, людина може стати активною 

або ледачою); 

7) компенсуючий механізм, тобто почуття провини (активізація внутрішньої 

боротьби між «хочу» й «треба», формування почуття провини, якщо «хочу» бере 

верх); 

8) динаміка ліні як процесу (стан ліні може змінюватися залежно від 

зовнішньої або внутрішньої ситуації); 

9) стан психічної напруженості (виникає внаслідок внутрішньої боротьби 

мотивів) [160]. 

С. Занін виділяє наступні причини ліні: уникнення нових справ, 

невпевненість у собі, віддаленість результату, відсутність видимих змін, 

обмеженість потреб, відсутність негайної нагороди, відсутність потреби в 
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грошах, відсутність інтересу до роботи, брак часу, втома, тривала перерва в 

роботі, занадто велика завантаженість, невпевненість у результаті [49 c. 8–11].  

С. Посохова, вивчаючи етичні аспекти психології ліні, доходить висновку, 

що лінь часто супроводжується внутрішнім конфліктом між моральним 

обов’язком та бажанням особистості. У цій ситуації людина діє поборовши 

власну лінь, але ця дія буде відбуватися тільки з усвідомлення свого обов’язку та 

суперечити її власним бажанням. Таким чином, формується досить складний 

внутрішній етичний конфлікт [114, с. 68]. 

М. Левін зазначає, що «кожен здатний відчувати радість, отримувати 

нагороду та задоволення, що заслужені продуктивною роботою, але досягають 

цього лише у випадках, коли можуть знайти способи реалізації потенціалу, 

адекватні складу їх розуму» [87, с. 323]. 

Зарубіжні підходи до проблеми ліні полягають у вивченні феномену 

прокрастинації, тобто звички переносити виконання справ на інший час 

(Л. Бабаута [161], П. Стіл [191], Дж. Феррарі [167], Н. Файор [169] та ін.  [162, 

184].   

Н. Файор визначає прокрастинацію як певну поведінку людини, за якої 

вона відкладає розпочату справу «на потім» у зв’язку із занепокоєнням, що 

виникає під час спроби довести цю справу до кінця. Автор пише, що 

прокрастинація властива всім людям, кожна особа схильна відмовлятися від 

виконання одних справ на користь інших, більш приємних [169]. 

Таким чином, ставлення до праці здебільшого вивчається через 

перераховані вище окремі показники (трудові мотиви, соціально-професійні 

установки, задоволеність працею, трудова поведінка). Отже, комплексне 

дослідження ставлення до праці має враховувати всі компоненти моделі 

ставлення до праці, що містить зазначені показники. Дані показники 

відображають всі рівні ставлення до праці. Трудові мотиви та установки 

характеризують загальне ставлення людини до праці. Задоволеність роботою та 

трудова поведінка відображають ставлення людини до професії та конкретної 

роботи в конкретних виробничих умовах.  
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1.3. Роль економічного статусу у визначенні соціально-психологічних 

особливостей ставлення молоді до праці 

На сьогодні з формуванням економічної свідомості та впровадженням 

нових інформаційних технологій, праця та ставлення до праці поступово 

набувають нової якості. Кожного дня виробничі процеси підлягають оптимізації, 

з’являється велика кількість нових професій, що потребують нових форм 

трудової взаємодії. Таким чином, у цих умовах трансформації, людині необхідно 

мати високий рівень лабільності та адаптивності.  Такими якостями більшою 

мірою володіє саме сучасна молодь. Якраз молодь легше пристосовується до 

змін та нових умов, до того ж, завдяки віку вона є активною ланкою суспільства 

та соціальних відносин. 

Український політолог Г. Коваль зазначає, що «молодь – не тільки суб’єкт, 

спадкоємець матеріальних та духовних багатств суспільства, але й творець 

нових, прогресивніших політико-демократичних суспільних відносин» [70, с. 

161].  

Молоді як соціальній групі властиві такі характеристики: 

1) молодь – частина суспільства (його соціальних класів та верств), продукт 

його розвитку та засіб відтворення; 

2) молодь – явище конкретно-історичне, вона виступає продуктом історії та 

культури, двигуном та необхідною умовою змін; 

3) молодь – соціально-демографічна група, що перебуває в стані залежності, 

не маючи повної самостійності в прийнятті рішень [131, с. 58]. 

Досліджуючи ціннісні орієнтації сучасної української молоді, 

О. Віноградов, С. Святенко дійшли висновку, що пріоритетними для цієї 

соціальної групи є орієнтація на безпеку, доброзичливість, самостійність та 

досягнення. Також значними цінностями молоді є власні інтереси та відкритість 

новому досвіду. У порівнянні з молоддю інших країн виявлено, що провідною 

характеристикою молоді України є самоствердження, але при цьому така 
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цінність, як самостійність виражена слабкіше [126]. 

 Відповідно до теорії поколінь Н. Хоува і В. Штрауса, сучасна молодь (від 

18 до 35 років) належить до так званого покоління «Y», або, як іще його 

називають покоління «міленіалів». Для такої молоді невід’ємною частиною 

життя та засобом отримання інформації є цифрові технології, вона має іншу за 

попередні покоління систему цінностей, а також інше сприйняття інформації та 

часу. Серед основних цінностей цього покоління виділяють такі, як свобода, 

мобільність, розваги, орієнтація на результат, а такі цінності, як «мораль» та 

«відповідальність» також включені в їх систему [118].  

Як зазначає К. Амосова, для покоління «міленіалів» важливою цінністю є 

контроль над власним життям, своєю діяльністю та часом. Ця молодь 

усвідомлює власну цінність, демонструє оптимізм та упевненість у собі, вона має 

розвинені комунікативні навички та віддає перевагу командній роботі [3].  

Слід зауважити, що на сьогодні мілленіали становлять майже третину 

світового ринку праці, а досить скоро їх буде не менше 75%. Ставлення до праці 

такої молоді визначається наступними характеристиками:  

1. Молодь цього покоління досить амбіціозна, у неї відсутній страх 

втрачання роботи, вона має впевненість, що швидко знайде нову, ця молодь 

завжди готова прийняти нову пропозицію щодо більш вигідного місця в іншій 

компанії.   

2. Для міленіалів дуже важливим є позначення мети їхньої діяльності, їхня 

робота повинна змінювати світ на краще, вони  прагнуть приносити соціальну 

користь.   

3. Ця молодь віддає перевагу гнучкому графіку роботи, вона цінує 

особисту свободу та вільний час, що прагне приділяти іншим сферам життя. 

4. Міленіали прагнуть швидко навчатися та розвиватися по кар’єрних 

сходах. Вони не готові чекати роками, поки їм запропонують нову посаду, їх 

переконання полягає в тому, що вони «не гірші за інших» та старших колег і тому 

можуть з легкістю опонувати нові робочі обов’язки.  

5. Міленіали цінують мобільність та швидкість у  отриманні та передачі 
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будь-якої інформації. 

6. Покоління «Y» практично всю інформацію отримує в соціальних 

мережах. Значна частина спілкування такої молоді також здійснюється через 

соціальні мережі, а навчання – в онлайн режимі.  

7. Для цієї молоді важливо суспільне визнання, свої успіхи та значні події 

вона нерідко демонструє у соціальних мережах.  

8. Для міленіалів важливо розуміння величини винагороди за працю, для 

них важлива бонусна система, що враховує їхні зусилля та результати. Також ця 

молодь потребує і нематеріальної винагороди, такої, як похвала, визнання. 

9. На робочому місці молоде покоління потребує зручності та комфорту, 

вони цінують турботу про себе 

10. Молодь покоління «Y» потребує увагу з боку колег та керівництва, а 

також  індивідуальний підхід до себе [1]. 

Проблема професійної соціалізації та професійно-трудового 

самовизначення молоді широко досліджується такими вченими, як Л. Боярин 

[12] (соціальна та комунікативна компетентність молоді); І. Ващенко [18] (вплив 

психологічних особливостей на професійне самовизначення молоді); 

В. Завацький [47, 48] (професійно важливі якості молоді); Ю. Корж [77] 

(професійна мотивація студентів); О. Кокун [72, 73] (розвиток професійної 

спрямованості молоді); В. Лозовецька [85] (професійна орієнтація молоді); 

М. Найдьонов, Л. Найдьонова [102] (соціально-психологічні чинники 

престижності вибору професії); В. Мяленко [99], Ю. Пасовець [188], 

Т. Прохоренко [118] (стратегії професійної реалізації молоді), Л. Спіцина [63, 

136, 137, 138] (моделі кар’єрного становлення молоді) та ін. [26, 38, 110].      

Виходячи із сучасних умов та процесів економічної трансформації, 

вирішено дослідити особливості ставлення до праці молоді саме з різним 

економічним статусом. Зазначимо, що в загальному сенсі – економічний статус 

визначається рівнем доходу людини.   

Розглядаючи поняття «економічний статус», треба визначити зміст 

поняття «статус», що являє собою «місце особистості в суспільстві, яке визначає 
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її спосіб життя та приналежність до певних соціальних, професійних та інших 

груп, ознаки, що характеризують особистість як певний соціальний тип» [68, с. 

331]. Статус дає певні права та можливості впливати на суспільство (виходячи зі 

своєї статусної позиції), але також передбачає і обмеження [158]. Статус 

особистості передбачає певного очікування суспільства від носія цього статусу, 

дотримання нею певних функцій, норм поведінки, обов’язків тощо. Таким 

чином, поведінка особистості може бути спрямована як на підтримку свого 

статусу, так і на його зміну. Статус зберігається, якщо людина живе відповідно 

до встановлених норм, що властиві саме цій позиції. Встановлено, що 

найбільший вплив на людину можуть здійснювати учасники саме її (того ж) 

статусного рівня, їхня думка буде найбільш значущою для неї [4].  

Маючи той чи іншій статус, людина належить до певного страту – певної 

соціальної групи. Існує теорія функціональної концепції соціальної 

стратифікації, за якої суспільство є різноманітністю соціальних ролей та позицій. 

Сама система суспільства утворена процесом розподілу праці, системою певних 

культурних норм та цінностей. Ця система визначає значимість та цінність будь-

якої діяльності, а також формує та узаконює соціальну нерівність [130]. 

Виділяють таку вертикальну стратифікацію: вищий клас професіоналів; 

технічні фахівці середнього рівня; комерційний клас; дрібна буржуазія; техніки 

та робітники, що здійснюють керівні функції; кваліфіковані робітники; 

некваліфіковані робітники [130, с. 75]. 

У вузькому сенсі економічний статус виявляє становище людини, яке 

визначається розміром її доходу. Але треба додати, що в соціально-

психологічному аспекті ставлення до праці, економічний статус, як правило, 

містить і соціальний. Поняття соціального статусу визначається як «положення 

індивіда в системі його міжособистісних стосунків, що й визначає його права, 

обов’язки та привілеї» [68, с. 333]. Соціальний статус визначає місце особистості 

в різних сферах життя, що оцінює особистість з боку суспільства (рівень доходу, 

престиж, авторитет, посада). Він проявляється як у зовнішньому плані людини 

(стиль одягу, зовнішній імідж, манери), так і у внутрішньому (цінності, мотиви, 
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цілі, установки). 

Традиційно виділяють три види соціального статусу, а саме приписаний, 

досягнутий та змішаний. Приписаний статус – статус, отриманий від 

народження, що не залежить від бажання та зусиль індивіда (стать, раса, 

національність). Досягнутий статус – статус, отриманий завдяки зусиллям 

самого індивіда (освіта, кваліфікація, посада). Змішаний статус – статус, який 

поєднує елементи приписаного та досягнутого статусів (пенсіонер, олімпійський 

чемпіон тощо) [4]. 

Виступаючи носієм того чи іншого соціального статусу, людина виконує 

певну соціальну роль. Соціальна роль – це «фіксація певного становища, яке 

займає той чи інший індивід у системі суспільних відносин» [4]. Кожна людина, 

як правило, поєднує відразу декілька соціальних статусів та ролей. Але 

здебільшого положення в суспільстві визначається статусом, що пов’язаний з 

професією або посадою людини, у основі чого лежать певний рівень соціального 

впливу, доходу та престижу.  

Поняття економічного та соціального статусу може поєднуватись в 

категорію «соціально-економічний статус», що визначається характеристикою 

соціального положення людини (соціальний клас) та її економічними 

показниками (рівень доходу). Але економічний статус людини не завжди 

відображає її соціальний статус. Наприклад, некваліфікований робітник на 

одному підприємстві може мати більш високу зарплату, ніж людина, що займає 

адміністративну посаду на іншому підприємстві або в іншому місті.  

У контексті ставлення до праці за основу взято поняття «економічний 

статус» (ЕС) з урахуванням його соціального складника, тобто ставлення молоді 

до праці обумовлюється реальним рівнем її доходу, освітою та займаною 

посадою. Таким чином, економічний статус виступає в ролі певного соціально-

економічного статусу.    

У соціальній психології проблема економічного статусу досліджується 

такими вченими, як О. Бабак [8] (уявлення населення про економічну 

нерівність), О. Балакірєва [31] (детермінанти соціально-економічної нерівності), 
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В. Васютинський [17, 132] (дослідження культури бідності, стилю життя та 

цінностей осіб з різним ЕС), І. Гусєв [29] (політична поведінка субкультури 

бідності), О. Жорнова [46] (засоби подолання бідності у сфері освіти), 

М. Каніболоцька [62], Л. Коробка [79], О. Ніздрань [105] (ЕС як чинник, що 

обумовлює ставлення до здоров’я), М. Каніболоцька [62], В. Харченко [150], 

В. Хащенко [151] (суб’єктивна складова ЕС), В. Мяленко [100], О. Овчар [106] 

(ЕС як детермінанта стилю споживання) та ін. [22, 28, 33, 44; 107; 108]. 

Розрізняють три рівні ЕС, а саме високий, середній та низький. 

Об’єктивно цей рівень залежить від розміру доходу людини, але кожна людина, 

перебуваючи на певному матеріальному рівні, може по-різному його 

розцінювати. Крім об’єктивних показників (реального доходу), існує 

суб’єктивна оцінка свого становища. В. Хащенко виділяє поняття  «суб’єктивне 

економічне благополуччя» (СЕБ) і визначає його як «інтегральний 

психологічний показник життя людини, що виражає ставлення людини до свого 

актуального та майбутнього матеріального добробуту» [151, с. 108]. СЕБ, на 

думку вченого, є важливим психологічним показником та обов’язковим 

складником загального благополуччя особистості. Цей показник пов’язаний зі 

впевненістю (або невпевненістю) у своїх економічних успіхах, здатністю 

ефективно управляти своїми фінансами та розпоряджатись матеріальними 

благами. СЕБ також виявляє позицію оптимізму або песимізму людини щодо 

свого економічного майбутнього та впевненості або невпевненості у його 

стабільності [151].   

Дослідження проблеми економічної нерівності включає вивчення 

культури бідності, яка має місце й серед молоді. У західній психології феномен 

бідності широко вивчається як окремий соціально-психологічний напрям 

(О. Льюїс [177], Д. Марсланд [181], М. Харрінгтон [173] та ін. [178, 185, 187]. 

Американський вчений О. Льюїс розглядав бідність як певну субкультуру 

(модель життя), представникам якої притаманні певні якості. Ці характеристики 

можуть передаватися з покоління в покоління разом із засвоєнням норм та 

цінностей [177].   
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Широко досліджуючи культуру бідності, у якості стилю життя, 

В. Васютинський, визначає основні риси носіїв цієї культури. До таких рис 

відноситься: знижена цінність індивідуальності, знижена самооцінка, 

послаблене прагнення до самоактуалізації, уникання відповідальності, знижена 

спроможність робити вибір, екстернальне прийняття вимушеності, вивчена 

безпорадність, знижена здатність до саморегуляції, обмежена просторово-часова 

орієнтація, послаблена інтегрованість поведінки, звужений діапазон відхилень 

від соціальних стандартів, схильність до захисних реакцій [132, с. 20–21]. У 

соціальній взаємодії носії культури бідності схильні проявляти високу 

згуртованість, але без виразної індивідуальної ініціативи, а також діяти під 

керівництвом лідера. Вибір колективної позиції цієї категорії людей являє собою 

певний компенсаторно-захисний механізм [17]. В. Васютинський також 

підкреслює, що «погане матеріальне становище є наслідком власних 

неефективних ставлень, оцінок, постав, діяльності, тобто, у широкому розумінні, 

вибору бідності» [132, с. 25].   

В. Мяленко описує механізми формування культури бідності. На думку 

автора, економічна криза та нескінченні трансформації сприяють блокуванню 

соціально-економічної активності населення, що породжує певні травми 

колективного несвідомого. Унаслідок накопичення стресогенного досвіду 

формуються так звані дістресові архетипи, які мають надособистісну природу та 

виступають як засіб самозахисту та виживання. У результаті ці архетипи 

створюють у людини позицію пасивності та безпорадності, небажання бути 

продуктивним та успішним, у свідомості людей укорінюється установка на 

просте прагнення до виживання замість прагнення до розвитку та прогресу [100].  

В. Мяленко також визначено соціально-психологічні особливості 

професійного самоздійснення осіб, що мають суб’єктивне тяжіння до бідності.  

Автор зазначає, що вибір певних моделей самореалізації та процес тяжіння до 

суб’єктивної бідності детерміновано подібними чинниками. Основна проблема 

полягає у нездатності усвідомлювати особою її існуючих виборів професійного 
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самовизначення. В цьому контексті виявлено соціально-психологічні чинники 

узвичаєння бідності як стилю життя, серед яких:  

– фінансова тривожність (тривожність є певним механізмом заміщення 

реальної дії на тривогу, відповідно, енергія витрачається на емоційні 

переживання); 

– професійна орієнтація на служіння (процес уникання свідомого вибору 

моделі самореалізації поєднується з відмовою від особистісної відповідальності 

за власний добробут);  

– відмова від владних професійних орієнтацій (владні орієнтації є 

компенсаторною особливістю, що заміщує почуття бідності та неповноцінності); 

– орієнтація на стабільність місця роботи (уникання відповідальності за 

власну професійну кар’єру та економічний успіх, схильність до економічного 

патерналізму);  

– відмова від інструментальної цінності грошей (відмова використовувати 

гроші в якості інструменту); 

– відмова від фінансової самопрезентації (потреба у самоствердженні за 

рахунок важливих фінансових переваг) [132]. 

Ж. Вірна зазначає, що до основних ознак бідності відносяться низька 

професійна підготовка та недостатній рівень освіти, що також впливає на процес 

самовизначення молодого покоління [22].  

О. Дейнека описує основні особистісні характеристики психологічного 

портрета бідних людей за чотирма константами, що також можуть відображатись 

у ставленні до праці:   

1) часова константа (нездатність планувати своє майбутнє в перспективі та 

відкладати менш цінні цілі заради важливіших); 

2) просторова константа (домінування зовнішнього локусу контролю, тобто 

причини своїх невдач людина шукає в зовнішніх обставинах); 

3) енергетична константа (домінування мотиву уникнення невдачі над 

мотивом досягнення); 

4) інформаційна константа (переважання низької самооцінки) [32]. 
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Психологія багатих людей має свої відмінності. Р. Кузина зауважує, що 

багаті люди відрізняються наполегливістю в досягненні своєї мети, вони 

планують своє майбутнє на десятиліття вперед, їхнє життя осмислене та 

послідовне [81]. 

Вивчаючи ціннісні орієнтації осіб з високим рівнем матеріального 

забезпечення, В. Васютинський визначив, що ці люди насамперед орієнтуються 

на переживання задоволеності із життя та досягнення високого соціального 

статусу. Також ці особи націлені на здобуття якісної ґрунтовної освіти, набуття 

здатності бути незалежними та давати собі раду в складних ситуаціях. Вчений 

підкреслює, що такі ціннісні орієнтації більшою мірою властиві сучасній 

українській молоді [17]. 

О. Дейнека відмічає, що психологія багатства залежить від способів, за 

допомогою яких людина стала заможною. Отримуючи велику спадщину або 

великий виграш, людина не завжди буває психологічно готова до нього, це може 

привести до руйнівних тенденцій її соціальної ідентифікації. Надалі виникає 

проблема переходу до нових норм та цінностей, що властиві представникам 

іншого соціального статусу [32]. 

О  Колеснікова, Н. Ширінкіна, досліджуючи динаміку ставлення молоді до 

праці, визначили, що це ставлення залежить від таких факторів, як стать людини 

та її економічний статус. Результати показали, що більшість молоді вважає 

головним мотивом заробіток грошей. Для чоловіків з високим ЕС також 

важливими мотивами є реалізація своїх здібностей, незалежність та кар’єрне 

зростання. Для чоловіків із середнім ЕС важливим є професійне зростання та 

хороший робочий колектив. Для чоловіків з низьким ЕС велике значення мають 

стабільність у роботі та сприятливі умови праці. Для всіх груп жінок найбільш 

важливим у праці є хороші умови та дружній колектив [75]. 

О. Максименко характеризує трудову поведінку молоді з різним 

соціально-економічним статусом: 

1) учнівська молодь схильна до довгострокового планування, на відміну від 

працюючої молоді; 
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2) молодь великого міста, що має досить високий ЕС, спрямована на ринкові 

та індивідуалістичні цінності; на відміну від неї, молодь менших міст спрямована 

на соціально схвалену та корисну діяльність і має більш традиційну систему 

цінностей; 

3) молодь з низьким ЕС нерідко відчуває комплекс неповноцінності через 

брак коштів [91].  

Таким чином, економічний статус людини грає важливу роль у соціалізації 

особистості. Носії певного рівня ЕС є носіями певної культури, яка неодмінно 

проявляється у соціально-психологічних особливостях ставлення до праці. 

Теоретичний аналіз категорії «економічний статус» у соціально-психологічному 

аспекті ставлення молоді до праці враховує не тільки економічний, але і 

соціальний складник, що дає можливість виділити критерії вимірювання його 

рівня. Такими критеріями визначено рівень освіти, робочу посаду та рівень 

доходу працюючої молоді. Практичне дослідження соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці молоді з різним економічним статусом 

здійснено з урахуванням цих критеріїв та виділенням на їхній основі трьох 

основних рівнів ЕС, а саме низького, середнього та високого.  

 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 1. Теоретико-методологічний аналіз літератури дозволив визначити, що 

праця є доцільною діяльністю, спрямованою на створення матеріальних та 

культурних цінностей, у якій людина реалізує фізичні, матеріальні та соціальні 

потреби. Психологічними ознаками праці є свідоме передбачення соціально 

цінного результату; свідомість досягнення соціально фіксованої мети; свідомий 

вибір, застосування, вдосконалення або створення знарядь, засобів діяльності; 

усвідомлення міжлюдських виробничих залежностей та відносин.  
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 2. Охарактеризовано загальні підходи до проблеми ставлення до праці у 

різних галузях, серед яких: соціально-економічний; соціологічний; 

управлінський; соціально-психологічний. Основними підходами до вивчення 

проблеми ставлення до праці в соціальній психології є системно-діяльнісний, у 

якому діяльність розглядається як складний системний об’єкт, а психічні явища 

– як багаторівнева система, що має певну ієрархію та різні функціональні якості,  

та суб’єкт-діяльнісний, де людина розглядається як суб’єкт праці, який є 

ініціатором активності, здатним усвідомлювати свої цілі, цінності, інтереси, 

вибори, результати, можливості, а також приймати на себе відповідальність за 

них.   

3. Зроблено аналіз концепту «ставлення до праці» та визначено, що 

ставлення до праці є когнітивною, емоційною та поведінковою готовністю 

людини реагувати на всю сукупність трудових процесів. Визначено модель 

соціально-психологічних особливостей ставлення до праці, яка є структурою, що 

містить три основні компоненти, а саме: мотиваційно-смисловий, емоційно-

оцінний та поведінковий. Кожен з компонентів має свої показники, що 

визначають основні соціально-психологічні особливості ставлення до праці. 

Такими показниками є трудові мотиви та соціально-психологічні установки, 

задоволеність працею та емоційне ставлення до неї, професійна активність. 

Надано детальну характеристику кожному із цих показників. Виділено рівні 

ставлення до праці: загальне ставлення до праці (вся сукупність суспільних 

відносин особистості); ставлення до професії (рівень розвитку особистості в 

рамках професії); ставлення людини до конкретної роботи (сукупність усіх 

робочих умов у межах конкретного місця роботи).  

4. Надано психологічну характеристику молоді як соціальній групі, 

описано основні властивості та відмінності сучасного молодого покоління. 

Представлено теорію поколінь та визначено психологічні особливості молоді, 

що проявляються у ставленні до праці.  

5. Обґрунтовано роль економічного статусу у визначенні соціально-

психологічні особливості ставлення до праці. Наведено соціально-психологічні 



62 

 

характеристики особистості з низьким та високим рівнем економічного статусу. 

Описано соціально-психологічні особливості феномену культури бідності. 

Економічний статус у соціально-психологічному аспекті ставлення до праці є 

станом у стратифікованому суспільстві, що ґрунтується на низці економічних 

(дохід сім’ї, власний дохід) та соціальних (соціальний клас, освіта, посада) 

показників. Важливою складовою економічного статусу є суб’єктивна складова, 

а саме індивідуальне оцінювання особою свого фінансового становища та 

матеріального благополуччя.  
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РОЗДІЛ II 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО 

ДОСЛІЖДЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ МОЛОДІ З РІЗНИМ 

ЕКОНОМІЧНИМ СТАТУСОМ  

 

2.1. Методичне забезпечення та процедура дослідження ставлення до 

праці молоді з різним економічним статусом 

Процедура емпіричного дослідження соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці молоді з різним економічним статусом включає 

чотири етапи, а саме: підготовчий, констатувальний, етап статистичного 

опрацювання даних та етап аналізу й інтерпретації результатів. 

Підготовчий етап. Підбір та розроблення методів діагностики та 

математичного оброблення результатів, які відповідають меті дослідження. На 

цьому етапі поставлено завдання: 

1) пошук та аналіз діагностичних методик, які виміряють соціально-

психологічні особливості ставлення молоді до праці; 

2) формування необхідних груп вибірки згідно обраних критеріїв (молодь, 

яка працює на різних посадах), що представляють різні рівні економічного 

статусу; бесіда з випробуваними щодо їх бажання взяти участь у дослідженні; 

3) апробація обраних психодіагностичних методик шляхом проведення 

пілотажного дослідження. 

Констатувальний етап. Проведення емпіричного дослідження ставлення 

молоді до праці. Завдання цього етапу – збір емпіричних даних, що виявляють 

соціально-психологічних особливостей ставлення до праці молоді з різним 

економічним статусом. Збір емпіричних даних тривало з жовтня 2016 року по 

червень 2017 року.   

Етап статистичного опрацювання даних. На цьому етапі поставлено 

наступні завдання: 

1) обробка отриманих результатів діагностичних методик; 
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2) опрацювання отриманих даних шляхом використання методів 

математичної статистики. 

Етап аналізу та інтерпретації результатів. Здійснено аналіз результатів 

соціально-психологічних особливостей ставлення до праці молоді з різним 

економічним статусом. Проведено порівняльний аналіз прояву соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці в групах молоді з низьким, 

середнім та високим рівнем економічного статусу. 

 

Рис. 2.1. Загальна схема емпіричного дослідження 
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Особливості формування вибірки. 

На попередньому етапі визначено об’єктивні критерії розподілу 

досліджуваних за трьома рівнями економічного статусу (низький, середній та 

високий), а саме: рівень освіти, посада та рівень заробітної платні працюючої 

молоді. У пілотажному дослідженні взяло участь 40 осіб працюючої молоді (24 

чоловіків та 16 жінок) віком від 23 до 30 років.  

На констатувальному етапі залучено 350 осіб, серед яких 100 осіб – 

студенти та 250 осіб – працююча молодь (м. Запоріжжя), які було розділено на 3 

групи віком від 23 до 30 років, а саме: 

1) особи робочих професій, які мають середню або технічну освіту та 

рівень заробітної платні нижчий за середній (низький ЕС);  

2) особи, що займають адміністративні посади середньої ланки, які мають 

вищу освіту середній рівень заробітної плати (середній ЕС); 

3) особи, що займають адміністративні посади у високооплачуваних 

сферах міжнародних компаній, які мають вищу та додаткову освіту та рівень 

заробітної плати вище за середній (високий ЕС). Критерії рівня заробітної платні 

виокремлено, виходячи з даних статистики заробітних плат за 2016–2017 роки.  

Група студентів (100 осіб – 54 жінки, 46 чоловіків) 3–4 курсів навчання 

Запорізького національного та медичного університетів, більшість з яких (82 

особи) мають низький ЕС, останні 18 – середній ЕС.    

Таблиця 2.1 

Розподіл працюючої молоді на групи за рівнем економічного статусу 

Групи досліджуваних Рівень ЕС 

1 Молодь робочих професій (відсутність вищої освіти) Низький 

2 Молодь, яка займає адміністративні посади середньої 

ланки (наявність вищої освіти) 
Середній 

3 
Молодь, яка займає адміністративні посади у 

високооплачуваних сферах міжнародних компаній 

(наявність вищої та додаткової освіти) 

Високий 

 

Підбір діагностичного інструментарію 
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На основі теоретичної моделі соціально-психологічних особливостей 

ставлення до праці виділено показники, що відображають три компоненти та три 

рівня ставлення молоді до праці (рис. 2.2.):                                     

 

Рис. 2.2. Схема показників, що виявляють соціально-психологічні 

особливості ставлення до праці 

 

З метою дослідження соціально-психологічних особливостей ставлення 

до праці, молоді запропоновано анкету та шість діагностичних тестових 

методик, що представлено у табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Методики дослідження показників ставлення до праці 

№ Вимірюванні показники Методики 

1 

Попередні дані та рівень 

суб’єктивного економічного 

благополуччя молоді 

Авторська анкета 

2 Трудові мотиви 

«Опитувальник для визначення 

джерел мотивації» (Дж. Барбуто, 

Р. Сколл) 
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3 

Соціально-психологічні 

установки, що виражають 

ставлення до праці 

«Методика діагностики соціально-

психологічних установок 

особистості в мотиваційно-

потребовій сфері» (О. Потьомкіна) 

4 Задоволеність працею «Інтегральна задоволеність працею» 

5 
Емоційне ставлення до праці та 

професійна активність 

Методика діагностики поведінки та 

переживань, пов’язаних з роботою 

«AVEM» 

6 Прояви трудоголізму 
«Тест на визначення роботоголізму» 

(Б. Кіллінджер) 

7 Рівень працьовитості/ліні 
«Методика самооцінки ліні»           

(Д. Богданова, С. Посохова) 

 

З метою отримання попередніх даних та з’ясування рівня заробітної плати 

молоді розроблено авторську анкету (Додаток А). Анкета також містить питання 

щодо виявлення суб’єктивного рівня економічного благополуччя (задоволеність 

власним фінансовим станом). Питання анкети спрямовано на з’ясування оцінки 

та рівня задоволеності актуальним фінансовим станом, а також на з’ясування 

очікувань молоді щодо майбутнього рівня фінансового благополуччя. Питання 

сформовано на основі опитувальника «Суб’єктивне економічне благополуччя» В. 

Хащенка [151]. 

Перша група показників ставлення до праці – трудові мотиви та 

соціально-психологічні установки. Дані показники відображають рівень 

загального ставлення до праці та професії, а також представляють мотиваційний 

компонент моделі соціально-психологічних особливостей ставлення до праці. 

Для дослідження мотивації праці використано методику «Опитувальник 

для визначення джерел мотивації», авторами якого є Дж. Барбуто, Р. Сколл [129]. 

Перевагою опитувальника є можливість широкого дослідження мотиваційного 

компоненту, виявлення самих джерел трудових мотивів. На думку авторів 

методики, мотивація має динамічну основу, що робить її практично 
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невимірюваною. Дж. Барбуто, Р. Сколлом запропоновано мотиваційну модель, у 

якій робиться акцент на джерелах мотивації, які є фундаментальними (стійкими) 

особистісними утвореннями. 

Опитувальник містить 30 тверджень, які запропоновано оцінити за 

семибальною шкалою, що показує ступінь вираження згоди або незгоди з 

утвердженням (від (-3), тобто «повністю не згоден», до (+3), тобто «повністю 

згоден»). 

Методика дає змогу виявлення п’яти джерел мотивації, а саме:  

1) внутрішні процеси (бажання отримувати задоволення та насолоду від 

процесів діяльності); 

2) інструментальна мотивація (бажання відчутних зовнішніх винагород, 

зокрема плати, премії); 

3) зовнішня концепція Я (бажання прийняття та підтримки своїх рис, 

компетентності та цінностей з боку інших людей або референтної групи); 

4) внутрішня концепція Я (бажання відповідати власним стандартам рис, 

компетентності та цінностей у процесі професійної взаємодії); 

5) інтерналізація мети (бажання досягати суспільно-професійних цілей, які 

відповідають інтерналізованим (присвоєним, що є внутрішніми) цінностям [129]. 

Наведена методика виявляє зазначені показники в усіх досліджуваних, 

однак ступінь їх вираження буде різним. У результаті методика дає змогу скласти 

мотиваційну карту особистості. Показники досить широко відображають рівень 

загального ставлення особистості до праці та відображають соціально-

психологічні особливості мотиваційного компоненту. 

Для дослідження трудових соціально-психологічних установок, які також 

відображають загальний рівень ставлення до праці, використано «Методику 

діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-

потребовій сфері» [116, с. 641], автором якої є О. Потьомкіна. Вибір даної 

методики обумовлено тим, що вимірювальні установки, по-перше, відображають 

соціально-психологічні особливості ставлення до праці, по-друге, виражають 
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ставлення до праці на загальному рівні. Методика виявляє наступні соціально-

психологічні установки: 

– альтруїзм/егоїзм;  

– процес/результат; 

– свобода/влада; 

– праця/гроші. 

Опитувальник складається з 80 питань та включає два субтести: 

1) субтест, спрямований на виявлення ступеня вираження соціально-

психологічних установок: «альтруїзм/егоїзм»; «процес/результат» (40 питань); 

2) субтест, орієнтований на виявлення соціально-психологічних установок, 

спрямованих на категорії: «свобода/влада»; «праця/гроші» (40 питань). 

Питання опитувальника виявляють важливі види соціально-психологічних 

установок щодо ставлення до праці. На підставі даних методики складається 

профіль соціально-психологічних установок робітника. Кожне з отриманих 

значень відображає ступінь важливості для людини певної установки. Значення 

мають не тільки найбільші або найменші показники за установками, але й їх 

співвідношення між собою. 

У методиці наведено психологічні характеристики особистості щодо 

кожної орієнтації. 

Орієнтація на процес 

За великих значень за шкалою людина має установку на процес. У роботі 

або іншій діяльності для неї важливо, щоб заняття було цікавим. Над 

досягненням мети така людина досить мало замислюється, тому, наприклад, 

може запізнитися зі здачею роботи. Якщо процес став для неї нецікавим, вона 

залишає певне заняття, не замислюючись про наслідки. 

Орієнтація на результат 

Великі значення за шкалою означають установку на результат. Установка 

характеризує особу, що прагне досягати результату в діяльності всупереч 

усьому, зокрема суєті, перешкодам, невдачам. Така людина може стати одним з 

найнадійніших співробітників. 
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Орієнтація на альтруїзм 

За великих значень за шкалою людина має установку на альтруїзм, на те, 

щоб діяти на користь іншим, часто на шкоду собі та справі. Це люди, про яких 

варто подбати. Альтруїзм є найціннішою громадською мотивацією, наявність 

якої відрізняє зрілу людину. Традиційно ця установка вважається цінною, а 

людина, що володіє нею, заслуговує на повагу. 

Орієнтація на егоїзм 

Коли є велике значення за шкалою, людина зосереджена переважно на 

своїх особистих інтересах. Це не обов’язково означає, що її інтереси зводяться 

до матеріальної вигоди: приймаючи рішення, ця особа досить серйозно враховує 

наслідки, які вона матиме. 

Орієнтація на працю 

Велике значення за шкалою говорить про установку на працю. Людина 

весь свій час використовує для праці, не шкодуючи вихідних днів, відпустки 

тощо. Праця сама по собі приносить їй більше радості та задоволення, ніж інші 

заняття. На відміну від установки на процес, у даному випадку людині важливо 

відчувати, що вона не просто «зайнята», а саме «працює». 

Орієнтація на гроші 

За великих значень за шкалою людина має установку на гроші. Головною 

цінністю для людей з цією орієнтацією є прагнення до збільшення свого 

добробуту. У разі відсутності грошей особа думає переважно про те, як їх 

дістати, а коли вона має гроші, то шукає шляхи їх примноження. 

 

Орієнтація на свободу 

За великих значень за шкалою людина має установку на свободу. Свобода 

для такої людини є головною цінністю. Маючи цю установку, особа не терпить 

ніяких обмежень та готова йти на жертви заради відстоювання своєї 

незалежності (іноді від уявної небезпеки). 

Орієнтація на владу 
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Велике значення за шкалою означає, що людина має установку на владу. 

Така людина прагне відчувати контроль над іншими людьми та готова на багато 

що заради цього. Вона може виявитися тираном, але водночас може стати 

непоганим керівником. Для людей з подібною орієнтацією провідною цінністю 

є вплив на інших, суспільство [116, с. 646–647].  

Друга група показників ставлення до праці – задоволеність працею та 

емоційне ставлення до праці. Ці показники відображають ставлення людини до 

своєї професії, а також її ставлення до конкретної роботи в конкретних 

виробничих умовах. Показники представляють емоційно-оцінний компонент 

моделі соціально-психологічних особливостей ставлення до праці.  

Для дослідження задоволеності працею використано методику 

«Інтегральна  задоволеність працею» [149, с. 325–327]. Методика дає змогу 

виявити не тільки загальний рівень задоволеності працею, але й оцінити її 

основні складові, у тому числі й соціально-психологічні. Задоволеність працею 

є конструктом, який містить оцінку організації та умов праці, задоволеність 

взаємовідносинами з колегами та керівництвом, оцінку інтересу до виконуваної 

роботи, рівень професійних домагань тощо.  

Методика «Інтегральна задоволеність працею» є опитувальником, що 

складається з 18 тверджень, які пропонується оцінити за допомогою трьох 

варіантів відповідей. Методика дає змогу виміряти наступні складові 

задоволеності працею: 

– інтерес до роботи; 

– задоволеність досягненнями в роботі; 

– задоволеність стосунками зі співробітниками; 

– задоволеність стосунками з керівництвом; 

– рівень домагань у професійній діяльності; 

– перевага виконуваної роботи перед високим заробітком; 

– задоволеність умовами праці; 

– професійна відповідальність; 

– загальна задоволеність працею [149, с. 327]. 
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Методика також дає змогу виявити загальний рівень задоволеності 

працею, а саме: низький, середній та високий. 

Особливості емоційного ставлення до праці було досліджено за допомогою 

методики діагностики поведінки та переживань, пов’язаних з роботою «AVEM» 

[93, с. 147]. Методика розроблена вченими Інституту психології Потсдамського 

університету У. Шааршмідтом, А. Фішером та адаптована Т. Ронгінською [123]. 

Вибір методики визначено тим, що вона спрямована на комплексне виявлення 

різних сторін ставлення особистості до праці, а саме такі сфери, як професійна 

активність, стратегії подолання проблемних ситуацій, емоційна установка до 

професійної діяльності. 

Методика «AVEM» є багатофакторним діагностичним інструментом, що 

складається з 66 тверджень, які потрібно оцінити за п’ятибальною шкалою від 

повного узгодження (5 балів) до повного неузгодження (1 бал). Опитувальник 

містить 11 шкал, що відображають особливості емоційних та поведінкових 

реакцій людини на вимоги професійного середовища: 

1) суб’єктивне значення діяльності (ВА) –  місце праці в житті людини; 

2) професійні домагання (ВЕ) – прагнення до соціально-професійного росту; 

3) готовність до енергетичних витрат (VB) – готовність віддавати всі свої 

сили виконанню професійних завдань; 

4) прагнення до досконалості (РS) – концентрація на якості виконуваних 

обов’язків у процесі трудової діяльності; 

5) здатність до збереження дистанції по відношенню до своєї роботи (DF) –

здатність до релаксації та відпочинку після роботи; 

6) тенденція до відмови в разі невдачі (RT) – схильність до примирення із 

ситуацією невдачі та легкої відмови від її подолання, акцент на зовнішній локус 

контролю; 

7) активна стратегія вирішення проблем (ОP) – прояв активної поведінки 

щодо вирішення проблем у процесі професійної взаємодії; 

8) внутрішній спокій та рівновага – почуття психічної стабільності та 

рівноваги; 
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9) почуття успішності в професійній діяльності (EE) – задоволеність своїми 

професійними досягненнями; 

10) задоволеність життям (LZ) – загальна життєва задоволеність з 

урахуванням професійного успіху; 

11) почуття соціальної підтримки (SU) – довіра та підтримка з боку близьких 

людей, почуття соціального благополуччя [93, с. 147].   

Наведені шкали представляють три основні сфери взаємодії людини з 

професійним середовищем. 

1) Професійну активність виражено в категоріях суб’єктивного значення 

діяльності, професійних домагань, готовності до енергетичних витрат, прагнення 

до досконалості під час виконанні завдань, а також здатності до підтримки 

дистанції між особистою та професійною життєвими сферами. Якщо суб’єктивні 

очікування індивіда вступають у конфлікт з об’єктивним ефектом діяльності, 

виникає ризик появи перших симптомів психічного перевантаження організму, 

унаслідок цього виникає синдром професійного вигорання. 

2) Стратегії подолання проблемних ситуацій представлено в категоріях 

тенденції до відмови від подальшого виконання професійних завдань, а особливо 

в ситуаціях поразок та невдач; активні стратегії подолання труднощів, а також 

внутрішньої рівноваги. Ці ознаки відображають два різні способи поведінки в 

складній ситуації, такі як відкрита взаємодія з проблемами або уникнення їх 

рішень. Мобілізація власних сил вимагає пошуку самостійних рішень та 

одночасно прийняття відповідальності за їх наслідки. Перенесення центру ваги 

на інших людей або очікування, що «проблема сама собою вирішиться», не є 

конструктивною стратегією, оскільки невирішена проблема призводить до таких 

негативних наслідків, як незадоволеність собою та почуття власної 

неповноцінності. 

3) Емоційну установку до професійної діяльності виражено в категоріях 

почуття соціальної підтримки, професійного успіху та життєвого задоволення 

[123]. 
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З метою дослідження соціально-психологічних особливостей емоційного 

компоненту ставлення до праці обрано три останні шкали (почуття успішності в 

професійній діяльності; задоволеність життям з урахуванням професійного 

успіху та почуття соціальної підтримки). 

Для виявлення особливостей професійної активності, що складає третю 

групу показників ставлення до праці, використано методику «AVEM». 

Професійна активність відображає ставлення людини до своєї професії та 

конкретної роботи, а також є поведінковим компонентом моделі соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці. 

Особливості професійної активності виявлено за допомогою наступних 

шкал опитувальника: 

– суб’єктивне значення діяльності; 

– професійні домагання; 

– готовність до енергетичних витрат; 

– прагнення до досконалості; 

– здатність до збереження дистанції до роботи; 

– тенденція до відмови в разі невдачі; 

– активна стратегія вирішення проблем [93, с. 147].  

Наведені шкали є досить цілісним проявом поведінкового компонента 

ставлення людини до праці.   

Поведінковий компонент також було досліджено через виявлення 

наявності крайніх типів трудової поведінки, якими є трудоголізм та лінь. 

Наявність трудоголізму виявлено за допомогою методики «Тест на визначення 

роботоголізму» Б. Кіллінджера [36, с. 62]. Методика є опитувальником, що 

складається з 30 питань, на які пропонується дати позитивну або негативну 

відповідь. Методика виявляє наявність саме залежного трудоголізму, що є 

прагненням жертвувати іншими сферами життя заради роботи. 

Наявність ліні/працелюбства виявлено за допомогою «Методики 

самооцінки ліні» Д. Богданової, С. Посохової [56, с. 220]. Методика є бланком із 
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семибальною шкалою, за якою досліджуваний оцінює власний рівень 

ліні/працелюбства (1 – працелюбство, 7 – лінь).  

Обробка даних методами багатомірної статистики проведено в 

статистичному пакеті IBM SPSS Statistics 20. Використано методи описової 

статистики, факторний аналіз, кореляційний аналіз, однофакторний 

дисперсійний аналіз, t-критерій Стьюдента. Завдяки методам математичної 

статистики виявлено соціально-психологічні фактори ставлення молоді до праці 

та значущі зв’язки між рівнем економічного статусу молоді та проявом 

соціально-психологічних особливостей цього ставлення. Критерієм вибору 

статистичних методів є їх відповідність меті та завданням дослідження. 

Здійснено аналіз домінуючих соціально-психологічних особливостей ставлення 

до праці молоді з різним економічним статусом, виявлено основні відмінності 

прояву показників молоді з різним статусом, а також проведено порівняльний 

аналіз щодо основних соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

працюючої молоді та студентів. 

Таким чином, представлено програму дослідження соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці молоді з різним економічним 

статусом, що дає можливість отримання надійних результатів, що відповідають 

меті та завданням дослідження.  

 

 

 

 

 

2.2. Специфіка прояву соціально-психологічних показників ставлення 

до праці в групах молоді з різним економічним статусом 

Суб’єктивна оцінка економічного статусу молоді 

Рівень економічного статусу має не тільки об’єктивний, але й суб’єктивний 

характер, що являє собою суб’єктивну оцінку особистого рівня фінансового 

становища. Об’єктивним показником ЕС (як відзначалося раніше) є рівень 



76 

 

заробітної плати. Суб’єктивну складову ЕС виявлено за допомогою розробленої 

авторської анкети. Анкета містила питання, які спрямовано на з’ясування 

особистісної оцінки фінансового становища, рівень задоволеності / 

незадоволеності своїм фінансовим та матеріальним становищем, а також 

очікування щодо зміни свого економічного статусу в майбутньому. Суб’єктивна 

оцінка ЕС молоді також передбачала наявність трьох рівнів – низького, 

середнього та високого.   

На діаграмі (рис. 2.3.) представлено результати (у відсотках) суб’єктивної 

оцінки рівня економічного статусу за всіма трьома групами молоді. Для 

перевірки статистичної значущості відсоткових співвідношень було використано 

метод перевірки статистичних гіпотез – z-критерій. 

 

  

Рис. 2.3. Суб’єктивна оцінка економічного статусу молоді 

Перша група (низький ЕС) – молодь, яка має заробіток нижче за середній. 

Серед неї 72% осіб оцінюють своє фінансове становище як низьке, решта 28% – 

як середнє. Результати підтверджує z-критерій: доля молоді, яка суб’єктивно 

оцінює свій ЕС як низький, більше тих, хто вважає свій рівень середнім (р≤0,05) 

(Додаток Б.1–Б.2).  

Друга група (середній ЕС) – молодь, що має середній рівень заробітної 

плати. У цій групі 84% досліджуваних оцінюють свій матеріальний та 
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фінансовий статус як середній. З решти молоді 12% розцінюють свій статус як 

низький, 4% – як високий. Згідно з z-критерієм у цій групі доля молоді, яка 

суб’єктивно оцінює свій ЕС як середній, більше тих, хто вважає свій рівень 

низьким або високим (р≤0,05). 

Третя група (високий ЕС) – молодь, що має високу заробітну плату. У цій 

групі лише 24% молоді вважають своє фінансове становище високим. Більшість 

досліджуваних цієї групи (76%) оцінює свій фінансовий достаток як середній. 

Результати підтверджує z-критерій: доля молоді, яка суб’єктивно оцінює свій ЕС 

як високий, більше тих, хто вважає свій рівень – середнім (р≤0,05). 

Результати свідчать, що суб’єктивна оцінка ЕС першої (низький ЕС) та 

третьої (високий ЕС) групи має велику різницю. Свій рівень ЕС оцінюють як 

середній 28% молоді з низьким ЕС та 75% молоді з високим ЕС. Таким чином, 

виявлено тенденцію, що зі зростанням фінансового рівня відбувається зростання 

рівня домагань молодих людей. Це може позначатись на здатності молоді з 

високим ЕС ставити перед собою високі професійні цілі та при цьому не 

вдовольнятися отриманими результатами.  

Порівняльний аналіз особливостей трудової мотивації молоді з різним 

економічним статусом 

Трудову мотивацію досліджено за допомогою опитувальника для 

визначення джерел мотивації (Дж. Барбуто, Р. Сколл) [129], який виявляє такі 

джерела мотивації: 

– внутрішні процеси; 

– інструментальна мотивація; 

– зовнішня концепція Я; 

– внутрішня концепція Я; 

– інтерналізація мети. 

Ці джерела мотивації є показниками мотиваційно-смислового компоненту 

соціально-психологічної моделі ставлення до праці. 

На рис. 2.4. представлено результати прояву трудової мотивації молоді з 

різним економічним статусом за середньостатистичними значеннями.  
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Рис. 2.4. Мотиваційні джерела молоді з різним рівнем ЕС 

 

З метою з’ясування наявності статистично значущої різниці в проявах 

показників за мотиваційним компонентом між групами молоді з різним рівнем 

ЕС, було застосовано процедуру тестів Велча та Брауна-Форсайта (табл. 2.3).    

 

Таблиця 2.3 

Робастні тести на рівність середніх за мотиваційними джерелами 

 

Показник Критерій Статистика ст.св.1 ст.св.2 Знач.(p) 

Внутрішні процеси 

Велча 74,405 2 135,465 0,000 

Брауна-

Форсайта 
75,331 2 214,573 0,000 

Інструментальна 

мотивація 

Велча 23,479 2 141,926 0,000 

Брауна-

Форсайта 
25,737 2 232,934 0,000 

Зовнішня концепція 

Я 

Велча 7,209 2 139,215 0,001 

Брауна-

Форсайта 
8,475 2 226,056 0,000 

Внутрішня 

концепція Я 

Велча 46,265 2 143,052 0,000 

Брауна-

Форсайта 
57,756 2 212,753 0,000 

Інтерналізація мети Велча 83,262 2 139,591 0,000 
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Брауна-

Форсайта 
81,048 2 227,215 0,000 

 

Результати застосування процедури довели, що між всіма трьома групами 

молоді існує статистично значуща різниця за проявом всіх зазначених показників 

(всі значення p<0,05).  

Найбільшу різницю щодо прояву показників мотивації отримано між 

групами молоді з низьким та високим ЕС. У цих групах значущу різницю 

отримано за всіма показниками, а найбільшу різницю виявлено за показниками 

«внутрішні процеси» (1,1 та 7 бали) та «інтерналізація мети» (0,8 та 7,8 бали).      

Для молоді з низьким ЕС домінуючим джерелом мотивації праці 

(найбільше виражений показник) є інструментальні мотиви (7,1 бали). Ці мотиви 

являють собою всю сукупність зовнішніх матеріальних винагород, яку людина 

отримає під час виконання праці. До таких винагород належать заробітна плата, 

премії, соціальні пільги тощо. Наступне за значенням джерело мотивації цієї 

групи молоді – це «внутрішня Я-концепція» (4,2 бали), але це значення є досить 

низьким. Даний показник свідчить про слабу здатність молоді з низьким ЕС до 

самомотивації та дотримання власних стандартів компетенцій у процесі праці та 

професійної  взаємодії. Низькі значення дана група молоді має за такими 

джерелами, як «зовнішня Я-концепція» (2,4 бали) (орієнтація на соціальне 

схвалення, орієнтація на думку оточення) та «внутрішні процеси» (1,1 бали) 

(бажання отримувати задоволення від процесів діяльності). Треба зазначити, що 

найменш вираженим мотиваційним джерелом молоді з низьким статусом є 

«інтерналізація мети» (0,8 бали). Низьке значення цього показника може 

означати відсутність сформованої системи цінностей у такої молоді. Ця група 

молоді характеризується невмінням усвідомлено ставити перед собою 

суспільно-професійні цілі, що відповідають власним цінностям та смислам.  

У групі молоді із середнім рівнем ЕС найвищі показники виявлено за 

такими видами мотивації, як «внутрішня Я-концепція» (7,7 бали) та «внутрішні 

процеси» (6,5 бали). З огляду на визначення показника «внутрішня Я-
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концепція», зазначимо, що молодь із середнім ЕС має середній рівень здатності 

до внутрішньої мотивації у процесах професійної взаємодії, до прийняття 

рішень, що відповідають особистим стандартам поведінки в суспільстві. 

Мотиваційне джерело «внутрішні процеси» є бажанням отримувати задоволення 

та насолоду від самих процесів діяльності та соціально-професійних відносин. 

Вибираючи справу, такі люди орієнтуються на те, щоб вона була цікавою та 

захопливою. Також є можливість прояву схильності до того, що людина 

відкладатиме певну справу на користь більш цікавої. Зазначимо, що молодь із 

середнім рівнем ЕС має досить низькі значення (нижче середнього) за такими 

джерелами мотивації, як «інтерналізація мети» (4 бали) та «інструментальна 

мотивація» (4,5 бали). Але показник «інтерналізація мети» в цій групі більше 

виражений, ніж в попередній (низький рівень ЕС). Це може означати, що молодь 

із середнім ЕС володіє більшою здатністю ставити та усвідомлювати суспільно-

професійні цілі, що відповідають власним смислам, ніж група молоді з низьким 

рівнем ЕС. Вираження цього показника свідчить також про те, що в групи із 

середнім рівнем ЕС більш сформовані цінності (на відміну від попередньої 

групи), на основі яких відбувається постановка професійних цілей. Ця група 

молоді має низьке значення за показником «зовнішня Я-концепція» (0,5 бали). 

Результат свідчить, що група із середнім ЕС слабо орієнтована на соціальну 

думку, для неї не важливо, щоб її поведінку та рішення схвалювало оточення. 

Даний показник має значення нижче, ніж в групі молоді з низьким ЕС.   

У групі молоді з високим рівнем ЕС домінуючими мотиваційними 

джерелами праці є «внутрішня Я-концепція» (9,1 бали) та «інтерналізація мети» 

(7,8 бали), на відміну від неї, у групі молоді з низьким статусом ці показники 

мали дуже низькі значення. Також у цій групі середній рівень значення  отримано 

за джерелом «внутрішні процеси» (7 бали), що виявляє здатність отримувати 

насолоду від процесів соціально-професійної діяльності. Показник «внутрішня 

Я-концепція» (внутрішня мотивація до праці) в цій групі має найбільше значення 

(як і в групі із середнім ЕС), але джерело «інтерналізація мети» в молоді з 

високим рівнем ЕС є більше вираженим. Для даної групи молоді дуже важливим 
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є відповідність її власних цінностей суспільно-професійним цілям та загальним 

цілям компанії. Необхідно зауважити, що в групі молоді з високим ЕС (як і в 

групі із середнім ЕС) мотиваційне джерело «зовнішня Я-концепція» отримало 

найменше значення (0,6 бали). Дані свідчать, що в процесі прийняття рішення, 

ця молодь не схильна повністю орієнтуватися на думку інших людей.   

Порівняльний аналіз соціально-психологічних установок ставлення до 

праці молоді з різним економічним статусом 

Соціально-психологічні установки виявлено за допомогою методики 

діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-

потребовій сфері (О. Потьомкіна) [116, с. 646]. Питання методики спрямовано на 

визначення рівня прояву восьми важливих установок до праці (процес, 

результат, альтруїзм, егоїзм, праця, свобода, влада, гроші).     

На рис. 2.5. представлено результати прояву установок до праці молоді з 

різним економічним статусом за середньостатистичними значеннями. 

          

Рис. 2.5. Прояв соціально-психологічних установок до праці молоді з 

різним рівнем ЕС 

 

Результати порівняння середніх за допомогою критеріїв Велча та Брауна-

Форсайта засвідчили статистично значущу розбіжність між молоддю з різним 

рівнем ЕС за показниками: орієнтація на процес, орієнтація на результат, 

орієнтація на альтруїзм; орієнтація на працю; орієнтація на гроші; орієнтація на 
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владу (p<0,05) (табл. 2.4). Лише за двома показниками (орієнтація на егоїзм 

(0,173>0,05; 0,124>0,05) та орієнтація на свободу (0,373>0,05; 0,398>0,05) 

молодь з різним рівнем ЕС статистично не розрізняється.  

Таблиця 2.4 

Робастні тести на рівність середніх за соціально-психологічними 

установками 

 

Показник Критерій Статистика ст.св.1 ст.св.2 Знч.(p) 

Орієнтація на процес 

Велча 50,405 2 134,204 0,000 

Брауна-

Форсайта 
50,724 2 211,107 0,000 

Орієнтація на 

результат 

Велча 7,995 2 132,492 0,001 

Брауна-

Форсайта 
8,240 2 202,614 0,000 

Орієнтація на 

альтруїзм 

Велча 8,072 2 146,898 0,000 

Брауна-

Форсайта 
9,997 2 226,633 0,000 

Орієнтація на егоїзм 

Велча 1,776 2 147,722 0,173 

Брауна-

Форсайта 
2,108 2 241,343 0,124 

Орієнтація на працю 

Велча 26,039 2 146,556 0,000 

Брауна-

Форсайта 
28,133 2 240,669 0,000 

Орієнтація на гроші 

Велча 26,175 2 139,178 0,000 

Брауна-

Форсайта 
27,832 2 226,134 0,000 

Орієнтація на свободу 

Велча ,995 2 127,187 0,373 

Брауна-

Форсайта 
,926 2 178,793 0,398 

Орієнтація на владу 

Велча 15,522 2 145,982 0,000 

Брауна-

Форсайта 
12,867 2 240,308 0,000 

 

Найбільшу різницю щодо прояву установок отримали групи молоді з 

низьким та високим рівнем ЕС за показниками «процес» (3,5 та 6,1 бали), 

«праця» (3,2 та 5,4 бали), «гроші» (5,1 та 3,2 бали). У групі молоді з низьким 

статусом найбільш значимою установкою є свобода (6,2 бали). Також досить 
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високі показники молодь з низьким рівнем ЕС має за такими видами установок, 

як спрямованість на результат (4,9 бали) та гроші (5,1 бали). Результати свідчать, 

що для цієї групи молоді свобода є головною цінністю. У контексті ставлення до 

праці свобода означає певну незалежність від соціальної думки, що проявляється 

в слідуванні своїм переконанням всупереч вимогам з боку оточення, небажання 

пов’язувати себе великими зобов’язаннями з іншими  людьми. Установка на 

результат у праці виражається в наполегливості та цілеспрямованості, намаганні 

довести розпочату справу до кінця. Спрямованість на гроші вказує на те, що для 

молоді з низьким ЕС гроші мають цінність самі по собі, а не тільки як засіб 

придбання будь-чого. Відзначимо, що у цієї групи молоді установки на працю та 

владу мають значення нижче за середні (3,6 та 2,9 бали). Однак досить низькі 

показники щодо установки на працю ще не означає наявність ліні в таких людей. 

Є вірогідність, що для молоді з низьким ЕС сам процес праці не є цікавим. Про 

це також свідчать низькі значення щодо установки на процес праці (3,5). Досить 

слабка установка на владу (2,9 бали) в групі молоді з низьким ЕС вказує на 

відсутність бажання контролювати інших людей та впливати на них. 

У групі молоді із середнім рівнем ЕС також досить сильно виражена 

установка на свободу (5,9 бали) та результат (6 бали). Установки на владу та 

егоїзм у цієї групи отримали значення нижче за середнє (3,5 та 3,9 бали). На 

відміну від групи молоді з низьким ЕС, група молоді із середнім ЕС має вищі 

значення щодо прояву установок «процес» (6,1 бали), «альтруїзм» (5,3 бали) та 

«праця» (5 бали) та більш низькі щодо установки «гроші» (3,3 бали). Виражена 

установка до свободи молоді із середнім рівнем ЕС характеризує її як людей, що 

прагнуть до певної соціальної незалежності, відстоювання своїх переконань та 

позицій у процесі професійних відносин. Установка цієї групи на результат 

говорить про наполегливість та надійність. Але необхідно відзначити, що молодь 

із середнім ЕС (на відміну від молоді з низьким ЕС) приділяє увагу самому 

процесу праці, для цих людей важливо, щоб обрана справа відповідала їх 

інтересам та приносила задоволення від процесів трудової взаємодії. Порівняно 

з молоддю з низьким ЕС, дана група має більш виражену установку до праці. Це 
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означає, що для молоді із середнім ЕС праця є цінністю сама по собі, найчастіше 

такі люди прагнуть стати майстром своєї справи, вони усвідомлюють суспільну 

користь та власний сенс праці, як виду діяльності. Установка на альтруїзм у групі 

молоді із середнім ЕС має вище значення, ніж у попередній групі. Слабо 

виражена установка на гроші в цій групі означає, що інтерес до процесу праці 

для молоді із середнім ЕС має більшу цінність, ніж матеріальна винагорода.  

У групі з високим ЕС найбільш високі бали отримано за установками 

«процес» (6 балів), «результат» (5,6 балів) та «свобода» (5,9 балів). Найменші 

значення в цій групі отримано щодо установок «егоїзм» (3,6 бали) та «гроші» (3,2 

бали), проте вони дуже слабо виражені. Результати мають велику схожість з 

результатами молоді попередньої групи (середній рівень ЕС), але слід 

зауважити, що установка на владу в молоді з високим рівнем ЕС має більш 

високий ступінь вираження (4,3 бали). З цього випливає, що молодь цієї групи 

більше відчуває потребу в керівництві та соціальному впливі, ніж обидві 

попередні групи.  

Порівняльний аналіз рівня задоволеності працею молоді з різним 

економічним статусом 

Соціально-психологічні особливості задоволеності працею молоді було 

виявлено за допомогою методики «Інтегральна задоволеність працею» [149, с. 

325–327]. Насамперед проаналізовано показники таких рівнів задоволеності, як 

високий, середній та низький.  

На діаграмі (рис. 2.6.) представлено результати порівняльного аналізу 

рівнів задоволеності працею за трьома групами вибірки. 
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Рис. 2.6. Співвідношення рівнів задоволеності працею молоді  

з різним рівнем ЕС у відсотках  

 

Як показує рис. 2.6., більшість молоді (64%) першої групи (низький рівень 

економічного статусу) має низький рівень задоволеності працею. При цьому 

високий рівень задоволеності притаманний лише 8% цієї вибірки. Ці результати 

підтверджує z-критерій: доля молоді, яка має низький рівень задоволеності 

працею достовірно (р≤0,05) більша тих, хто має середній та високий рівень 

задоволеності працею (Додаток Б.3–Б.4).   

Більшість (71%) молоді другої групи (середній рівень ЕС) має середній 

рівень задоволеності працею. При цьому низький рівень мають всього 5% 

досліджуваних. За z-критерієм: доля молоді, яка має середній рівень 

задоволеності працею достовірно (р≤0,05) більша тих, хто має низький та 

високий рівень задоволеності працею, та одночасно доля молоді, що має високий 

рівень задоволеності працею достовірно (р≤0,05) більша тих, хто має низький 

рівень.   

Зазначимо, що третя група молоді (високий рівень ЕС) показала відмінні 

результати від двох попередніх. У цій групі високий та середній рівні 

задоволеності працею мають практично рівнозначні значення (52% і 48%). При 

цьому в жодної особи з високим економічним статусом не виявлено низького 
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рівня задоволеності (0%). Згідно з z-критерієм: доля молоді, яка має високий  

рівень задоволеності працею достовірно (р≤0,05) більша тих, хто має середній 

рівень задоволеності працею. Щодо окремих складових задоволеності працею, 

які виражають соціально-психологічні особливості оцінки ставлення до праці, то 

кожен їх показник має свій рівень норми числових значень. У зв’язку з цим їх 

аналіз буде представлений у наступних параграфах. 

Порівняльний аналіз соціально-психологічних особливостей емоційного 

ставлення до праці молоді різним економічним статусом  

Особливості емоційної сфери ставлення до праці досліджено за допомогою 

методики поведінки та переживання, пов’язаного з роботою, «AVEM» [93, с. 

147]. Ця сфера містить такі шкали: почуття професійного успіху, задоволеність 

своїм життям, почуття соціальної підтримки в праці.  

На рис. 2.7. наведено результати порівняльного аналізу середніх значень 

рівня прояву емоційних установок всіх груп молоді. 

 

 

Рис. 2.7. Прояв емоційних установок на працю молоді з різним ЕС за 

середньостатистичними значеннями 
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Результати проведеної процедури перевірки статистичних гіпотез (Велч і 

Браун-Форсайт) підтвердила достовірність відмінностей (p<0,05) за цими 

показниками між групами молоді з різним рівнем ЕС (табл. 2.5).  

 

Таблиця 2.5 

Робастні тести на рівність середніх за соціально-психологічними 

особливостями емоційного ставлення молоді до праці 

 

Показник Критерій Статистика ст.св.1 ст.св.2 Знч.(р) 

Почуття успішності в 

професійній діяльності 

Велча 174,654 2 129,032 0,000 

Брауна-

Форсайта 
163,524 2 190,779 0,000 

Задоволеність життям 

Велча 28,927 2 120,060 0,000 

Брауна-

Форсайта 
34,052 2 143,831 0,000 

Почуття соціальної 

підтримки 

Велча 5,810 2 131,210 0,004 

Брауна-

Форсайта 
5,786 2 197,395 0,004 

 

Під час порівняння результатів за трьома групами молоді необхідно 

вказати на найбільшу різницю в значеннях шкали «почуття професійного 

успіху». Як видно з рис. 2.7., група молоді з низьким рівнем економічного 

статусу має найменший показник за цією шкалою (2,5 бали), а група з високим 

рівнем статусу – найбільший (6,1 бали). Відповідно, друга група молоді (середній 

рівень ЕС) має середній показник щодо названої шкали (4,2 бали). Результати 

свідчать, що молодь усіх трьох груп співвідносить свій економічний статус зі 

своїми професійними досягненнями. Це також говорить про наявність розуміння 

досліджуваними того факту, що професійний успіх є запорукою їхнього рівня 

соціально-економічного статусу. 

Перша (низький ЕС) та друга (середній ЕС) групи молоді мають невисокі 

рівні значень за шкалою «задоволеність своїм життям» (3,1 та 3,9 бали). З огляду 

на максимальне значення цій рівень оцінюється як нижчий за середній. Результат 

може вказувати на певні розчарування досліджуваних певними сторонами 
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життя, а також відсутністю належного рівня оптимізму стосовно свого 

майбутнього. Третя група молоді (високий ЕС) має вищий рівень задоволеності 

своїм життям (5,1 бали, тобто вище за середнє значення). Порівнюючи 

результати всіх груп молоді за шкалою «почуття соціальної підтримки», 

необхідно звернути увагу на те, що в групі молоді з низьким ЕС цей показник 

має значення – нижче середнього, а в другій та третій групі молоді – середній 

рівень. Дані свідчать, що група молоді з високим та середнім рівнем 

економічного статусу отримує більше підтримки та визнання з боку оточення. 

Порівняльний аналіз соціально-професійної активності молоді різним 

економічним статусом 

Поведінковий компонент ставлення до праці досліджено через його 

основний показник – професійну активність. Професійну активність виявлено за 

допомогою методики «AVEM». Ця сфера містить наступні шкали: 

– суб’єктивне значення діяльності;  

– професійні домагання; 

– готовність до енергетичних витрат; 

– прагнення до досконалості; 

– здатність зберігати дистанцію до роботи. 

На ріс 2.8 представлено результати дослідження професійної активності 

молоді з різним рівнем економічного статусу. 
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Рис 2.8. Прояв професійної активності молоді з різним рівнем ЕС за 

середньостатистичними значеннями 

 

У результаті проведеного статистичного аналізу за критеріями Велча та 

Брауна-Форсайта отримано наявність статистично значущих розбіжностей 

(p<0,05) за проявом даних показників між всіма групами молоді з різним рівнем 

ЕС (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Робастні тести на рівність середніх за показниками соціально-професійної 

активності молоді 

 

Показник Критерій Статистика ст.св.1 ст.св.2 Знч.(р) 

Суб’єктивне значення 

діяльності 

Велча 56,883 2 133,983 0,000 

Брауна-

Форсайта 
62,180 2 209,969 0,000 

Професійні домагання 

Велча 100,350 2 127,413 0,000 

Брауна-

Форсайта 
95,229 2 179,035 0,000 

Готовність до енергетичних 

витрат 

Велча 47,900 2 133,746 0,000 

Брауна-

Форсайта 
49,686 2 207,753 0,000 

Прагнення до досконалості 

Велча 64,254 2 121,141 0,000 

Брауна-

Форсайта 
71,803 2 150,561 0,000 
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Здатність до збереження 

дистанції до роботи 

Велча 85,850 2 130,452 0,000 

Брауна-

Форсайта 
90,714 2 195,498 0,000 

 

Найбільші відмінності отримано в групах молоді з низьким та високим 

рівнем ЕС за показниками «професійні домагання» (3,6 та 6,6 бали), «прагнення 

до досконалості» (3,7 та 6,5 бали), «дистанція до роботи» (6,1 та 3,5 бали). 

У групі молоді з низьким статусом найбільше значення має шкала 

«дистанція до роботи» (6,1 балів). Такий показник свідчить про здатність цієї 

молоді легко перемикатись на інші сфери діяльності після закінчення робочого 

дня. Однак це також може означати низький рівень їхньої соціально-професійної 

відповідальності щодо своєї роботи або слабкий інтерес до неї. Молодь з низьким 

ЕС має середній рівень значення (4,1 бали) за шкалою «готовність до 

енергетичних витрат». Під енергетичними витратами розуміється готовність 

віддавати багато сил в процесі виконання завдань та професійної взаємодії. У 

молоді цієї групи також виявлено досить низьке значення за шкалою 

«суб’єктивне значення діяльності» (3,4 бали), що означає низьку важливість 

роботи в житті. Крім того, у групи молоді з низьким рівнем ЕС досить низькі 

значення отримано за показником «професійні домагання» (3,6 бали), що означає 

слабке прагнення до соціально-професійного росту бажання досягати високих 

трудових цілей та за показником «прагнення до досконалості» (3,7 бали), що 

означає низьку концентрацію на якості виконуваних обов’язків, бажання 

покращувати свої трудові результати.    

На відміну від молоді з низьким ЕС, молодь із середнім статусом має за 

всіма показниками середній та вище середнього рівні прояву. Найвищі значення 

отримали такі складові активності як «професійні домагання» (6,1 балів) та 

«готовність до енергетичних витрат» (5,8 балів). Зазначимо, що в цій групі 

молоді найнижче значення отримано за шкалою «дистанція до роботи» (4 бали). 

Попередня група (низький рівень ЕС) показала найвище значення за цією 

шкалою. Результати свідчать, що молодь із середнім рівнем ЕС має нижчу 

здатність до перемикання від роботи на відпочинок або іншу діяльність. Досить 



91 

 

високе значення за показником «готовність до енергетичних витрат» (5,8 балів) 

говорить про готовність молоді із середнім рівнем ЕС приділяти багато енергії 

та сил своїй роботі, проявляти соціальну активність у вирішуванні трудових 

завдань. На відміну від молоді з низьким ЕС, ця категорія молоді має високий 

рівень суб’єктивного значення діяльності (5,4 балів), робота займає важливе 

місце в її житті.   

Аналізуючи отримані результати молоді з високим рівнем ЕС, треба  

відзначити їх високий рівень соціально-професійних домагань, за цією шкалою 

виявлено найвищий бал – 6,6. Високий рівень також виявлено за шкалою 

«готовність до енергетичних витрат» (5,9 балів). Показник «суб’єктивне 

значення діяльності» має рівень вище за середній (5,6 балів). Зазначимо, що 

група молоді з високим рівнем ЕС також має досить велике значення за шкалою 

«прагнення до досконалості» (6,5 балів). Зазначимо, що ця риса разом з високим 

рівнем соціально-професійних домагань свідчить про схильність молоді з 

високим ЕС до перфекціонізму в процесі праці та професійній взаємодії. 

Найменше значення в групі молоді з високим ЕС (як і в молоді із середнім ЕС) 

отримано за шкалою «дистанція до роботи» (3,5 бали). При цьому виявлено, що 

молодь з низьким рівнем ЕС має найвище значення за цією шкалою. 

Сфера «стратегії подолання проблемних ситуацій» (методика «AVEM»), 

також відображає особливості соціально-професійної активності молоді. Вона 

містить такі шкали, як тенденція до відмови в ситуації невдачі, активна стратегія 

вирішення проблем, спокій та рівновага. 

На рис. 2.9. представлено результати прояву основних стратегій подолання 

проблемних ситуацій за трьома групами молоді. 
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Рис 2.9. Показники стратегій подолання проблемних ситуацій молоді з 

різним ЕС за середньостатистичними значеннями 

 

Проведена перевірка за критеріями Велча та Брауна-Форсайта довела 

наявність розбіжностей (p<0,05) між групами молоді за проявом всіх показників, 

крім показника «спокій та рівновага», де ця різниця є статистично не значущою 

(0,14>0,05; 0,14>0,05) (табл.2.7).  

Таблиця 2.7 

Робастні тести на рівність середніх за показниками стратегії подолання 

проблемних ситуацій у молоді з різним рівнем ЕС 

 

Показник Критерій Статистика ст.св.1 ст.св.2 Знч. (р) 

Тенденція до 

відмови в ситуації 

невдачі 

Велча 17,689 2 130,054 0,000 

Брауна-

Форсайта 
16,174 2 196,515 0,000 

Активна стратегія 

вирішення проблем 

Велча 68,318 2 131,017 0,000 

Брауна-

Форсайта 
63,693 2 199,387 0,000 

Внутрішній спокій 

та рівновага 

Велча 4,409 2 126,821 0,014 

Брауна-

Форсайта 
4,383 2 178,519 0,014 
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У результаті порівняння показників сфери «стратегії подолання 

проблемних ситуацій» трьох груп молоді виявлено різницю прояву за першими 

двома показниками. Перша група (низький рівень ЕС) має середній рівень 

прояву стратегії «тенденція до відмови в ситуації невдачі» (4,3 бали), друга та 

третя групи молоді мають рівень – нижче за середній (3,5 та 3,1 бали). Результати 

свідчать, що молоді з низьким рівнем ЕС притаманний зовнішній локус 

контролю, вона має більшу схильність до примирення з невдачею, ніж групи 

молоді із середнім та високим ЕС.   

Молодь з низьким ЕС та молодь з високим ЕС мають досить велику 

різницю за шкалою «активна стратегія вирішення проблем». Група з низьким ЕС 

за даним показником має рівень нижче за середній (3,8 бали), що свідчить про їх 

пасивність та песимістичність у процесі вирішення проблем та складних 

професійних завдань.    

У групі молоді із середнім та високим рівнем ЕС соціальна активність у 

вирішенні проблем виражена значно більше (5,5 та 6,2 бали). Відповідно, ця 

молодь проявляє соціально-активну та оптимістичну позицію у вирішенні 

проблем і завдань, пов’язаних з трудовою діяльністю та професійною 

взаємодією.   

У всіх групах молоді отримано практично рівні значення за показником 

«спокій та рівновага» (4,1; 4,6; 4,1 бали). Отримані значення вказують на 

середній рівень їх почуття психічної стабільності та рівноваги в процесах 

трудової взаємодії та професійних відносин з колегами. 

Особливості прояву ліні, працьовитості та трудоголізму молоді з різним 

економічним статусом 

Отримано результати прояву таких типів трудової поведінки, як лінь, 

працьовитість та трудоголізм. Рівень ліні/працьовитості досліджено за 

допомогою методики самооцінки ліні (Д. Богданова, С. Посохова) [56, с. 220]. 

Наявність трудоголізму виявлено за допомогою методики «Тест на визначення 

роботоголізму» (Б. Кіллінджер) [36, с. 62].    
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У табл. 2.8. представлено результати щодо співвідношення вираженого 

ступеня ліні/працьовитості молоді, а також відсоток молоді з наявністю 

трудоголізму. 

Таблиця 2.8 

Рівні прояву крайніх типів ставлення до праці, % 

 

Рівень ЕС Лінь Працьовитість Трудоголізм 

Низький 9% 7% 5% 

Середній 6% 11% 7% 

Високий 2% 14% 3% 

 

Результати свідчать, що досить маленький відсоток молоді всіх груп 

вважає себе ледачими або дуже працьовитими. Однак відсоток працьовитості 

перевищує відсоток ліні тільки в групах молоді із середнім та високим ЕС.  

Працьовитими особами себе вважають 14% молоді з високим ЕС, а ледащими 

лише – 2%. У групі молоді з низьким ЕС (на відміну від молоді з високим ЕС) 

менший відсоток молоді вважає себе працьовитими – 7%, а ледащими вважають 

себе більший відсоток – 9%. Решта досліджуваних визначили середню (з 

невеликими відхиленнями) оцінку щодо наявності ліні/працьовитості.   

Результати прояву трудоголізму свідчать про досить маленький відсоток 

молоді з його наявністю, а різниця співвідношення за всіма трьома групами 

вибірки є незначною. Ці результати підтверджує й результат перевірки за z-

критерієм: рівень ліні/працьовитості та наявність трудоголізму не мають 

достовірного вираження в жодній із груп молоді з різним рівнем ЕС (Додаток 

Б.5–Б.6).   

Таким чином, згідно отриманих результатів, виявлено значущу різницю 

щодо прояву показників ставлення до праці між всіма групами молоді. Наявність 

найбільших розбіжностей є в групах молоді з низьким та високим ЕС. Молодь з 

високим ЕС має більш високі значення, ніж група з низьким ЕС за показниками: 
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прагнення отримувати насолоду від процесу праці; усвідомлення мети своєї 

суспільно-професійної діяльності; здатність відповідати власній системі рис та 

цінностей у процесі праці; орієнтація на працю, як на суспільну цінність; почуття 

професійного успіху; задоволеність стосунками з керівництвом; задоволеність 

стосунками зі співробітниками; готовність до енергетичних витрат; активна 

стратегія вирішення проблем. Молодь з низьким ЕС має більш високі значення 

(ніж молодь з високим ЕС) за такими показниками, як прагнення зовнішніх 

матеріальних винагород та дистанція до роботи.  

Найбільше вираженими соціально-психологічними показниками 

ставлення до праці молоді з низьким рівнем ЕС є прагнення зовнішніх 

винагород; орієнтація на результат; орієнтація на свободу; низька задоволеність 

працею; дистанція до роботи; тенденція до відмови в ситуації невдачі. Найвищі 

за значеннями показниками молоді із середнім рівнем ЕС такі: здатність 

відповідати власним стандартам рис та цінностей; отримання насолоди від 

процесів праці; орієнтація на процес; орієнтація на альтруїзм; середній рівень 

задоволеності працею; почуття соціальної підтримки; професійні домагання; 

активна стратегія вирішення проблем. У групі з високим ЕС виявлено найвищі 

бали за наступними показниками: бажання відповідати власним стандартам рис 

та цінностей; усвідомлення мети своєї суспільно-професійної діяльності; 

орієнтація на процес; орієнтація на свободу; високий рівень задоволеності 

працею; почуття професійного успіху; професійні домагання; прагнення до 

досконалості; готовність до енергетичних витрат; активна стратегія вирішення 

проблем.  

Таким чином, виявлено, що молодь з різним рівнем економічного статусу 

має різне ставлення до праці. Результати щодо отриманих відмінностей свідчать 

про здатність молоді з високим ЕС (на відміну від молоді з низьким статусом) 

проявляти усвідомлену позицію щодо мети своєї суспільно-професійної 

діяльності, а відповідно і приділяти значення процесам праці та соціальної 

взаємодії у системі своїх трудових відносин.    
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Подальшими кроками дослідження є здійснення факторного та 

кореляційного аналізу з метою виявлення статистично значущих відмінностей 

між проявом соціально-психологічних особливостей ставлення до праці в групах 

молоді з різним економічним статусом.  

 

 

2.3. Зміст соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

молоді з різним економічним статусом 

З метою узагальнення соціально-психологічних показників ставлення 

молоді до праці, було застосовано такий багатомірний метод математичної 

статистики, як факторний аналіз. Факторний аналіз дозволяє зменшити кількість 

досліджуваних показників (32 шкали) та виявити латентні фактори, що не 

проявляються в описово-статистичному аналізі  [53].  

Зазначмо, що проведення процедури факторного аналізу здійснюється за 

наступною схемою [104]: 

1) перевірка вихідних даних; 

2) визначення кількості факторів; 

3) факторизація матриці інтеркореляцій, обертання факторів та їх 

інтерпретація;  

4) прийняття рішення про якість факторної структури.  

 Процедуру експлораторного факторного аналізу здійснено методом 

головних компонент, за результатами якого міру адекватності вибірки 

перевірено за допомогою критерія Кайзера-Мейєра-Олкіна (КМО) та критерієм 

сферичності Барлетта. Критерій Кайзера-Мейєра-Олкіна, що дало змогу оцінити 

ступінь можливості використання факторного аналізу до нашої вибірки. Цей 

показник дорівнює 0,916 (більше 0,9), а отже доводить безумовну адекватність 

застосування факторного аналізу. Рівень значущості критерію сферичності 

Бартлета (перевіряє багатовимірну нормальність розподілу змінних) дорівнює 

0,000 (менше 0,05) і свідчить про те, що дані придатні для проведення 
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факторного аналізу. Отже, ці критерії доводять достатню адекватність 

застосування методу факторного аналізу.  

Кількість факторів визначено за допомогою критерію Кайзера, для чого 

було побудовано графік власних значень (рис. 2.10.). Оскільки власних значень 

більших 1 – вісім, то було прийнято рішення про виділення восьми факторів. 

 

 

         

Рис. 2.10. Графік власних значень показників 

 

Результати проведеного експлораторного аналізу наведено в табл. В.1–В.4 

(Додаток В).  

Далі було проведено конфіматорний факторний аналіз, у якому здійснено 

Varimax обертання та реалізовано метод максимальної правдоподібності. 

Результати проведеної статистичної оцінки «якості підгонки» довели, що 8 

факторів є достатньою кількістю для проведення процедури факторного аналізу – 

p=0,102>0,05 (табл. В.7, Додаток В).   

Після проведення процедури обертання Varimax (табл. В.8, Додаток В) було 

утворено шість значущих факторів, які описують 50,35% загальної дисперсії 

(Додаток Г).  
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Фактор 1 має найбільшу вагу та найбільшу частку пояснювальної 

дисперсії, а саме 12,08%, його власне значення становить 3,864. Він поєднав 

наступні показники: 

Почуття успішності в професійній діяльності  0,653 

Інтерналізація мети      0,640 

Прагнення до досконалості     0,595 

Внутрішня концепція Я     0,573 

Активна стратегія вирішення проблем   0,559 

Задоволеність стосунками зі співробітниками  0,501 

Отриманий фактор інтерпретовано як «соціально-професійна 

реалізованість». 

Фактор 2 має частку дисперсії – 11,05%, його власне значення становить 

3,536. Фактор поєднав такі показники:  

Професійна відповідальність     0,730 

Рівень домагань  у професійній сфері   0,644 

Задоволеність стосунками з керівницьтвом  0,501 

Здатність до збереження дистанції до роботи  -0,495 

Задоволеність умовами праці     0,483 

Задоволеність досягненнями в роботі   0,405 

Даний фактор інтерпретовано як «задоволеність соціальними та 

професійними умовами праці». 

Фактор 3 має частку дисперсії – 10,97%, його власне значення становить 

3,511. Цей фактор поєднав наступні показники: 

Внутрішні процеси      0,738 

Орієнтація на процес      0,655 

Інтерес до роботи      0,584 

Перевага виконуваної роботи високому заробітку 0,551 

Орієнтація на працю      0,459 

Зазначений фактор отримав назву «задоволення від процесу роботи».  
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Фактор 4 має частку дисперсії – 5,65%, його власне значення становить 

1,807. Цей фактор поєднав наступні показники:  

Інструментальна мотивація     -0,707 

Орієнтація на гроші      -0,473 

Цей фактор ідентифіковано як «нематеріальна мотивація». 

Фактор 5 має частку пояснювальної дисперсії – 4,46% та власне значення 

– 1,428. До фактору входять такі показники:  

Внутрішній спокій та рівновага    0,571 

Тенденція до відмови в ситуації невдачі   -0,400 

За інтерпретацією фактор 5 визначено як «емоційна стійкість».  

Фактор 6 має частку пояснювальної дисперсії 3,36%, його власне значення 

становить 1,076. Даний фактор поєднав такі показники:  

Орієнтація на владу      0,460 

Орієнтація на егоїзм      0,457 

Даний фактор було інтерпретовано як «прагнення суспільного впливу». 

Зазначимо, що за результатами факторного аналізу було утворено ще два 

фактори. До фактору 7 (2,61% із значенням 0,836) увійшов лише один показник 

«орієнтація на альтруїзм» – 0,532, До фактору 8 (2,60% із значенням 0,835) 

увійшов – «орієнтація на свободу». Ці фактори не представляли великого 

значення, відповідно, їх аналіз у подальшому ході дослідження відсутній.  

Таким чином, виявлено шість основних факторів, що являють собою 

узагальнені соціально-психологічні особливості ставлення молоді до праці. З 

метою проведення порівняльного аналізу між проявом даних особливостей у 

групах молоді з низьким, середнім та високим економічним статусом було 

застосовано однофакторний дисперсійний аналіз (ОДА). 

Розбіжність між трьома групами молоді за шістьма соціально-

психологічними особливостями, виявленими в результаті факторного аналізу, 

довела проведена процедура однофакторного дисперсійного аналізу. Її 

результати засвідчили однорідність дисперсій, що дало змогу скористатися 

однфакторним дисперсійним аналізом (табл. Г.1, додаток Г.); наявність 
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статистично значущих відмінностей між середніми значеннями показників у 

молоді з різним рівнем ЕС (табл. Г.2, Додаток Г.); побудувати графіки середніх 

значень для кожної соціально-психологічної особливості; перевірити значущість 

дистанцій між середніми в групах з різним рівнем ЕС (табл. Г.3, Додаток Г.).  

У результаті проведення дисперсійного аналізу було виявлено, що всі 

шість визначених соціально-психологічних особливостей мають статистично 

значущу різницю в середніх для груп молоді з різним рівнем економічного 

статусу. Далі наведено аналіз та інтерпретацію отриманих результатів 

однофакторного дисперсійного аналізу.  

Нижче представлено графік середніх для молоді з різним рівнем ЕС за  

фактором 1, що має назву «соціально-професійна реалізованість» (рис. 2.11.).  

 

       

Рис. 2.11. Середні значення прояву фактора «соціально-професійна 

реалізованість» в молоді з різним ЕС 

 

Як показує графік, найменше середнє значення виявлено у групі з низьким 

рівнем ЕС (-0,49), дещо більше цей показник виражений у групі молоді із 

середнім ЕС (-0,08) і найбільше значення виявлено в групі з високим рівнем ЕС 

(1,14). Множинні порівняння за Тампхеймом довели, що відстані між середніми 

всіх цих груп є значущими (р≤0,05) (Додаток Г.3). Відстань між середніми в 
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групах з середнім та низьким рівнем ЕС – 0,40; між групами з високим і середнім 

рівнем ЕС – 1,22; між групами з високим і низьким – 1,62.   

Отримані результати свідчать, що найбільшу відмінність у ставленні до 

праці має молодь з високим та низьким рівнем економічного статусу. У групі 

молоді з високим ЕС особливість «професійної реалізованості» виражена значно 

більше, ніж в двох інших групах. Ця молодь вважає себе успішною, їй властиво 

усвідомлення своєї професійної мети, а також бажання відповідати власним 

стандартам рис та цінностей, які вона реалізує у своїй професійній діяльності. У 

ставленні до праці молодь з високим статусом перш за все має високий рівень 

професійних домагань та прагнення до досконалості. Молодь з високим рівнем 

ЕС здатна ставити та досягати високі цілі, у вирішенні робочих справ вона 

обирає активну соціальну стратегію. 

На відміну від попередньої групи, у молоді з низьким ЕС соціально-

професійна реалізованість виражена значно слабше. Дана категорія молоді не 

відчуває себе успішною, вона має значно нижчий рівень усвідомлення своїх 

професійних цілей, ніж молодь з високим ЕС. Це також свідчить, що молодь з 

низьким статусом має досить пасивні поведінкові стратегії у вирішенні робочих 

проблем.  

У групі молоді із середнім ЕС рівень професійної реалізованості більш 

виражений, ніж у молоді з низьким статусом, але за значеннями вона ближча до 

названої групи, ніж до групи з високим рівнем ЕС.   

На рис. 2.12. представлено графік середніх прояву фактору 2, що має назву 

«задоволеність соціальними та професійними умовами праці» в групах молоді з 

різним ЕС. 
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Рис. 2.12. Середні значення прояву фактора «задоволеність 

соціальними та професійними умовами праці» в молоді з різним ЕС 

  

З графіку видно, що найменше середнє в групі з низьким рівнем ЕС (-0,60), 

значно більший цей показник у групі молоді із середнім ЕС (0,24) і найбільше 

значення в групі з високим рівнем ЕС (0,72). Множинні порівняння середніх 

довели, що відстані між середніми цих груп є значущими (р≤0,05) (Додаток Г.3) 

і попарна відстань наступна: групи з середнім та низьким рівнем ЕС – 0,85; групи 

з високим і середнім рівнем ЕС – 0,48; між групами з високим і низьким – 1,33.   

Результати свідчать, що молодь з високим та низьким рівнем економічного 

статусу має значні відмінності щодо прояву задоволеності соціальними та 

професійними умовами праці (1,33). Молодь з високим ЕС має значно вищий 

рівень щодо прояву цієї особливості. Перш за все, це виявляється в задоволеності 

рівнем її професійної відповідальності. Дані свідчать про вміння молоді з 

високим статусом будувати та підтримувати професійні відносини. Також ця 

група молоді показує досить значну задоволеність відносинами з керівництвом 

та умовами своєї праці. Задоволеність молоді з високим статусом своїми 

соціальними та професійними умовами безумовно сприяє їх позитивному 

емоційному стану щодо своєї праці.  



103 

 

Результати молоді з низьким економічним статусом показали, що ця група 

має значно нижчий рівень прояву задоволеності соціальними та професійними 

умовами праці. Це може бути пов’язано із її слабо розвиненим вмінням будувати 

соціально-професійні відносини та брати на себе соціальну відповідальність. 

Щодо задоволеності умовами праці, то вона має досить об’єктивний характер, ця 

молодь працює на низькооплачуваних місцях, де відсутні якісні умови. Загалом 

зазначимо, що ставлення до праці молоді з низьким ЕС має досить негативну 

емоційну оцінку.  

Молодь із середнім ЕС за результатами прояву задоволеності соціальними 

та професійними умовами праці ближча до групи молоді з високим економічним 

статусом.  

На рис. 2.13. представлено графік середніх, що ілюструє прояв фактора 3 

«задоволення від процесу роботи» в групах молоді з різним економічним 

статусом. 

              

Рис. 2.13. Середні значення прояву фактора  

«задоволення від процесу праці» в молоді з різним ЕС 

 

Найменше середнє значення отримано в групі молоді з низьким рівнем ЕС 

(-0,60), дещо більший цей показник в групі молоді з високим ЕС (0,13) і 

найбільше значення в групі з середнім рівнем ЕС (0,34). Множинні порівняння 
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середніх довели, що відстані між середніми цих груп є значущими (р≤0,05) 

(Додаток Г.3) і попарна відстань така: групи з середнім та низьким рівнем ЕС – 

0,74, групи з високим і середнім рівнем ЕС – 0,21, між групами з високим і 

низьким – 0,53.      

Результати свідчать, що група молоді із середнім рівнем економічного 

статусу має найсильніший інтерес до праці та найбільшу здатність отримувати 

насолоду від її процесу. При виборі роботи ці люди частіше зупиняються на тій, 

яка здається їм найбільш цікавою. Молодь із середнім ЕС проявляє прагнення 

отримувати насолоду від процесу праці, яка здається для них важливішою навіть 

за високий заробіток. Для молоді з високим рівнем ЕС отримання задоволення 

від процесу праці також є важливим, але менше, ніж для молоді із середнім 

статусом.  

Група молоді з низьким ЕС не отримує великого задоволення від процесу 

праці. Даній групі притаманна слабка орієнтація на процес праці, більш 

важливим мотивом для неї є матеріальна винагорода.  

На рис. 2.14. наведено графік середніх, який демонструє результати прояву 

фактора 4 «нематеріальна мотивація» в групах молоді з різним рівнем ЕС. 

       

Рис. 2.14. Середні значення прояву особливості 

«нематеріальна мотивація» в молоді з різним ЕС 
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З графіку видно, що найменше середнє отримано в групи молоді з низьким 

рівнем ЕС (-0,30), дещо більше цей показник виражений в групі молоді з 

середнім та високим ЕС (0,20). Множинні порівняння середніх довели, що 

відстані між групами з низьким та середнім рівнями ЕС та між групами з низьким 

і високим рівнями є значущими (р≤0,05) і ці відстані однакові – 0,50. Водночас 

відстань між середніми в групах з середнім і високим рівнями ЕС близька до 0 

(0,0027) і не є значущою (р=1,00>0,05) (Додаток Г.3).  

Результати вказують, що молоді з високим та із середнім рівнем ЕС 

притаманна спрямованість на нематеріальну мотивацію. Це не означає, що для 

даних груп молоді зовнішні винагороди є неважливими. У даному випадку є 

наявність факту, що орієнтація на гроші не є найголовнішим мотивом праці для 

цієї категорії молоді. Виходячи із попередніх результатів, для молоді з високим 

та середнім рівнем ЕС дуже важливим є інтерес до процесу праці та відповідність 

цілей праці власній системі цінностей.  

Для групи молоді з низьким рівнем ЕС нематеріальна мотивація не має 

великого значення. Для цієї молоді отримання зовнішніх винагород є 

найважливішим мотивом. 

На рис. 2.15. наведено графік середніх, який демонструє результати прояву 

фактора 5 «емоційна стійкість» у групах молоді з різним рівнем ЕС. 

  

Рис. 2.15. Середні значення прояву фактора «емоційна стійкість» 

 в молоді з різним ЕС 
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З графіку видно, що найменше середнє в групі з високим рівнем ЕС (-0,24), 

дещо більший цей показник в групі молоді з низьким ЕС (-0,22) і найбільше 

значення в групі з середнім рівнем ЕС (0,34). Попарні порівняння середніх 

довели, що відстані між середніми в групах з низьким та середнім рівнем ЕС 

(0,55) є значущими на рівні р≤0,05 та відстань між середніми в групах з високим 

та середнім рівнем ЕС (0,58) є значущою на рівні р≤0,05. Відстань між середніми 

в групах з низьким та високим рівнем ЕС – 0,02 і вона не є достовірною, оскільки 

р=0,997>0,05 (Додаток Г.3). 

Аналізуючи отримані результати, відзначимо, що найбільшу здібність до 

емоційної стійкості має молодь із середнім рівнем ЕС. Це свідчить про те, що 

молодь із середнім ЕС має здатність до самоконтролю в різних ситуаціях 

професійної взаємодії. Дану тенденцію пояснено тим, що молодь із середнім 

рівнем ЕС (на відміну від молоді з низьким ЕС) має цікаву роботу, але при тому, 

як правило, має менше відповідальності, ніж молодь з високим рівнем ЕС. 

Зазначимо, що групи молоді з високим та низьким рівнем економічного статусу 

мають схожий рівень прояву емоційної стійкості. 

На рис. 2.16. представлено графік середніх, що демонструє результати 

прояву фактора 6 «прагнення суспільного впливу» в групах молоді з різним ЕС. 

              

Рис. 2.16. Рівні прояву фактора «прагнення суспільного впливу»  

в молоді з різним ЕС  
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Найменше середнє отримано у групі молоді із середнім рівнем ЕС (-0,29), 

значно більший цей показник отримано в групах молоді з низьким та високим 

рівнями ЕС, відповідно 0,15 і 0,29. Попарні порівняння середніх довели, що 

відстані між середніми в групах з низьким та середнім рівнем економічного 

статусу (0,44) є значущою на рівні р≤0,05 та відстань між середніми в групах з 

високим і середнім рівнем ЕС (0,59) є значущою на рівні р≤0,05. Відстань між 

середніми в групах з низьким та високим рівнем ЕС – 0,15 і вона не є 

достовірною, оскільки р=0,584>0,05 (Додаток Г.3). 

Дані свідчать, що найвищі значення за проявом особливості «прагнення 

суспільного впливу» має молодь з високим рівнем ЕС. Ця молодь (на відміну від 

групи із середнім ЕС) більше цінує можливість особистого впливу на інших 

людей, їхні рішення та поведінку. Дана орієнтація також вказує на прагнення 

молоді з високим статусом впливати на своє соціальне оточення, що сприяє їх 

ефективному залученню до процесів суспільної взаємодії. У ставленні до праці 

така особливість проявляється в здатності молоді з високим ЕС до організаційної 

та управлінської діяльності, а також до влади і керівництва. Крім того, ця молодь 

не має страху відповідальності за інших. Треба відзначити, що молодь з низьким 

ЕС, має подібне значення щодо прояву цього фактору, але зазначимо, що він 

включає такі показники, як «орієнтація на владу» та «орієнтація на егоїзм». Для 

групи з низьким ЕС більш вираженим мотивом праці є отримання матеріальної 

винагороди. 

Таким чином, завдяки факторному аналізу виявлено узагальнені 

соціально-психологічні особливості ставлення до праці молоді з різним 

економічним статусом, серед яких: «соціально-професійна реалізованість», 

«задоволеність соціальними та професійними умовами праці», «задоволення від 

процесу роботи», «нематеріальна мотивація», «емоційна стійкість», «прагнення 

суспільного впливу». 

Завдяки застосуванню однофакторного дисперсійного аналізу виявлено, 

що всі фактори мають статистично значущу різницю прояву в групах молоді з 

низьким, середнім та високим рівнем економічного статусу. Найбільші 
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розбіжності щодо ставлення до праці отримано між групами з високим та з 

низьким рівнем ЕС за такими соціально-психологічними особливостями: 

«соціально-професійна реалізованість», «задоволеність соціальними та 

професійними умовами праці», «нематеріальна мотивація», які значно більше 

виражені в молоді з високим статусом. Також найбільші розбіжності виявлено 

між групами молоді з низьким та середнім рівнем ЕС за такими особливостями, 

як «задоволення від процесу роботи», а також в групах із середнім та високим 

ЕС за особливостями: «емоційна стійкість» та «прагнення суспільного впливу». 

Зазначимо, що такі соціально-психологічні особливості, як «емоційна стійкість» 

та «прагнення суспільного впливу» отримали схожі значення (ті, що статистично 

не відрізняються) в групах з високим та низьким ЕС. Однакові значення виявлено 

за особливістю «нематеріальна мотивація» в групах молоді з високим та середнім 

рівнем економічного статусу. Таким чином, молодь з високим ЕС вважає себе 

успішною, їй властиво усвідомлення професійної мети та бажання відповідати 

власним стандартам рис та цінностей, які вона реалізує в професійній діяльності. 

На відміну від неї, молодь з низьким ЕС слабо усвідомлює професійні цілі та має 

досить пасивні поведінкові стратегії та досить негативну емоційну оцінку до 

праці.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що групам молоді з різним рівнем економічного статусу 

притаманний різний рівень прояву показників ставлення до праці. У результаті 

аналізу суб’єктивної оцінки економічного статусу з’ясовано, що більшість 

молоді з високим економічним статусом відносить себе до середнього рівня. Дані 

свідчать про те, що зі зростанням фінансового рівня відбувається зростання рівня 

домагань молодих людей.  

2. Найбільші розбіжності прояву показників ставлення до праці 

спостерігалися в групах молоді з низьким та високим економічним статусом. 



109 

 

Молодь з високим ЕС отримала більш високі значення, ніж група з низьким ЕС 

за такими показниками: прагнення отримувати насолоду від процесу праці; 

усвідомлення мети своєї суспільно-професійної діяльності; здатність відповідати 

власній системі рис та цінностей у процесі праці; орієнтація на працю, як на 

суспільну цінність; почуття професійного успіху; задоволеність стосунками з 

керівництвом; задоволеність стосунками зі співробітниками; готовність до 

енергетичних витрат; активна стратегія вирішення проблем. У групі молоді з 

низьким ЕС виявлено більш високі значення (ніж у молоді з високим ЕС) за 

такими показниками, як прагнення зовнішніх матеріальних винагород та 

дистанція до роботи.  

3. Найбільше вираженими соціально-психологічними показниками 

ставлення до праці молоді з низьким рівнем ЕС стали прагнення зовнішніх 

винагород; орієнтація на результат; орієнтація на свободу; низька задоволеність 

працею; дистанція до роботи; тенденція до відмови в ситуації невдачі. Молодь з 

високим ЕС отримала найвищі бали за наступними показниками ставлення до 

праці: бажання відповідати власним стандартам рис та цінностей; усвідомлення 

мети своєї суспільно-професійної діяльності; орієнтація на процес; орієнтація на 

свободу; високий рівень задоволеності працею; почуття професійного успіху; 

професійні домагання; прагнення до досконалості; готовність до енергетичних 

витрат; активна стратегія вирішення проблем. За такими показниками ставлення 

до праці, як лінь, працьовитість та трудоголізм, виявлено, що досить маленький 

відсоток молоді всіх груп вважають себе ледачими або дуже працьовитими. 

Однак відсоток працьовитості помітно перевищує відсоток ліні у всій вибірці. 

Наявність трудоголізму також притаманна незначній кількості молоді всіх груп. 

4. Отримано шість факторів, що являють собою узагальнені соціально-

психологічні особливості ставлення молоді до праці, а саме: «соціально-

професійна реалізованість», «задоволеність соціальними та професійними 

умовами праці», «задоволення від процесу роботи», «нематеріальна мотивація», 

«емоційна стійкість», «прагнення суспільного впливу». Визначено, що ці 

особливості мають статистично значущі розбіжності в усіх групах 
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досліджуваних. Найбільші розбіжності щодо ставлення до праці отримано між 

групами з високим та з низьким рівнем ЕС за такими соціально-психологічними 

особливостями, як «соціально-професійна реалізованість», «задоволеність 

соціальними та професійними умовами праці», «нематеріальна мотивація», які 

значно більше виражені в молоді з високим статусом. На відміну від молоді з 

низьким ЕС, у молоді з високим та середнім статусом виявлено таку виражену 

особливість, як здатність отримувати задоволення від процесу роботи. 

Досліджуваним із високим та низьким ЕС (більше, ніж молоді із середнім 

статусом) притаманна така особливість, як «прагнення суспільного впливу». 

Виявлено, що молодь з високим ЕС має оптимістичні та ефективні 

мотиваційні та емоційні установки до праці. Вона вважає себе успішною, їй 

властиво усвідомлення професійної мети та бажання відповідати власним 

стандартам рис та цінностей у процесах соціальної взаємодії, які вона реалізує в 

професійній діяльності. На відміну від молоді з високим ЕС, молодь з низьким 

ЕС слабо усвідомлює професійні цілі та має досить пасивні поведінкові стратегії 

та досить негативну емоційну оцінку до праці.  

У наступному розділі представлено проведення аналізу зв’язку 

економічного статусу молоді та прояву показників ставлення до праці. Такий 

аналіз дає можливість виявити характеристику зв’язків між рівнем економічного 

статусу молоді та проявом їх особливостей ставлення до праці за кожним 

компонентом моделі. Також описано проведення порівняльного аналізу соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці працюючої молоді та студентів, 

що дає змогу розширити уявлення щодо проблеми ставлення до праці сучасної 

молоді. 
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РОЗДІЛ III 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО 

ПРАЦІ РІЗНИХ ГРУП МОЛОДІ  

  

3.1. Зв’язок соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

та рівня економічного статусу молоді 

З огляду на попередні результати дескриптивного та факторного аналізу 

було обрано дев’ять показників, що представляють важливі соціально-

психологічні особливості ставлення молоді до праці за трьома компонентами 

соціально-психологічної моделі. Мотиваційно-смисловий компонент містить 

такі показники: інтерналізація мети; орієнтація на владу, внутрішні процеси. 

Емоційно-оцінний компонент включає такі показники: задоволеність 

стосунками з керівництвом; задоволеність стосунками зі співробітниками; 

задоволеність умовами праці; почуття професійної успішності. Поведінковий 

компонент містить такі показники: готовність до енергетичних витрат; активна 

стратегія вирішення проблем. Більшість цих показників входить до перших двох 

факторних груп молоді з різним економічним статусом та набули значної різниці 

в значеннях описово-статистичного аналізу. Вибір цих показників обумовлений 

тим, що вони представляють саме соціально-психологічні особливості ставлення 

молоді до праці, а також відображають три рівні моделі ставлення до праці, а 

саме: ставлення до праці, до професії та конкретної роботи.  

На основі результатів діагностування було досліджено наявність зв’язку між 

рівнем економічного статусу та вибраними показниками, включеними до 

відповідних компонентів, а також достовірність розбіжностей між цими 

показниками в молоді з різним рівнем ЕС.  

Наявність зв’язку перевірено за допомогою коефіцієнтів кореляції. Для 

дослідження зв’язку між показниками обчислено коефіцієнти τ-с Кендала [128, 

с. 38–39]. Ці коефіцієнти обчислено на основі таблиць крос-табуляції, що 

побудовано на базі вихідних даних (Додаток Д.1–Д.22). За цими даними також 

побудовано стовпчикові діаграми. Розраховано коефіцієнти τ-с Кендала зв’язку 
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між рівнем прояву відповідного показника та рівнем ЕС молоді, що представлено 

у табл. 3.1 (Додаток Д.11). Виявлено, що значення цих показників зростає із 

рівнем ЕС молоді (що вище ЕС, то вище значення показника).   

Таблиця 3.1 

Коефіцієнти τ-с Кендала зв’язку між рівнем прояву відповідного 

показника та рівнем ЕС молоді 

Показник τ-с Кендала 

Почуття успішності в професійній діяльності 0,664 * 

Задоволеність відносинами зі співробітниками 0,596 * 

Задоволеність відносинами з керівництвом 0,528 * 

Активна стратегія вирішення проблем 0,493 ** 

Інтерналізація мети 0,486 ** 

Готовність до енергетичних витрат 0,437** 

Задоволеність умовами праці 0,430 ** 

Внутрішні процеси 0,426 ** 

Орієнтація на владу 0,214 *** 

Примітка: *– середній рівень зв’язку; ** – помірний рівень зв’язку; *** – слабкий рівень 

зв’язку  

   

Порівняння соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

молоді з різним ЕС за мотиваційно-смисловим компонентом  

Мотиваційно-смисловий компонент містить наступні показники: 

«інструментальна мотивація» (прагнення зовнішніх матеріальних винагород); 

«орієнтація на владу» (прагнення влади в процесі професійної взаємодії); 

«інтерналізація мети» (вміння ставити суспільно-професійні цілі, що 

відповідають власним цінностям та смислам); «внутрішні процеси» (отримання 

насолоди від процесу праці). Ці показники відображають загальний рівень 

ставлення молоді до праці. 

Зазначимо, що в обробці мали місце стандартизовані методики, кожна з 

яких має закладену автором градацію рівнів. Ці рівні не було змінено, тому 
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надані стовпчикові діаграми мають різну кількість рівнів (у залежності від 

методики). Спочатку представлено діаграми та результати кореляційного 

аналізу, нижче буде наведено аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 

 1. На рис. 3.1. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника «орієнтація на владу».    

                              

Рис. 3.1. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву показника  

«орієнтація на владу»  

 

У більшості молоді з високим рівнем ЕС виявлено середній рівень 

орієнтації на владу, а саме 36 осіб (72%) (рис.3.1.). Натомість більшість молоді із 

середнім та низьким рівнями ЕС мають низьку орієнтацію на владу – 64 особи 

(64%) та 56 особи (56%). Але виявлено, що коефіцієнт τ-с Кендала за даним 

показником складає 0,214, що вказує на слабкий рівень зв’язку між рівнем 

економічного статусу та рівнем показника «орієнтація на владу». Таким чином, 

молоді з високим ЕС більш властиве прагнення впливу на оточення, ніж молоді 

із середнім та низьким ЕС, але різниця у показниках не є досить значною. 

 2. На рис. 3.2. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника «внутрішні процеси» (отримання насолоди від 

процесу праці).  
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Рис. 3.2. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву  

показника «внутрішні процеси» 

 

Як свідчить діаграма розподілу (рис.3.2.), найбільша кількість молоді з 

низьким рівнем економічного статусу продемонструвала середній рівень прояву 

за показником «внутрішні процеси», а саме 66 осіб (66%). Натомість у групах із 

середнім та високим рівнями ЕС ці значення найбільші за підвищеного рівня 

внутрішніх процесів, а саме 72 (72%) і 37 осіб (74%) відповідно. Коефіцієнт 

дорівнює 0,426, що свідчить про помірний рівень зв’язку між рівнем ЕС та рівнем 

розвитку показника «внутрішні процеси». Дані свідчать про те, що молодь з 

високим та середнім ЕС мають більше бажання отримувати задоволення від 

процесів праці, ніж молодь з низьким ЕС. 

 

 3. На рис. 3.3. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника «інтерналізація мети» (усвідомлення мети своєї 

професіональної діяльності; вміння ставити суспільно-професійні цілі, що 

відповідають власній системі  цінностей та смислів).     
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Рис. 3.3. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву  

показника «інтерналізація мети» 

 

Як показано на діаграмі (рис.3.3.), більшість молоді з низьким рівнем ЕС 

має низький рівень інтерналізації мети, а саме 70 осіб (70%). На відміну від неї, 

у групах із середнім та високим рівнями ЕС ці значення найбільші за середнього 

рівня інструментальної мотивації, а саме 60 (60%) і 39 (78%) осіб відповідно. 

Коефіцієнт τ-с Кендала в цьому разі дорівнює 0,486, що говорить про помірний 

рівень зв’язку між рівнем економічного статусу та рівнем розвитку інтерналізації 

мети суспільно-професійної діяльності. Отже, молодь із середнім та високим ЕС 

має значно більшу схильність до усвідомлення професійної мети, що відповідає 

власній системі цінностей. 

Отже, наявність статистично значущого зв’язку між рівнем економічного 

статусу молоді та рівнем прояву показників за мотиваційно-смисловим 

компонентом, отримано за показниками: «внутрішні процеси» та «інтерналізація 

мети». 

Порівняння соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

молоді з різним ЕС за емоційно-оцінним компонентом  

До емоційно-оцінного компоненту увійшли наступні показники: 

«задоволеність стосунками зі співробітниками»; «задоволеність стосунками з 

керівництвом»; «задоволеність умовами праці», «почуття успішності в 
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професійній діяльності». Ці показники відображають ставлення молоді до 

професії та конкретної роботи. 

 1. На рис. 3.4. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника «задоволеність умовами праці».   

                  

Рис. 3.4. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву показника 

«задоволеність умовами праці» 

 

Діаграма демонструє (рис.3.4.), що найбільша кількість молоді з низьким 

та середнім рівнями ЕС має низький рівень задоволеності умовами праці – по 81 

особі (81%). Навпаки, у групі з високим рівнем ЕС більша частина, а саме 41 

особа (82%), показує високий рівень за цим показником. Коефіцієнт τ-с Кендала 

тут дорівнює 0,430, що вказує на помірний рівень зв’язку між рівнем ЕС та 

рівнем задоволеності умовами праці молоді. Дані вказують на те, що молодь з 

високим рівнем ЕС більше задоволена сукупністю умов своєї праці, ніж молодь 

із середнім та низьким ЕС.  

 2. На рис. 3.5. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника показником «задоволеність відносинами зі 

співробітниками».    
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Рис. 3.5. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву показника 

«задоволеність відносинами зі співробітниками»  

 

Найбільша кількість молоді в групі з високим ЕС має високий рівень 

задоволеності відносинами зі співробітниками, а саме: 47 осіб (94%). У групі 

молоді із середнім рівнем ЕС половина осіб має середній рівень за цим 

показником, а саме: 50 (50%). У більшості молоді з низьким ЕС виявлено 

низький рівень задоволеності відносинами зі співробітниками – 58 особи (58%). 

Коефіцієнт τ-с Кендала дорівнює 0,596, що вказує на середній рівень зв’язку між 

рівнем ЕС та проявом показника «задоволеність відносинами зі 

співробітниками». Результати вказують на те, що молодь з високим ЕС (на 

відміну від молоді з низьким ЕС) має значно більшу здатність до побудови 

відносин з оточенням та підтримки соціальних зв’язків.  

 3. На рис. 3.6. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника показником «задоволеність відносинами з 

керівництвом».  
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Рис. 3.6. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву  

показника «задоволеність відносинами з керівництвом» 

 

Як свідчить діаграма (рис.3.6.), більшість молоді з високим ЕС – 41 особа 

(82%) має високій рівень задоволеності відносинами з керівництвом. У групи із 

середнім рівнем ЕС – 48 осіб (48%) отримали середній рівень щодо цього 

показника, а в групі молоді з низьким статусом – 66 осіб (66%) мають низький 

рівень задоволеності відносинами з керівництвом. Коефіцієнт кореляції в цьому 

разі становить 0,528, що свідчить про середній рівень зв’язку між рівнем ЕС та 

цим показником.    

 4. На рис. 3.7. наведено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника «почуття успішності в професійній діяльності». 

 

Рис. 3.7. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву показника 

«почуття успішності в професійній діяльності» 
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Як зазначено на діаграмі (рис.3.7.), половина молоді з низьким ЕС має дуже 

низький рівень почуття успішності в професійній діяльності, а саме: 50 осіб 

(50%). У групі із середнім рівнем ЕС 57 осіб (57%) також має низький рівень 

щодо прояву цього показника, а в групі з високим ЕС у 30 молодих людей (60%) 

рівень почуття успішності в професійній діяльності є середнім. Коефіцієнт τ-с 

Кендала становить 0,664, що свідчить про середній рівень зв’язку між рівнем ЕС 

молоді та цим показником. Таким чином, молоді з високим ЕС більше 

притаманне почуття успіху за результати своєї професійної діяльності, ніж 

молоді з низьким та середнім ЕС.  

Наведені результати доводять існування статистично значущих зв’язків 

між рівнем ЕС молоді та рівнем прояву показників ставлення до праці за 

емоційно-оцінним компонентом.  

Порівняння соціально-психологічних особливостей ставлення до праці 

молоді з різним ЕС за поведінковим компонентом 

Поведінковий компонент містить наступні показники: «готовність до 

енергетичних витрат»; «соціально-активна стратегія вирішення проблем».  

 1. На рис. 3.8. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника «готовність до енергетичних витрат».  

 

Рис. 3.8. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву показника 

«готовність до енергетичних витрат» 
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За результатами цього показника половина кількості молоді з низьким ЕС 

продемонструвала (рис.3.8.) низький рівень готовності до енергетичних витрат у 

процесі професійної взаємодії, а саме: 51 особа (51%). При цьому половина групи 

молоді із середнім рівнем ЕС та більшість вибірки з високим статусом має 

середній рівень прояву цього показника, а саме: 51% і 60%. Коефіцієнт τ-с 

Кендала дорівнює 0,437, що свідчить про помірний рівень зв’язку між рівнем ЕС 

та показником «готовність до енергетичних витрат». Дані свідчать, що група 

молоді з високим та середнім рівнем ЕС має значно більшу готовність до 

активності та прояву енергії у вирішенні робочих завдань, ніж група з низьким 

ЕС. 

 2. На рис. 3.9. представлено діаграму розподілу груп молоді з різним ЕС за 

рівнями прояву показника «активна стратегія вирішення проблем».    

                 

Рис. 3.9. Розподіл молоді з різним ЕС за рівнем прояву показника 

«активна стратегія вирішення проблем» 

 

Дані вказують (рис.3.9.), що більшість молоді з низьким ЕС має низький 

рівень прояву показника «активна стратегія вирішення проблем», а саме: 60 осіб 

(60%). У групі із середнім ЕС 51 особа (51%) має середній рівень прояву цього 

показника. У групі із високим рівнем ЕС у 48% також виявлено середній рівень 

прояву активної стратегії вирішення проблем. Коефіцієнт τ-с Кендала дорівнює 
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0,493, що свідчить про помірний рівень зв’язку між рівнем ЕС молоді та 

зазначеним показником. Отже, молодь з високим та середнім ЕС має більш 

активні соціально-професійні стратегії у вирішенні робочих проблем, ніж 

молодь з низьким ЕС. 

Результати доводять наявність статистично значущих зв’язків між рівнем 

економічного статусу молоді та показниками поведінкового компоненту 

ставлення до праці.  

Таким чином, у результаті кореляційного аналізу отримано середні 

(0,50<r<0,69) та помірні (0,30<r<0,49) рівні зв’язку між представленими 

показниками ставлення до праці та рівнем економічного статусу молоді (крім 

одного показника із слабим зв’язком). Найбільші відмінності щодо прояву 

показників отримано в групах молоді з високим та низьким рівнем ЕС.   

Найсильніші зв’язки виявлено за емоційно-оцінним компонентом 

ставлення до праці. Це означає, що молодь з високим ЕС задоволена умовами 

своєї праці, вона має гарні відносини з керівництвом та співробітниками, що 

свідчить про її емоційне включення в процеси соціальної взаємодії та здатності 

ефективно будувати суспільні відносини. Натомість, молодь з низьким рівнем 

ЕС має низькі значення щодо перерахованих особливостей. Також у молоді з 

високим ЕС (на відміну від молоді з низьким ЕС) значно виражене почуття 

професійного успіху, що говорить про їх впевненість у собі в процесі 

професійної взаємодії. 

За мотиваційно-смисловим компонентом у молоді з високим ЕС значно 

більше виражена орієнтація на процес праці та менше виражене прагнення до 

зовнішніх матеріальних винагород, ніж у молоді з низьким статусом, де цей 

мотив є найголовнішим. Це вказує на те, що головними цінностями в праці 

молоді з високим ЕС є сам зміст праці та її соціально-професійна реалізація. Дані 

також свідчать про вміння молоді з високим ЕС ставити та досягати суспільно-

професійні цілі, що відповідають власним цінностям та смислам, ця молодь 

здатна усвідомлювати суспільну значимість та користь своєї праці.  
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Відмінності щодо поведінкового компоненту виявлено в  групах молоді з 

високим та низьким ЕС за показником «активна стратегія вирішення проблем». 

У групі молоді з  високим ЕС виявлено високий рівень активності у вирішенні 

проблем, що вказує на їх професійну впевненість, активну соціальну позицію та 

здатність брати на себе соціальну відповідальність. Молодь з низьким ЕС більше 

схильна до відмови та соціальної пасивності в кризових ситуаціях. Також у 

молоді з високим ЕС значно більше виражений (ніж у молоді з низьким ЕС) 

показник «готовність до енергетичних витрат», який проявляється у 

наполегливості, професійній активності та ентузіазмі.      

На підставі узагальнення всіх попередніх результатів, визначено, що 

молодь з високим економічним статусом має ефективні та позитивні як 

когнітивні, так і емоційні установки щодо праці та своєї професійної діяльності. 

Їй притаманні усвідомлена професійна позиція, соціально-професійна 

реалізованість, емоційна задоволеність та соціально-активна стратегія 

професійної поведінки. На відміну від неї, молодь з низьким економічним 

статусом має слабоефективні та песимістичні установки щодо праці. Ця молодь 

слабо усвідомлює свої професійні цілі, має негативну емоційну оцінку 

результатів та перспектив своєї професійної діяльності та достатньо пасивні 

соціально-професійні стратегії трудової поведінки. 

З огляду на результати теоретичного та емпіричного дослідження 

особливостей ставлення до праці молоді з різним економічним статусом, 

розроблено схеми, що являють собою профілі виявлених соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці молоді з низьким та високим 

економічним статусом. Дані профілі містять основні характеристики прояву 

показників ставлення до праці, що виявлено в молоді з низьким та високим 

рівнем економічного статусу. (рис.3.10., 3.11.).  
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Рис. 3.10. Профіль соціально-психологічних особливостей ставлення до 

праці молоді з низьким рівнем економічного статусу  

 

Основними соціально-психологічними особливостями ставлення до праці 

молоді з низьким ЕС за трьома компонентами моделі є: сильне прагнення 

зовнішніх матеріальних винагород; невміння ставити перед собою суспільно-

професійні цілі, які відповідають власним смислам; слабке прагнення до влади; 

низька задоволеність стосунками зі співробітниками; низька задоволеність 
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стосунками з керівництвом; низький рівень задоволеності умовами праці; слабке 

почуття професійного успіху; слабка стратегія вирішення робочих проблем; 

середній рівень прояву готовності до енергетичних витрат.  

 

 

Рис. 3.11. Профіль соціально-психологічних особливостей ставлення до 

праці молоді з високим рівнем економічного статусу  

 

Молоді з високим рівнем ЕС властиві такі соціально-психологічні 

особливості ставлення до праці: вміння ставити перед собою суспільно-

професійні цілі, що відповідають власним смислам; середній рівень прагнення 



125 

 

до влади; задоволеність стосунками зі співробітниками; задоволеність 

стосунками з керівництвом; високий рівень задоволеності умовами праці; 

високий рівень почуття професійного успіху; активна стратегія вирішення 

робочих проблем; висока готовність до енергетичних витрат в процесі праці. 

Зазначимо, що важливою особливістю молоді з високим економічним 

статусом (на відміну від двох інших груп молоді) є досить високий рівень прояву 

показника «інтерналізація мети», що вказує на здатність ставити перед собою 

суспільно-професійні цілі, що відповідають власним цінностям та смислам. Така 

здатність є показником соціально-професійної реалізованості та успішної 

соціальної адаптації молоді з високим економічним статусом. 

Наступним кроком є проведення порівняльного аналізу прояву соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці працюючої молоді з різним 

рівнем економічного статусу та студентів, що мають низький рівень ЕС. Це 

порівняння дає можливість вивчити особливості впливу вищої освіти на 

формування соціально-психологічних особливостей ставлення до праці молоді з 

низьким ЕС. 

 

 

3.2. Порівняння соціально-психологічних особливостей ставлення до 

праці працюючої молоді та студентів  

Оскільки основою вибірки дослідження є працююча молодь з різним 

економічним статусом, вирішено провести порівняльний аналіз соціально-

психологічних особливостей ставлення до праці працюючої молоді та студентів, 

більшість з яких має низький рівень ЕС (82%). Порівняльний аналіз дає 

можливість виявити роль вищої освіти у формуванні соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці молоді з низьким ЕС, оскільки досліджувана 

група працюючої молоді з низьким ЕС мала середню або середньо-спеціальну 

освіту. 

Соціально-психологічні особливості ставлення до праці досліджено на 

трьох рівнях: загальне ставлення до праці, ставлення до професії, ставлення до 
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конкретної роботи. Студентська молодь не має конкретного місця роботи, проте 

вона займається підготовкою до професійної діяльності. Таким чином, є 

можливість дослідити як загальне ставлення студентів до праці, так і їхнє 

ставлення до обраної професії.  

Порівняльний аналіз ставлення до праці молоді з різним ЕС та студентів 

здійснено за показниками, що було наведено в попередньому параграфі 

(інструментальна мотивація; інтерналізація мети; орієнтація на владу; внутрішні 

процеси; задоволеність відносинами зі співробітниками; задоволеність 

відносинами з керівництвом; задоволеність умовами праці; почуття 

професійного успіху; готовність до енергетичних витрат; активна стратегія 

вирішення проблем).   

Результати, які отримано після діагностування студентів, приєднано до 

проведеної раніше діагностики молоді з різним рівнем ЕС. За допомогою 

однофакторного дисперсійного аналізу було здійснено порівняння цих 

результатів. За допомогою критерію Тамхейну, за кожним показником ставлення 

до праці визначено найбільш близьку до студентів групу працюючої молоді. 

Після цього групу студентів порівняно з найближчою групою працюючої молоді 

за допомогою t-критерію Стьюдента. 

Спершу за допомогою критерію Лівіня було перевірено однорідність 

дисперсій. Застосування даного критерію довели однорідність дисперсій та 

можливість застосування однофакторного дисперсійного аналізу (табл. Е.1 

Додаток Е). Результати розрахунків однофакторного дисперсійного аналізу 

(табл. 3.2) засвідчили статистичну значущість розбіжностей між студентами й 

трьома групами молоді, що працює. 

Таблиця 3.2 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу 

Показник F p 

Інструментальна мотивація 21,750 0,000 
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Окремо реалізовано процедуру множинного порівняння студентів з 

кожною групою працюючої молоді (табл. Е.3 Додаток Е), у таблиці 3.2 наведено 

цей рівень значущості. Для порівняння середніх значень обрано ту групу 

працюючої молоді, для якої рівень значущості критерія Тамхейна є найбільшим.   

Порівняння працюючої молоді та студентів за мотиваційно-смисловим 

компонентом ставлення до праці 

На рис. 3.12. представлено графік середніх значень за показником 

«інструментальна мотивація» працюючої молоді з різним ЕС та студентів.     

            

Рис. 3.12. Графік середніх балів за показником  

«інструментальна мотивація» 

 Найближчою за показником «інструментальна мотивація» до студентів 

виявлено групу молоді з низьким рівнем ЕС, оскільки р=0,887 (рис. 3.12.). 

Орієнтація на владу 8,660 0,000 

Внутрішні процеси 78,525 0,000 

Інтерналізація мети 50,959 0,000 

Задоволеність умовами праці 114,968 0,000 

Задоволеність стосунками зі 

співробітниками 

138,287 0,000 

Задоволеність стосунками з керівництвом 126,590 0,000 

Почуття успішності в професійній діяльності 129,114 0,000 

Готовність до енергетичних витрат 45,015 0,000 

Активна стратегія вирішення проблем 51,229 0,000 
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Визначено, що студенти мають нижче на 0,43 середнє значення за цим 

показником порівняно з молоддю з низьким рівнем ЕС. Отже, студентська 

молодь продемонструвала середній рівень прояву орієнтації на зовнішню 

матеріальну винагороду. Слід зауважити, що із всіх джерел мотивації праці, що 

було діагностовано в групі студентів, саме інструментальна мотивація отримала 

найвищий прояв. Таким чином, праця, що добре оплачується, може стати 

пріоритетною для студентської молоді з низьким рівнем ЕС.  

 На рис. 3.13. представлено графік середніх значень за показником 

«орієнтація на владу» працюючої молоді з різним ЕС та студентів.  

             

Рис. 3.13. Графік середніх балів за показником  

«орієнтація на владу» 

 

За показником «орієнтація на владу» студентська молодь має результати, 

що подібні групі молоді з низьким рівнем економічного статусу – р=0,849 (рис. 

3.13.). Різниця між двома групами – 0,26. Зазначимо, що в групі студентів даний 

показник має рівень прояву – нижче за середній. Даний результат можна 

пояснити не тільки наявністю установок, що властиві молоді з низьким рівнем 

ЕС, а й тим, що ця молодь знаходиться в процесі навчання та ще не має досвіду 

керування людьми, а відповідно і прагнення до влади та соціального впливу. 

        На рис. 3.14. представлено графік середніх значень за показником 

«інтерналізація мети» працюючої молоді з різним ЕС та студентів.        
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Рис. 3.14. Графік середніх балів за показником  

«інтерналізація мети» 

 

 Порівняння працюючої молоді із студентами за показником 

«інтерналізація мети» доводить, що студенти отримали за цим показником 

значення, що майже збігається з результатами молоді із середнім рівнем ЕС – 

р=1,000 (рис. 3.14.). Виявлене значення має рівень нижче середнього. Таким 

чином, студенти показали невисоку здатність до усвідомленого формування та 

досягнення суспільно-професійних цілей, що вказує те, що їхня система 

соціально-ціннісних орієнтацій ще не повністю сформована. Але слід зауважити, 

що студентська молодь має вищий рівень прояву зазначеного показника, ніж 

працююча молодь з низьким рівнем ЕС. 

На рис. 3.15. представлено графік середніх значень за показником 

«внутрішні процеси» працюючої молоді з різним ЕС та студентів.        
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Рис. 3.15. Графік середніх балів за показником  

«внутрішні процеси»  

 

 За показником «внутрішні процеси» студенти мають схожість з групою 

молоді з високим рівнем ЕС – р=0,136 (рис. 3.15.). Хоча різниця між двома 

групами все ж таки є, вона становить 1,19. Цей показник має для студентів 

більше значення, ніж навіть для молоді з високим рівнем ЕС. Таким чином, для 

студентської молоді з низьким ЕС дуже важливо мати інтерес до процесу їхньої 

майбутньої професійної діяльності. Майбутня праця та її зміст повинні 

приносити задоволення та відповідати власним інтересам студентів. При виборі 

місця роботи у майбутньому ця студентська молодь буде приділяти увагу тій, що 

є найбільш цікавою для неї. Зазначимо, що даний показник має дуже низьке 

значення для працюючої молоді з низьким рівнем ЕС. 

 Порівняння працюючої молоді та студентів за емоційно-оцінним 

компонентом ставлення до праці   

На рис. 3.16. представлено графік середніх значень за показником 

«задоволеність відносинами зі співробітниками» працюючої молоді та студентів.        
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Рис. 3.16. Графік середніх балів за показником «задоволеність  

відносинами зі співробітниками» 

 

Порівняння працюючої молоді із студентами за показником 

«задоволеність відносинами зі співробітниками» показує, що студенти мають за 

цим значення, що ближче до групи молоді з високим рівнем економічного 

статусу – р=0,280 (рис.3.16.). Різниця між двома групами – 0,32. Дані свідчать 

про те, що студентська молодь з низьким ЕС, як і молодь з високим ЕС має 

здатність до будування та підтримання відносин з колегами. Цей показник 

свідчить про наявність у студентів з низьким ЕС навичок розвитку соціальної 

взаємодії, що не є характерним для працюючої молоді з низьким ЕС.  

На рис. 3.17. представлено графік середніх значень за показником 

«задоволеність відносинами з керівництвом» працюючої молоді та студентів. 

                      

Рис. 3.17. Графік середніх балів за показником  

«задоволеність відносинами з керівництвом»   
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 Як показує графік (рис. 3.17.), найближчою за показником «задоволеність 

відносинами з керівництвом» до студентів також виявилася група молоді з 

високим рівнем економічного статусу – р=0,052. Різниця між двома групами – 

0,49. Таким чином, студентська молодь з низьким рівнем ЕС демонструє своє 

вміння будувати та підтримувати стосунки із значущим для неї соціальним 

оточенням (викладачами, а в майбутньому – керівниками). Зазначимо, що ця 

здатність також не властива працюючій молоді з низьким рівнем ЕС. 

 На рис. 3.18. представлено графік середніх значень за показником 

«задоволеність умовами праці» працюючої молоді та студентів.  

                         

Рис. 3.18. Графік середніх балів за показником  

«задоволеність умовами праці» 

 

 Порівняння студентів з працюючою молоддю доводить, що за показником 

«задоволеність умовами праці» студенти ближчі до молоді з високим рівнем ЕС 

– р=0,616 (рис. 3.18.). Хоча різниця між цими двома групами досить велика, вона 

становить 0,63. Отже, можна визначити, що загалом студенти з низьким ЕС 

досить задоволені всіма умовами праці, тобто умовами навчання. У порівнянні з 

ними, працююча молодь з низьким рівнем ЕС має низький рівень щодо 

зазначеного показника. 

     На рис. 3.19. представлено графік середніх значень за показником 

«почуття успішності в професійній діяльності» працюючої молоді та студентів. 
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Рис. 3.19. Графік середніх балів за показником  

«почуття успішності в професійній діяльності» 

 

 За показником «почуття успішності в професійній діяльності» в студентів 

виявлено результати, які подібні групі молоді із середнім рівнем ЕС – р=0,987 

(рис. 3.19.). Студенти мають результати, які за середнім вище лише на 0,1, ніж 

результати працюючої молоді із середнім ЕС. Як і молодь другої групи, студенти 

з низьким ЕС мають середній рівень почуття успішності у своїй професійній 

діяльності, що значно відрізняє їх від працюючої молоді з низьким ЕС, де 

виявлено низькі значення за цим показником. Таким чином, студенти з низьким 

ЕС (на відміну від працюючої молоді з низьким ЕС) мають достатньо високу 

впевненість у власних здібностях, а також позитивні емоційні установки щодо 

майбутньої праці. 

Порівняння працюючої молоді та студентів за поведінковим 

компонентом ставлення до праці 

На рис. 3.20. представлено графік середніх значень за показником 

«готовність до енергетичних витрат» працюючої молоді та студентів. 
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Рис 3.20. Графік середніх балів за показником  

«готовність до енергетичних витрат»  

 

 За показником «готовність до енергетичних витрат» студентська молодь є 

подібною до групи молоді з низьким рівнем ЕС – р=0,633 (рис. 3.20.). Відмінність 

від найближчої групи становить 0,26. Дані свідчать про те, що студенти мають 

середній рівень готовності до енерговитрат у процесі професійної взаємодії. 

Зазначимо, що в студентів з низьким ЕС даний показник має рівень прояву, що 

ближче до середнього (на відміну від працюючої молоді з низьким ЕС).  

На рис. 3.21. представлено графік середніх значень за показником «активна 

стратегія вирішення проблем» працюючої молоді та студентів.  

                        

Рис. 3.21. Графік середніх балів за показником  

«активна стратегія вирішення проблем» 
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 За показником «активна стратегія вирішення проблем» студенти 

продемонстрували результати, подібні групі молоді з низьким рівнем ЕС – 

р=0,115 (рис. 3.21.). Значення результату студентів на 0,73 більше, ніж показник 

працюючої молоді з низьким рівнем ЕС. Але треба зауважити, що отримане 

значення за цим показником студентської молоді означає середній рівень прояву 

соціальної активності у вирішенні проблем (на відміну від молоді з низьким ЕС, 

де рівень є нижчим за середній).  

Зазначимо, що наведені графіки не можуть бути джерелом цілком 

достовірної інформації щодо припущення про близькість групи студентів до тієї 

чи іншої групи працюючої молоді. Таким чином, було застосовано критерій 

Стьюдента, що дає змогу зробити перевірку рівності середніх значень у 

необхідних групах вибірки, а саме групи студентів та групи працюючої молоді, 

що є найближчою до студентів за середніми балами (Додаток И).  

Отримані результати довели наступне (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Емпіричні значення критерія Стьюдента за показниками ставлення до 

праці студентів та працюючої молоді 

Показник   Значущість 

Група працюючої 

молоді, що є 

найближчою за 

значеннями  

Інструментальна мотивація 0,305>0,05 низький ЕС 

Орієнтація на владу 0,204>0,05 низький ЕС 

Інтерналізація мети  0,882>0,05 середній ЕС 

Внутрішні процеси 0,024<0,05 
наявність 

розбіжності 

Задоволеність відносинами з 

керівництвом  
0,000<0,05 

наявність 

розбіжності 

Задоволеність відносинами зі 

співробітниками   
0,177>0,05 високий ЕС  
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Задоволеність умовами праці  0,000<0,05 
наявність 

розбіжності 

Почуття професійного успіху 0,513>0,05 середній ЕС 

Готовність до енергетичних витрат 0,154>0,05 низький ЕС 

Активна стратегія вирішення проблем 0,000<0,05 
наявність 

розбіжності 

 

 1) Як зазначено в таблиці (табл. 3.4), за мотиваційно-смисловим 

компонентом у середніх балах виявлено подібність (р>0,05) студентів до групи 

молоді з низьким ЕС за показниками «інструментальна мотивація» та «орієнтація 

на владу». За показником «інтерналізація мети» у студентів є схожість з групою 

молоді із середнім ЕС. Наявність розбіжності з усіма групами працюючої молоді 

виявлено лише за показником «внутрішні процеси».   

 2) За емоційно-оцінним компонентом студенти мають подібність (р>0,05) 

до групи молоді із середнім ЕС за показником «почуття професійного успіху». 

За показником «задоволеність відносинами із співробітниками» студенти схожі 

на групу молоді з високим ЕС. За показниками «задоволеність відносинами з 

керівництвом» та «задоволеність умовами праці» студенти мають статистичні 

розбіжності з усіма групами працюючої молоді (р<0,05).     

 3) За показником поведінкового компонента «активна стратегія вирішення 

проблем» група студентів відрізняється (р<0,05) від усіх груп молоді, що працює. 

За показником «готовність до енергетичних витрат» студентська молодь має 

схожість з молоддю з низьким економічним статусом (р>0,05).  

Таким чином, соціально-психологічними особливостями ставлення до 

праці студентської молоді є такі: бажання отримувати насолоду від процесів 

праці; прагнення зовнішніх матеріальних винагород; невміння ставити перед 

собою суспільно-професійні цілі, що відповідають власним цінностям та 

смислам; слабке прагнення до влади; висока задоволеність стосунками із 

співробітниками; висока задоволеність стосунками з керівництвом; високий 

рівень задоволеності умовами праці; середній рівень прояву почуття 

професійного успіху; середній рівень прояву активної стратегії вирішення 
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робочих проблем; середній рівень прояву готовності до енергетичних витрат у 

процесі професійної взаємодії.  

Ставлення до праці студентської молоді з низьким ЕС має як схожості з 

молоддю, що працює, так і відмінності щодо неї. Важливими мотиваційними 

джерелами студентів є прагнення отримувати насолоду від процесів своєї 

професійної діяльності (що не властиво для працюючої молоді з низьким ЕС) та 

отримання матеріальної винагороди. Серед виражених показників ставлення до 

праці студентів, важливими також є задоволеність відносинами з колегами та 

керівництвом, що вказує на їх здатність до налагодження соціальних зв’язків у 

процесах соціально-професійної взаємодії. Виявлено також високу 

задоволеність умовами праці студентів. За показником, що означає усвідомлення 

своєї  професійної мети та здатності ставити суспільно-професійні цілі, що 

відповідають власним цінностям, група студентів показала рівень – нижче 

середнього, але це значення вище, ніж у молоді з низьким ЕС.    

Результати свідчать, що студентська молодь з низьким рівнем ЕС не має 

досить усвідомленої позиції щодо своєї суспільної діяльності, а відповідно і не 

має великого прагнення до соціального впливу. Та слід відзначити, що ці 

студенти, як і працююча молодь з високим ЕС, мають достатньо високий рівень 

емоційного включення в процеси соціальної взаємодії та здатності будувати 

успішні особистісні та суспільно-професійні відносини. Таким чином, 

отримання вищої освіти розвиває у студентів здатність до успішної соціальної 

взаємодії, почуття соціально-професійного успіху та прагнення отримувати 

насолоду від процесу праці. 

 

 

 

 

 

3.3. Практичне застосування результатів дослідження соціально-

психологічних особливостей ставлення молоді до праці 
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Надання рекомендацій для керівників підприємств та менеджерів з 

персоналу щодо мотивації праці молодих фахівців  

Виявлення в результаті дослідження соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці молоді з різним економічним статусом дає 

можливість надати практичні рекомендації для керівників підприємств та 

менеджерів з персоналу щодо мотивації праці молодих спеціалістів, які 

займають різні посади. Перш за все, наведемо основні характеристики та 

домінуючі мотиви молоді з різним рівнем економічного статусу, що виявлено в 

ході дослідження. 

1) Особливості ставлення до праці молоді з низьким рівнем ЕС: 

1. Молодь з низьким ЕС має низький рівень прояву соціально-професійної 

реалізованості. Їй властивий низький рівень усвідомлення своєї професійної 

мети, яка б відображала її власні цінності та смисли. 

2. Низька задоволеність соціальними та професійними умовами праці може 

бути пов’язана із її слабо розвиненим вмінням будувати соціально-професійні 

відносини та брати на себе соціальну відповідальність. Емоційне ставлення до 

праці молоді з низьким ЕС має досить негативну оцінку. 

3. Група молоді з низьким економічним статусом не отримує великого 

задоволення від процесу та змісту праці. Цій групі молоді притаманна слабка 

орієнтація на процес праці, більш важливим мотивом для неї є матеріальна 

винагорода.  

4. У своєму ставленні до праці молодь з низьким економічним статусом 

проявляє виражене прагнення до матеріального впливу та отримання 

матеріальної винагороди. 

5. Молодь з низьким статусом має соціально пасивні стратегії професійної 

поведінки, що пов’язано з низьким рівнем самооцінки та невпевненості у собі.  

6. Досить слабка установка на владу в групі молоді з низьким ЕС вказує на 

відсутність бажання контролювати інших людей та впливати на них. 

7. Низький рівень прагнення до соціально-професійного росту та бажання 

досягати високих трудових цілей.  
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Домінуючими трудовими мотивами молоді з низьким рівнем ЕС стали 

інструментальні мотиви (прагнення зовнішніх матеріальних винагород); 

«внутрішня я-концепція» (здатність до самомотивації в процесі професійної 

взаємодії); орієнтація на результат.  

Основними характеристиками щодо ставлення до праці цієї молоді є: 

- слабка здатність отримувати насолоду від процесу праці та професійної 

взаємодії;  

- прагнення до матеріальної винагороди;  

- низький рівень усвідомлення суспільно-трудових цілей, та здатності 

ставити цілі, що відповідають особистісним цінностям та смислам;  

- слабка орієнтація на процес праці (відсутність інтересу до її процесу);  

- слабкий рівень задоволеності умовами праці;  

- середній рівень задоволеності соціально-професійними досягненнями;  

- низький рівень почуття соціально-професійного успіху;  

- слабкий інтерес до роботи та її змісту;  

- зовнішній локус контролю (слабка здатність брати на себе 

відповідальність за результати своєї діяльності); 

- середній рівень готовності до енерговитрат;  

- слабке почуття соціальної підтримки (слабка підтримка з боку 

оточуючих); 

- висока дистанція до роботи (здатність забувати про робочі справи після її 

закінчення);   

- низький рівень впевненості у собі та своїх професійних здібностях; 

- низький рівень соціально-професійних домагань;  

- слабка соціальна стратегія у вирішенні трудових проблем. 

 

Рекомендації щодо підвищення мотивації молоді робочих професій:  

1. У разі сильного акценту на матеріальній винагороді приділяти увагу 

формуванню нематеріальної мотивації (можливість навчання, похвала, 

визнання, дошка пошани). 
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2. Підтримувати розвиток усвідомлення суспільно-трудової мети, 

доносити робітникам основну мету та ідею роботи в організації, пояснювати сенс 

конкретної роботи та звернути увагу на її цінність. Це може бути реалізовано 

через проведення корпоративних семінарів та тренінгів щодо знайомства з 

цілями та культурою підприємства, проведення інформування щодо перспектив 

подальшого розвитку та зростання по кар’єрних сходах молоді робочих 

професій. 

3. Підвищувати інтерес щодо процесу роботи (організація конкурсів щодо 

ідей поліпшення умов та оптимізації робочих процесів; створення змагань між 

цехами або відділами за найякісніший продукт або найбільший об’єм його 

виробництва). 

4. Проводити заходи, що сприяють збільшенню рівня соціально-

професійних домагань (демонстрація прикладів професійного зростання 

спеціалістів, які зможуть служити в якості успішного авторитету для робітників). 

5. Всіляко заохочувати прояви трудової активності та відповідальності, 

давати можливість брати участь у постановці та визначенні загальних цілей. 

6. Забезпечувати заходи щодо покращення умов праці з урахуванням 

думки самого робочого персоналу.  

7. Проводити психологічні тренінги щодо підвищення професіональних 

домагань та самооцінки.  

2) Особливості ставлення до праці молоді із середнім рівнем ЕС: 

1. Понад усе така молодь цінує сам процес роботи та процеси професійної 

взаємодії. Робота для цієї молоді має бути цікавою та захопливою. При орієнтації 

на процес ці люди здатні віддавати праці багато енергії та сили, а також постійно 

підвищувати свій рівень домагань. Сам процес діяльності для молоді із середнім 

ЕС має більше значення, ніж високий заробіток.  

2. Професійна впевненість цієї молоді пов’язана з наполегливістю та 

активністю у вирішенні робочих проблем, що сприяє їхній внутрішній рівновазі 

та почуттю соціальної підтримки.  
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3. Суспільно-професійна усвідомленість, як і у молоді з низьким ЕС, 

пов’язана із вмінням та бажанням відповідати власним стандартам та цінностям.  

4. Дистанція до праці задається орієнтацією до свободи (соціальної 

незалежності), тобто, прагненням відчувати особистісну незалежність у 

суспільстві.  

5. Орієнтація на результат, що притаманна цій молоді, задає в неї достатньо 

високий рівень домагань, при незадоволеності своїми досягненнями в роботі.  

6. Прояв альтруїзму молоді із середнім ЕС пов’язаний з прагненням до 

досконалості, що може свідчити про їхню здатність проявляти багато зусиль в 

допомозі іншим.   

7. Низький рівень задоволеності життям при задоволеності умовами праці 

цієї групи вказує на їхнє прагнення до соціального благополуччя. 

Найбільшими за значеннями трудовими мотивами молоді цієї групи стали 

«внутрішня я-концепція» (здатність до самомотивації в процесі професійної 

взаємодії); орієнтація на процес; орієнтація на результат; соціально-професійні 

домагання.  

Основними характеристиками щодо ставлення до праці такої молоді є: 

- виражена здатність отримувати насолоду від процесу праці та 

професійної взаємодії;  

- здатність відповідати власним стандартам рис та цінностей при прийнятті 

важливих рішень; 

- орієнтація на альтруїзм у вирішенні робочих питань; 

- відсутність великого прагнення до матеріальної винагороди;   

- низький рівень усвідомлення суспільно-трудових цілей та власних 

цінностей;  

- низька задоволеність умовами праці при середньому рівні загальної 

задоволеності працею;  

- середній рівень задоволеності соціально-професійними досягненнями;  

- середній рівень почуття соціально-професійного успіху;  

- високий інтерес до роботи (високий рівень суб’єктивної значущості);  
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- внутрішній локус контролю (здатність брати на себе відповідальність за 

результати своєї діяльності); 

- високий рівень готовності до енерговитрат (готовність віддавати роботі 

багато енергії і сили); 

- середній рівень почуття соціальної підтримки;  

- середній рівень дистанції до роботи (здатність забувати про робочі справи 

після закінчення робочого дня);  

- значний рівень соціально-професійних домагань;  

- соціально-активні поведінкові стратегії у вирішенні робочих проблем.     

Рекомендації щодо підвищення мотивації молоді, яка займає 

адміністративні посади: 

1. Проводити заходи щодо визначення загальних цілей та цінностей 

компанії, її основних шляхів розвитку (корпоративні тренінги, семінари). 

2. Дозволяти персоналу проявляти та реалізовувати свої здібності та 

сильні якості (переведення на посади та залучення до завдань, що відповідають 

здібностям та інтересам робітників). 

3. Надавати можливість професійного розвитку (навчання, підвищення 

кваліфікації). 

4. Поліпшувати умови праці (комфортне робоче місто, необхідне 

технічне обладнання, узгоджена система комунікації та ін.). 

5. Застосовувати ефективні бонусні системи щодо виконання 

поставлених цілей.  

6. Робити акцент на перспективі кар’єрного зростання. 

7. Усіляко заохочувати прояви професійної активності та 

самостійності. 

8. Призначати завдання, що вимагають відповідальності та професійної 

творчості. 

3) Особливості ставлення до праці молоді з високим рівнем ЕС: 

1. Найголовніша особливість даної групи – «соціально-професійна 

реалізованість», що говорить про їх значну суспільно-професійну усвідомленість 
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та самореалізацію в праці. При формування суспільно-професійних цілей ці люди 

орієнтуються на власну систему переконань, для них дуже важливим є збіг цілей 

компанії з їх власними цінностями та інтересами.   

2. Ця молодь відрізняється високим рівнем соціального благополуччя, що 

проявляється у достатньо високому рівні задоволеності життям.  

3. Прагнення до суспільного визнання цієї групи молоді показує зв’язок між 

почуттям успішності в діяльності молоді, свободою та орієнтацією на думку 

оточення. 

4. Важливою особливістю в цій групі є прагнення до суспільного впливу, 

що  вказує на їх здатність до керівництва та вміння приймати на себе соціальну 

відповідальність.  

5. Молоді з високим ЕС притаманна орієнтація на матеріальну, зовнішню 

винагороду.  

6. Даній групі властивий значний рівень домагань та прагнення до 

особистісної та професійної досконалості.  

7. Молодь з високим ЕС має здатність до побудови та підтримки успішних 

соціально-професійних відносин.  

8. Ця молодь має соціально-активні поведінкові стратегії у вирішенні 

робочих питань. 

Домінуючими мотивами праці молоді з високим рівнем ЕС є інтерналізація 

суспільно-професійної мети (здатність  ставити та досягати суспільно-

професійні цілі, що відповідають власним цінностям); «внутрішня я-концепція» 

(здатність до самомотивації в процесі професійної взаємодії); орієнтація на 

процес професійної взаємодії; орієнтація на працю (прагнення приносити 

суспільну користь); орієнтація на результат.  

Молоді з високим рівнем ЕС властиво:  

- виражена здатність отримувати насолоду від процесу праці та 

професійної взаємодії;  

- відсутність великого прагнення до матеріальної винагороди;  
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- достатньо високий рівень усвідомлення суспільно-трудових цілей та 

власних цінностей;  

- висока задоволеність умовами праці;  

- високий рівень задоволеності соціально-професійними досягненнями;  

- почуття соціально-професійного успіху;  

- високий інтерес до роботи;   

- внутрішній локус контролю (здатність брати на себе відповідальність за 

результати своєї діяльності);  

- високий рівень готовності до енерговитрат у вирішенні робочих завдань;  

- середній рівень почуття соціальної підтримки; 

- низька дистанція до роботи (слабка здатність забувати про робочі справи 

після закінчення робочого дня);   

- високий рівень соціально-професійних домагань;  

- соціально-активна стратегія вирішення робочих проблем.     

Рекомендації щодо підвищення мотивації  молоді, які  займають 

високооплачувані посади:  

1. Дозволяти працівникам якомога більше використовувати свої 

здібності, досвід та відчувати особистісні досягнення в роботі. 

2. Залучати цю молодь до завдань, що вимагають творчого підходу та 

соціальної відповідальності. 

3. Якісно доносити до персоналу ідеї та цілі самої компанії, дозволяти 

брати участь у розробці робочих цілей та завдань. Більше дізнаватися про власні 

цінності та переконання працівників. 

4. Відкривати нові перспективи щодо професійного росту та зростання 

по кар’єрних сходах. 

5. Надавати можливість постійно розвиватись, підвищувати 

професійну кваліфікацію та навчатись новому досвіду. 

6. Надавати працівникам можливість самостійно обирати шляхи 

виконання поставлених завдань та розробляти нові стратегії щодо їхнього 

вирішення. 
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7. Використовувати ефективні бонусні системи (справедлива 

матеріальна мотивація). 

8. Використовувати також нематеріальні форми заохочення, надавати 

визнання, позитивний зворотній зв’язок.  

Таким чином, впровадження даних практичних рекомендацій надає змогу 

керівникам підприємств та менеджерам з персоналу розробляти ефективні 

програми та проводити заходи щодо підвищення мотивації для молодих 

спеціалістів різних рівнів посад. Рекомендації можуть бути використані для 

розробки програм та проведення мотиваційних тренінгів, коуч-сесій, оцінки 

внутрішніх компетенцій персоналу, програм адаптації та ін. Також рекомендації 

можуть застосовуватися організаційними психологами з метою проведення 

системної діагностики та корекції ставлення до праці людей, що займають різні 

посади.  

 

Надання рекомендацій для психологів та спеціалістів з профорієнтації 

підлітків та юнацтва  

Виявлені особливості ставлення до праці молоді з різним економічним 

статусом мають цінність для спеціалістів, які проводять заходи з профорієнтації 

підлітків, розвитку та корекції їх негативних переконань стосовно ставлення до 

майбутньої праці та кар’єри. Визначено, що молодь з високим економічним 

статусом має соціально активну та ефективну позицію щодо процесів праці та 

будування своєї кар’єри. На відміну від неї, молодь з низьким статусом має 

слабоефективні та негативні установки до праці, які виражають її пасивну, 

слабоусвідомлену позицію та малоефективні стратегії трудової поведінки. Ці 

особливості ставлення до праці потребують корекції саме у підлітковому та 

юнацькому віці, коли формується уявлення про власну суспільно-професійну 

діяльність. Тому було наведено рекомендації психологам та спеціалістам з 

профорієнтації щодо проведення необхідних заходів з юнаками та підлітками із 

сімей, які мають низький рівень економічного статусу. 
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Опираючись на модель «ставлення до праці» наведено особливості молоді 

з низьким ЕС за мотиваційно-смисловим компонентом: 

- слабка здатність усвідомлення суспільно-професійної мети своєї праці;  

- слабка орієнтація на процес праці та відсутність інтересу до її змісту та 

процесу; 

- прагнення працювати лише з метою отримання матеріальних винагород;  

- слабка орієнтація до суспільного впливу та побудови соціальних 

відносин; 

- низький рівень професійних домагань (слабке бажання професійного 

розвитку, віднесення себе до середнього рівня економічного статусу). 

Рекомендації щодо корекції даних особливостей:   

1. Низький рівень усвідомлення суспільно-професійної мети праці. 

Проводити індивідуальні бесіди та консультації з підлітками та юнаками на тему 

визначення мети та смислів їхньої майбутньої професійної діяльності. Доводити 

до них цінність праці в житті людини, наводити позитивні приклади щодо 

користі результатів праці інших людей. 

2. Слабка орієнтація на процес праці, відсутність інтересу до змісту та 

процесу праці. Проводити профорієнтаційні ігри. Здійснювати комплексну 

діагностику щодо виявлення інтересів підлітків та юнаків, позитивно спонукати 

їх до розвитку цих інтересів та спільно виявляти засоби реалізації інтересів через 

вибір майбутньої професії. Займатися інформуванням батьків щодо засобів 

заохочення та розвитку професійних інтересів підлітків та юнаків. 

3.  Прагнення працювати лише заради матеріальних винагород. 

Розробляти разом з підлітками (юнаками) систему отримання інших типів 

винагороди за працю (від усвідомлення сенсу праці до отримання насолоди від 

її процесу). Працювати над проблемою шляхом надання цікавих практичних 

завдань з метою подальшої саморефлексії та визначення цінності процесу та 

результату своїх дій.  

 4. Слабка орієнтація до суспільного впливу та побудови соціальних 

відносин. Проводити групові тренінги з метою розвитку комунікативних навичок 
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підлітків (юнаків) та формування їх довіри до інших. Здійснювати вправи щодо 

розвитку лідерських здібностей та підвищення самооцінки підлітків. 

5. Низький рівень професійних домагань. Проводити індивідуальні та 

групові заняття із вправами спрямованими на підвищення самооцінки, 

формування почуття власної цінності та впевненості у собі. Наводити позитивні 

приклади щодо професійного успіху людей, що в минулому також мали низький 

економічний статус, але в процесі професійного росту змогли значно його 

підвищити.    

Наведемо виявлені особливості ставлення до праці молоді з низьким 

економічним статусом за емоційно-оцінним компонентом: 

- низька задоволеність стосунками зі співробітниками;  

- низька задоволеність стосунками з керівництвом; 

- низьке почуття успішності в професійній діяльності. 

Рекомендації щодо корекції даних особливостей:    

1. Низька задоволеність відносинами зі співробітниками та керівництвом. 

Здійснювати проведення групових занять з метою формування  навичок 

позитивного та безпечного міжособистісного спілкування, пошуку шляхів 

врегулювання конфліктів та розвитку шанобливого ставлення до себе та інших. 

Розвивати асертивність та навички толерантного ставлення підлітків (юнаків) до 

свого оточення.  

2. Низький рівень почуття успішності в професійній діяльності. 

Проводити заняття щодо створення позитивного емоційного ставлення до 

майбутньої професійної діяльності, підвищення особистісного та професійного 

рівня домагань підлітків та юнаків. Проводити індивідуальні заняття щодо 

підвищення самооцінки та створення позитивного уявлення про власні здібності.  

Особливостями ставлення до праці молоді з низьким економічним 

статусом за поведінковим компонентом є такі: 

- тенденція до відмови в ситуації невдачі при виконанні робочих завдань 

(невдачі змушують здатися і не намагатися спробувати знову що-небудь робити 

або змінювати); 
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- слабка активність у вирішенні робочих проблем та завдань (при 

виникненні проблем проявляється безпорадність та невпевненість у своїх силах 

щодо їх вирішення); 

- висока дистанція до праці (висока здатність до швидкого переключення з 

праці на інші справи та бажання зняти з себе відповідальність).  

Рекомендації щодо корекції даних особливостей:    

1. Тенденція до відмови в ситуації невдачі. Проводити індивідуальні 

розвивальні заняття, спрямовані на послаблення страху невдачі підлітків 

(юнаків) та формування впевненості у своїх силах. Організація групових ігор з 

моделюванням ситуації невдачі та пошуку ефективних шляхів виходу з неї. 

Робота над розвитком вміння шукати рішення в різних складних ситуаціях 

(навчання простим технікам коучингу). Формування оптимізму стосовно  

майбутніх результатів своїх дій та рішень. Розробка й впровадження системи 

заохочення дій підлітків (юнаків). 

2. Слабка активність у вирішенні робочих питань. Проводити 

індивідуальні та групові заняття з метою розвитку ефективних поведінкових 

стратегій, пов’язаних з вирішенням будь-яких практичних завдань. Проводити 

заняття з моделюванням ситуації, де демонструється безоціночне ставлення до 

результатів діяльності підлітків (юнаків) та дозвіл робити помилки. Працювати 

над розвитком мотивації досягнення успіху. Всіляко заохочувати прояв 

активності підлітків та позитивно спонукати їх до власних досягнень. 

 3. Висока дистанція до праці. Працювати над розвитком індивідуальної 

відповідальності підлітків (юнаків) за результати своїх дій, а також сприяти 

розвитку їх усвідомленої позиції щодо соціальної відповідальності. Формувати 

їхнє ціннісне ставлення до будь-якої діяльності та вміння цінувати власний 

внесок. 

 

Робота з оточенням 

Важливо зазначити, що дитина є носієм цінностей своєї родини й, 

безумовно, саме батьки сприяють формуванню тих чи інших установок та 
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переконань підлітків (юнаків). Тому робота з сім’єю підлітка є дуже важливою. 

Проведення психологічного просвітництва з вихователями підлітків, з сім’ями, 

що мають низький рівень економічного статусу, є пріоритетом, без цього 

корекційні заходи не будуть мати ефективності.    

Психологічне просвітництво сімей з низьким рівнем економічного статусу 

повинно бути спрямовано на аналіз та обговорення шляхів підвищення 

самооцінки, впевненості у собі, рівня домагань та почуття відповідальності за 

своє життя їх дітей (підлітків, юнаків).  

У зв’язку з цим, рекомендації батькам можуть бути наступного змісту: 

1. Поважати та заохочувати здібності та особистісні інтереси підлітка.  

2. Робити акцент на досягненнях та сильних сторонах особливості підлітка, 

а не на його невдачах та помилках. 

3. Культивувати безумовне прийняття та розуміння почуттів підлітка, 

особливо в складних ситуаціях.   

4. Хвалити й заохочувати підлітка при прояві в нього ініціативи та 

активності у вирішенні будь-яких завдань. 

5. Створювати умови для розвитку довіри та безпечного спілкування в 

сім’ї. 

6. Демонструвати цінність думки підлітка, надавати йому можливість 

брати участь у сімейних рішеннях.  

7. Заохочувати підлітка самостійно діяти, приймати рішення та робити 

усвідомлений вибір. 

8. Не порівнювати досягнення підлітка з іншими його однолітками, а 

демонструвати безоціночне прийняття його особистості. 

9. Демонструвати високу цінність підлітка в очах батьків та його гідність 

бути гарним та успішним спеціалістом у майбутньому. 

10. Привчати нести відповідальність як за успіх, так і за невдачі, у разі 

останніх не звинувачувати зовнішні обставини та інших людей, а шукати 

ефективні засоби виходу з проблеми.  
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11. Приділяти багато уваги виявленню та розвитку професійних інтересів 

підлітка.  

12.   Створювати умови для розвитку позитивного уявлення про працю та 

наводити позитивні приклади.  

13. Вчити підлітка планувати своє майбутнє та професійний розвиток на 

багато років вперед. 

14. Створювати разом з підлітком образ його позитивного та успішного 

професійного майбутнього. 

Одним із найважливіших факторів, що формує ставлення підлітків та 

юнаків до праці є наявність позитивного зразку. У кожній сім’ї культивуються ті 

чи інші професійні історії та приклади, що впливають на особливості 

професійної ідентифікації та самооцінки дитини. Проблема полягає в тому, що в 

сім’ях з низьким рівнем економічного статусу, позитивні приклади професійного 

успіху ігноруються або зовсім відсутні. Тому є необхідним проведення заходів 

щодо інформування батьків про необхідність створення для підлітків позитивних 

професійних зразків та прикладів.  

Для формування позитивного ставлення до праці підлітків та юнаків з 

низьким економічним статусом також важливим постає моделювання успішного 

професійного майбутнього та визначення кроків його досягнення. Необхідним є 

створення привабливого образу майбутнього успішного фахівця, що сприяє 

усвідомленню професійного вибору підлітка (юнака), надає певний орієнтир та 

оптимістичні уявлення щодо будування майбутньої кар’єри.  

Урахування даних рекомендацій надає можливість психологам та 

спеціалістам з профорієнтації проводити комплексну та цілеспрямовану роботу 

з підлітковим поколінням та юнацтвом щодо створення їх позитивного уявлення 

про працю, усвідомленого вибору професії та бажання стати в майбутньому 

конкурентоспроможним фахівцем. Дані рекомендації можуть бути реалізовані 

методами тренінгу, профорієнтаційних ігор, коучінгу, консультацій.   

 

 



151 

 

Висновки до розділу 3 

  

1. Виявлено зв’язок між рівнем економічного статусу молоді та соціально-

психологічними показниками ставлення до праці за трьома компонентами моделі, 

якими є інтерналізація мети, внутрішні процеси, орієнтація на владу 

(мотиваційно-смисловий компонент), почуття успішності в професійній 

діяльності, задоволеність відносинами зі співробітниками, задоволеність 

відносинами з керівництвом (емоційно-оцінний компонент), готовність до 

енергетичних витрат, активна стратегія вирішення проблем (поведінковий 

компонент). У результаті проведення кореляційного аналізу між проявом цих 

показників та рівнем ЕС молоді отримано помірні та середні рівні зв’язку (крім 

показника «орієнтація на владу»). Найсильніші зв’язки виявлено за емоційно-

оцінним компонентом ставлення до праці (задоволеність відносинами із 

співробітниками, задоволеність відносинами з керівництвом, задоволеність 

умовами праці,  почуття професійного успіху). Встановлено, що чим вище рівень 

економічного статусу молоді, тим вищий прояв мають дані показники. 

Результати свідчать, що молодь з високим економічним статусом задоволена 

умовами своєї праці, вона має гарні відносини з керівництвом та 

співробітниками, що свідчить про їх емоційне включення в процеси соціальної 

взаємодії та здатності будувати успішні суспільні відносини. Натомість, молодь 

з низьким рівнем економічного статусу має низькі значення щодо перерахованих 

особливостей. Також у молоді з високим ЕС (на відміну від молоді з низьким ЕС) 

значно більше виражене почуття суспільно-професійного успіху, що вказує на їх 

впевненість у собі в процесі професійної взаємодії.   

2. Виявлено соціально-психологічні особливості ставлення до праці 

студентської молоді з низьким ЕС, якими є: бажання отримувати насолоду від 

процесів праці; прагнення зовнішніх матеріальних винагород; невміння ставити 

перед собою суспільно-професійні цілі, що відповідають власним цінностям та 

смислам; слабке прагнення до влади; висока задоволеність стосунками із 

співробітниками та керівництвом; високий рівень задоволеності умовами праці; 
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середній рівень почуття професійного успіху та активної стратегії вирішення 

робочих проблем; середній рівень прояву готовності до енергетичних витрат у 

процесі професійної взаємодії. Визначено наявність схожості та розбіжності 

щодо соціально-психологічних особливостей ставлення до праці працюючої 

молоді та студентів з низьким ЕС. Важливими мотиваційними джерелами для  

цих студентів є бажання отримувати насолоду від процесу праці та матеріальна 

винагорода. Значно виражені в студентів з низьким економічним статусом 

задоволеність відносинами з колегами та задоволеність відносинами з 

керівниками, що не властиво для працюючої молоді з низьким статусом. Щодо 

усвідомлення суспільно-трудових цілей, що відповідають власним цінностям, то 

студенти показали рівень нижче середнього, але це значення вище, ніж у молоді 

з низьким економічним статусом. Виявлено, що студенти, як і працююча молодь 

з високим ЕС, має достатньо високий рівень емоційного включення в процеси 

соціальної взаємодії та здатності будувати успішні особистісні та суспільно-

професійні відносини. Встановлено, що отримання вищої освіти розвиває у 

студентів здатність до успішної соціальної взаємодії, почуття соціально-

професійного успіху та прагнення отримувати насолоду від процесу праці. 

 3. Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності 

праці молодих спеціалістів та оптимізації процесів їх включення в систему 

соціально-професійних відносин. Представлено рекомендації для керівників, 

менеджерів з персоналу та організаційних психологів, які дають змогу 

розробляти ефективні програми підвищення мотивації молоді.  Рекомендації 

використовуються для проведення системної діагностики та корекції ставлення 

до праці молодих спеціалістів різних посад з метою підвищення ефективності 

праці. Також розроблено рекомендації, що допомагають психологам та 

спеціалістам з питань профорієнтації проводити корекційні роботи з підлітками 

із сімей з низьким економічним статусом та їх батьками щодо підвищення їх 

ціннісного та позитивного ставлення до праці та майбутньої трудової діяльності.    
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретико-емпіричне узагальнення та 

запропоноване нове вирішення наукової проблеми соціально-психологічних 

особливостей ставлення до праці молоді з різним економічним статусом, що 

дозволило зробити такі висновки: 

1. Теоретико-методологічний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури 

дозволив визначити основні підходи до вивчення проблеми ставлення до праці, 

а саме: діяльнісний, системно-діяльнісний та суб’єкт-діяльнісний. Ставлення до 

праці є когнітивною, емоційною та поведінковою готовністю людини реагувати 

на всю сукупність трудових процесів. Ставлення до праці є структурою, що 

містить три основні компоненти, а саме: мотиваційно-смисловий, емоційно-

оцінний та поведінковий. Кожен з компонентів має свої показники, що 

визначають соціально-психологічні особливості ставлення молоді до праці. 

Такими показниками є трудові мотиви та соціально-психологічні установки, 

задоволеність працею та емоційне ставлення до неї, професійна активність. 

Представлено економічний статус у якості показника рівня прибутку, який 

містить такі соціальні складові, як рівень освіти та професія. 

2. Емпірично встановлено, що група з високим ЕС має більш високі 

значення, ніж група з низьким ЕС за показниками: прагнення отримувати 

насолоду від процесу праці; усвідомлення мети своєї суспільно-професійної 

діяльності; здатність відповідати власній системі рис та цінностей; орієнтація на 

працю, як на суспільну цінність; почуття професійного успіху; задоволеність 

відносинами з керівництвом; задоволеність відносинами зі співробітниками; 

активна стратегія вирішення проблем. Молодь з низьким ЕС має вищі значення 

(ніж молодь з високим ЕС) за такими показниками, як прагнення зовнішніх 

матеріальних винагород та дистанція до роботи. 

Визначено, що зміст соціально-психологічних особливостей ставлення до 

праці молоді з різним ЕС складають: соціально-професійна реалізованість, 

задоволеність соціальними та професійними умовами праці, задоволення від 
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процесу роботи, нематеріальна мотивація, емоційна стійкість, прагнення 

суспільного впливу. Ці особливості мають значущі відмінності прояву в групах 

молоді з різним ЕС. Найбільші розбіжності щодо ставлення до праці властиві 

групам з високим та з низьким рівнем ЕС за такими соціально-психологічними 

особливостями, як: соціально-професійна реалізованість, задоволеність 

соціальними та професійними умовами праці, нематеріальна мотивація, які 

значно більше виражені у молоді з високим ЕС. Молодь з високим та середнім 

ЕС (на відміну від молоді з низьким ЕС) має здатність отримувати задоволення 

від процесу роботи. Групі із високим та низьким ЕС (більше, ніж молоді із 

середнім ЕС) притаманне прагнення суспільного впливу. Таким чином, молодь з 

високим ЕС має ефективні та позитивні установки щодо праці та своєї діяльності, 

їй властиве почуття соціального успіху, усвідомлення суспільно-професійної 

мети та бажання відповідати власним стандартам рис та цінностей у процесі 

соціально-професійної взаємодії. На відміну від неї, молодь з низьким ЕС слабо 

усвідомлює професійні цілі, має досить пасивні поведінкові стратегії соціально-

професійної взаємодії та досить негативну емоційну оцінку до праці. 

Виявлено зв’язок між рівнем ЕС молоді та соціально-психологічними 

показниками ставлення до праці, якими є: інтерналізація мети, інструментальна 

мотивація, внутрішні процеси, орієнтація на владу (мотиваційно-смисловий 

компонент), почуття успішності в професійній діяльності, задоволеність 

відносинами зі співробітниками, задоволеність відносинами з керівництвом 

(емоційно-оцінний компонент), готовність до енергетичних витрат, активна 

стратегія вирішення проблем (поведінковий компонент). Найсильніші зв’язки 

існують за емоційно-оцінним компонентом ставлення до праці. Молодь з 

високим ЕС має вищий рівень емоційного включення в процеси соціальної 

взаємодії та здатності будувати суспільні відносини, ніж молодь з низьким ЕС. 

3. Встановлено, що група студентів, більшість з яких має низький ЕС,  

подібні до групи молоді: а) з високим ЕС за показниками: «задоволеність 

відносинами зі співробітниками» (високий рівень); «задоволеність відносинами 

з керівництвом» (високий рівень); «задоволеність умовами праці» (високий 
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рівень); «внутрішні процеси» (високий рівень); б) з низьким ЕС за показниками: 

«орієнтація на владу» (низький рівень); «інструментальна мотивація» (високий 

рівень); «готовність до енергетичних витрат» (середній рівень). Студентська 

молодь не повністю усвідомлює мету своєї суспільно-професійної діяльності, 

але як і молодь з високим ЕС, має великий інтерес до процесу майбутньої праці 

та високий рівень емоційного включення в процеси соціальної взаємодії.  

4. Розроблено рекомендації щодо врахування соціально-психологічних 

особливостей ставлення молоді до праці для оптимізації процесів включення її в 

професійне середовище та систему соціально-професійних відносин. 

Рекомендації для керівників підприємств, менеджерів з персоналу та 

організаційних психологів дають змогу розробляти програми мотивації молоді 

та проводити системну діагностику та корекцію ставлення до праці з метою 

підвищення ефективності праці молодих спеціалістів. Рекомендації для 

психологів та спеціалістів з питань профорієнтації допомагають проводити 

корекційні роботи з підлітками із сімей з низьким економічним статусом щодо 

підвищення їхнього ціннісного та позитивного ставлення до праці.   

Перспективами подальших досліджень є з’ясування взаємозв’язків між 

компонентами моделі ставлення до праці; дослідження впливу професійного 

оточення на зміну економічного статусу молоді; виявлення механізмів 

формування соціально-професійних установок молоді з різним ЕС; розробка 

технік роботи з молоддю з низьким ЕС щодо підвищення трудової мотивації та 

професійної активності.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Анкета визначення попередніх даних та рівня суб’єктивного економічного 

благополуччя молоді 

Шановний респондент! Просимо Вас взяти участь в опитуванні та відповісти 

на питання анкети, що наведені нижче. Свої ім'я та прізвище вказувати не 

потрібно, опитування є анонімним. 

 

1. Ваша стать: 

            Чоловіча 

                 Жіноча 

 

2. Вкажіть, будь ласка ваш вік ____________ років. 

 

3. Ваш сімейний стан: 

                  Одружений одружена 

                  Неодружений / Не заміжня 

 

4. Вкажіть свою спеціальність 

(посада)____________________________________ 

 

5. Наскільки ви задоволені фінансовим становищем своєї сім'ї:        

 

       Зовсім не задоволений         Частково задоволений          Повністю               

                                                                                                   задоволений 
   

6. У найближчому майбутньому ваш матеріальний рівень: 

 

                 Знизиться                    Залишиться незмінним               Виросте 

 

7. Як ви оцінюєте свій матеріальний (фінансовий) рівень в даний час: 

 

                 Низький                           Середній                                Високий 
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Додаток Б 

Таблиці крос-табуляції за результатами вивчення розподілів об’єктивного 

та суб’єктивного ЕС 

Таблиця Б.1 

Порівняння пропорцій за стовбцями 
 

 Суб'єктивний рівень ЕС 

низький середній високий 

% по строке % по строке % по строке 

Рівень ЕС 

низький 72,0% 28,0% 0,0% 

середній 12,0% 84,0% 4,0% 

високий 0,0% 74,0% 26,0% 

 

Таблиця Б.2 

Порівняння пропорцій за стовбцями 

 

  

Суб'єктивний рівень ЕС 

низький середній високий 

(A) (B) (C) 

Рівень ЕС низький B   .a 

середній   A C   

високий .a   B 

Результати засновані на двосторонньому критерії при рівні значущості, 05. Для кожної 

пари, в якій виявлені значущі відмінності, буква, що позначає категорію з меншою 

пропорцією в стовпці, з'являється в категорії з більшою пропорцією в стовпці. 

 

a. За допомогою поправки Бонферроні тести коригуються на множинність для всіх парних 

порівнянь в межах однієї і тієї ж рядки кожної підтаблиці з найбільш глибоким рівнем 

вкладеності. 
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Таблиця Б.3 

Порівняння пропорцій за стовбцями  
 

 Задоволеність працею 

низький середній високий 

% по строке % по строке % по строке 

Рівень ЕС 

низький 64,0% 28,0% 8,0% 

середній 5,0% 71,0% 24,0% 

високий 0,0% 48,0% 52,0% 

 

 

Таблиця Б.4 

 

Порівняння пропорцій за стовбцями показника «задоволеність працею» 
 

  

Задоволеність працею 

низький середній високий 

(A) (B) (C) 

Рівень ЕС низький B C     

середній   A C A 

високий .a   B 

Результати засновані на двосторонньому критерії при рівні значущості, 05. Для кожної 

пари, в якій виявлені значущі відмінності, буква, що позначає категорію з меншою 

пропорцією в стовпці, з'являється в категорії з більшою пропорцією в стовпці. 

a. За допомогою поправки Бонферроні тести коригуються на множинність для всіх парних 

порівнянь в межах однієї і тієї ж рядки кожної підтаблиці з найбільш глибоким рівнем 

вкладеності. 
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Таблиця Б.5 

Порівняння пропорцій за стовбцями показників «працьовитість/лінь» 

 
 

  

Працьовитість/лінь 

лінь працьовитість 

(A) (B) 

Рівень ЕС низький     

середній     

високий     

Результати засновані на двосторонньому критерії при рівні значущості, 05. Для кожної 

пари, в якій виявлені значущі відмінності, буква, що позначає категорію з меншою 

пропорцією в стовпці, з'являється в категорії з більшою пропорцією в стовпці. 

a. За допомогою поправки Бонферроні тести коригуються на множинність для всіх парних 

порівнянь в межах однієї і тієї ж рядки кожної підтаблиці з найбільш глибоким рівнем 

вкладеності. 

Таблиця Б.6 

Порівняння пропорцій за стовбцями показника «трудоголізм» 

 

 

  

Трудоголізм 

трудоголік не трудоголік 

(A) (B) 

Рівень ЕС низький     

середній     

високий     

Результати засновані на двосторонньому критерії при рівні значущості, 05. Для кожної пари, в якій виявлені 
значущі відмінності, буква, що позначає категорію з меншою пропорцією в стовпці, з'являється в категорії з 
більшою пропорцією в стовпці. 
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Додаток В 

Результати факторного аналізу 

 

Таблиця В.1 

Значення общностей експлораторного факторного аналізу 
 

 Начальные Извлеченные 

Внутрішні процеси 1,000 ,765 

Інструментальна мотивація 1,000 ,753 

Зовнішня концепція Я 1,000 ,576 

Внутрішня концепція Я 1,000 ,659 

Інтерналізація мети 1,000 ,678 

Орієнтація на результат 1,000 ,639 

Орієнтація на альтруїзм 1,000 ,613 

Орієнтація на егоїзм 1,000 ,595 

Орієнтація на працю 1,000 ,629 

Орієнтація на гроші 1,000 ,676 

Орієнтація на свободу 1,000 ,712 

Орієнтація на процес 1,000 ,693 

Орієнтація на владу 1,000 ,718 

Суб'єктивне значення діяльності 1,000 ,693 

Професійні домагання 1,000 ,718 

Готовність до енергетичних витрат 1,000 ,666 

Прагнення до досконалості 1,000 ,653 

Здатність до збереження дистанції до роботи 1,000 ,629 

Тенденція до відмови в ситуації невдачі 1,000 ,548 

Активна стратегія вирішення проблем 1,000 ,731 

Внутрішній спокій та рівновага 1,000 ,741 

Почуття успішності в професійній діяльності 1,000 ,706 

Задоволеність життям 1,000 ,451 

Почуття соціальної підтримки 1,000 ,473 

Інтерес до роботи 1,000 ,718 

Задоволеність досягненнями в роботі 1,000 ,565 

Задоволеність стосунками зі співробітниками 1,000 ,569 

Задоволеність стосунками з керівницьтвом 1,000 ,612 

Рівень домагань у професійній сфері 1,000 ,782 

Перевага виконуваної роботи високому заробітку 1,000 ,666 

Задоволеність умовами праці 1,000 ,575 

Професійна відповідальність 1,000 ,732 

Метод виділення: Аналіз головних компонент. 
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Таблиця В.2 

Міра адекватності та критерій Бартлетта 

 

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина. ,916 

Критерий сферичности Бартлетта 

Прибл. хи-квадрат 4037,181 

ст.св. 496 

Знч. ,000 

 

Таблиця В.3 

Повна пояснювальна дисперсія 
 

Компонент

а 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Итого % 

Дисперсии 

Кумулятивн

ый % 

Итого % 

Дисперсии 

Кумулятивн

ый % 

1 11,259 35,183 35,183 11,259 35,183 35,183 

2 1,806 5,644 40,827 1,806 5,644 40,827 

3 1,688 5,276 46,103 1,688 5,276 46,103 

4 1,386 4,330 50,434 1,386 4,330 50,434 

5 1,330 4,158 54,591 1,330 4,158 54,591 

6 1,243 3,883 58,474 1,243 3,883 58,474 

7 1,168 3,649 62,123 1,168 3,649 62,123 

8 1,057 3,303 65,427 1,057 3,303 65,427 

9 ,944 2,951 68,378    

10 ,911 2,848 71,225    

11 ,781 2,440 73,665    

12 ,730 2,282 75,947    

13 ,680 2,125 78,072    

14 ,651 2,034 80,106    

15 ,604 1,888 81,994    

16 ,565 1,765 83,759    

17 ,553 1,729 85,487    

18 ,503 1,573 87,060    

19 ,439 1,371 88,431    

20 ,409 1,279 89,710    

21 ,389 1,214 90,925    

22 ,366 1,145 92,069    

23 ,349 1,091 93,160    

24 ,317 ,991 94,152    

25 ,305 ,953 95,104    

26 ,289 ,902 96,006    

27 ,257 ,804 96,810    

28 ,256 ,799 97,610    
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29 ,221 ,692 98,301    

30 ,213 ,666 98,967    

31 ,188 ,587 99,555    

32 ,142 ,445 100,000    

Метод виділення: Аналіз головних компонент. 

 

 

Таблиця В.4 

Матриця компонентів до обертання 

Показник Компонента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внутрішні процеси ,767 -,112 -,160 -,214 ,244 ,057 -,159 ,067 

Інструментальна мотивація -,495 -,133 ,065 ,404 ,149 ,413 -,102 ,345 

Зовнішня концепція Я -,270 -,342 ,265 ,311 ,230 ,277 ,298 -,028 

Внутрішня концепція Я ,669 ,008 -,045 ,388 ,094 ,033 -,005 ,223 

Інтерналізація мети ,721 ,005 ,079 ,112 ,005 -,038 ,006 ,371 

Орієнтація на результат ,245 ,339 ,127 ,352 ,397 ,045 ,067 -,401 

Орієнтація на альтруїзм ,238 -,312 -,262 ,381 ,186 -,144 ,432 -,055 

Орієнтація на егоїзм -,164 ,121 ,555 -,406 ,034 ,155 ,157 ,179 

Орієнтація на працю ,642 ,141 ,038 -,167 ,088 -,153 ,326 ,175 

Орієнтація на гроші -,541 -,136 ,422 ,021 -,212 ,320 ,173 ,100 

Орієнтація на свободу -,084 ,411 ,292 ,123 ,420 -,388 ,043 ,327 

Орієнтація на процес ,676 -,023 -,073 -,348 ,243 ,131 ,075 ,165 

Орієнтація на владу ,200 ,323 ,606 ,054 -,223 -,069 ,242 -,301 

Суб'єктивне значення діяльності ,696 ,091 -,189 -,147 -,114 ,049 ,350 -,075 

Професійні домагання ,819 ,088 -,049 -,020 -,043 ,171 ,070 -,021 

Готовність до енергетичних витрат ,647 ,028 -,165 -,120 -,209 ,146 ,374 -,032 

Прагнення до досконалості ,705 -,033 -,100 ,145 -,267 -,045 ,108 ,199 

Здатність до збереження дистанції до 

роботи 
-,666 ,348 -,012 -,118 ,171 -,091 ,014 ,117 

Тенденція до відмови в ситуації невдачі -,527 -,311 ,109 -,191 ,163 -,076 ,305 -,021 

Активна стратегія вирішення проблем ,757 ,250 -,140 ,179 -,140 ,101 ,113 ,041 

Внутрішній спокій та рівновага ,179 ,437 -,043 -,035 ,048 ,705 -,094 -,087 

Почуття успішності в професійній 

діяльності 
,761 ,031 ,108 ,225 -,233 -,059 ,051 ,060 

Задоволеність життям ,533 ,240 ,138 ,174 -,194 -,085 -,104 ,063 

Почуття соціальної підтримки ,352 ,544 -,054 ,022 ,199 ,007 -,095 ,021 

Інтерес до роботи ,768 -,118 -,064 -,175 ,215 ,142 -,073 -,088 

Задоволеність досягненнями в роботі ,602 -,253 ,239 -,101 ,098 ,085 -,092 ,214 

Задоволеність стосунками зі 

співробітниками 
,604 -,089 ,125 ,036 -,332 -,058 -,254 ,041 

Задоволеність стосунками з 

керівницьтвом 
,650 -,150 ,344 -,001 ,118 -,113 -,001 -,151 



182 

 

Рівень домагань у професійній сфері ,826 -,114 ,093 -,121 ,128 -,051 -,059 -,201 

Перевага виконуваної роботи високому 

заробітку 
,730 -,226 ,127 -,140 ,199 ,029 -,019 ,070 

Задоволеність умовами праці ,503 -,200 ,417 ,091 -,150 -,098 -,260 -,025 

Професійна відповідальність ,665 -,254 ,119 ,093 ,243 ,032 -,244 -,288 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

a. Извлеченных компонент: 8 

 

 

 

Таблиця В.5 

Повна пояснювальна дисперсія отримана в результаті конфіматорного 

факторного аналізу  
 

Фак

тор 

Початкові власні значення Суми квадратів навантажень 

вилучення 

Суми квадратів навантажень 

обертання 

Всього % 

Дисперсії 

Кумулятивни

й % 

Всьог

о 

% 

Дисперсії 

Кумулятивни

й % 

Всьо

го 

% 

Дисперсії 

Кумулятивний 

% 

1 11,259 35,183 35,183 
10,64

5 
33,265 33,265 3,864 12,075 12,075 

2 1,806 5,644 40,827 1,188 3,712 36,977 3,536 11,050 23,125 

3 1,688 5,276 46,103 1,176 3,676 40,653 3,511 10,971 34,096 

4 1,386 4,330 50,434 ,826 2,582 43,235 1,807 5,647 39,743 

5 1,330 4,158 54,591 ,972 3,037 46,272 1,428 4,462 44,205 

6 1,243 3,883 58,474 ,776 2,424 48,696 1,076 3,362 47,567 

7 1,168 3,649 62,123 ,665 2,078 50,773 ,836 2,614 50,181 

8 1,057 3,303 65,427 ,645 2,017 52,791 ,835 2,609 52,791 

9 ,944 2,951 68,378 
      

10 ,911 2,848 71,225 
      

11 ,781 2,440 73,665 
      

12 ,730 2,282 75,947 
      

13 ,680 2,125 78,072 
      

14 ,651 2,034 80,106 
      

15 ,604 1,888 81,994 
      

16 ,565 1,765 83,759 
      

17 ,553 1,729 85,487 
      

18 ,503 1,573 87,060 
      

19 ,439 1,371 88,431 
      

20 ,409 1,279 89,710 
      

21 ,389 1,214 90,925 
      

22 ,366 1,145 92,069 
      

23 ,349 1,091 93,160 
      

24 ,317 ,991 94,152 
      

25 ,305 ,953 95,104 
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26 ,289 ,902 96,006 
      

27 ,257 ,804 96,810 
      

28 ,256 ,799 97,610 
      

29 ,221 ,692 98,301 
      

30 ,213 ,666 98,967 
      

31 ,188 ,587 99,555 
      

32 ,142 ,445 100,000 
      

Метод виділення: Максимальна правдоподібність. 

 

 

Таблиця В.6 

 

Матриця факторів до обертання 
 

 Фактор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внутрішні процеси ,853 -,424 -,072 ,054 ,027 ,012 -,022 -,045 

Інструментальна мотивація -,472 -,088 ,096 ,528 ,057 ,065 ,267 ,124 

Зовнішня концепція Я -,249 -,033 ,264 ,166 -,019 ,125 ,103 ,169 

Внутрішня концепція Я ,642 ,165 -,018 ,386 ,003 -,122 -,051 ,119 

Інтерналізація мети ,713 ,100 -,040 ,300 ,184 ,072 -,231 ,025 

Орієнтація на результат ,221 ,121 -,027 ,013 ,156 -,292 ,204 ,185 

Орієнтація на альтруїзм ,205 ,167 ,089 ,102 -,379 -,022 -,030 ,411 

Орієнтація на егоїзм -,164 ,014 ,141 -,139 ,381 ,205 ,045 -,026 

Орієнтація на працю ,604 ,154 -,121 -,126 ,144 ,105 -,106 ,229 

Орієнтація на гроші -,546 ,090 ,247 ,136 ,177 ,383 ,172 -,098 

Орієнтація на свободу -,083 ,026 -,059 ,013 ,395 -,235 -,160 ,184 

Орієнтація на процес ,689 -,142 -,075 -,096 ,127 ,173 ,044 ,152 

Орієнтація на владу ,146 ,344 ,125 -,141 ,313 ,005 ,030 -,170 

Суб'єктивне значення діяльності ,668 ,180 -,212 -,177 -,118 ,187 ,046 ,082 

Професійні домагання ,794 ,181 -,107 -,029 ,016 ,077 ,154 -,002 

Готовність до енергетичних витрат ,617 ,191 -,187 -,126 -,176 ,265 ,110 ,030 

Прагнення до досконалості ,655 ,305 -,105 ,101 -,128 ,112 -,128 -,020 

Здатність до збереження дистанції до роботи -,655 -,071 -,247 -,150 ,262 -,078 -,035 ,163 

Тенденція до відмови в ситуації невдачі -,485 -,213 ,187 -,097 -,025 ,291 -,129 ,190 

Активна стратегія вирішення проблем ,714 ,318 -,280 ,079 -,008 -,037 ,118 ,009 

Внутрішній спокій та рівновага ,162 ,079 -,229 ,001 ,203 -,022 ,487 -,064 

Почуття успішності в професійній діяльності ,709 ,366 ,018 ,101 -,020 -,006 -,090 -,138 

Задоволеність життям ,482 ,237 -,066 ,023 ,133 -,090 -,063 -,143 

Почуття соціальної підтримки ,311 ,139 -,228 -,073 ,228 -,218 ,096 ,107 

Інтерес до роботи ,804 -,213 ,053 -,062 -,020 ,017 ,143 -,009 

Задоволеність досягненнями в роботі ,569 ,082 ,273 ,015 ,074 ,089 ,020 ,047 

Задоволеність стосунками зі співробітниками ,555 ,225 ,136 ,059 -,004 ,028 -,108 -,240 

Задоволеність стосунками з керівницьтвом ,608 ,196 ,360 -,159 ,116 -,037 -,031 ,133 
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Рівень домагань у професійній сфері ,824 ,033 ,219 -,194 -,014 -,083 ,055 ,013 

Перевага виконуваної роботи високому 

заробітку 
,731 -,056 ,195 -,035 ,098 ,130 -,061 ,144 

Задоволеність умовами праці ,455 ,201 ,338 ,016 ,133 ,014 -,073 -,095 

Професійна відповідальність ,666 -,036 ,387 ,002 -,103 -,244 ,148 ,011 

Метод виділення: Максимальна правдоподібність. 

a. Вилучені чинників: 8 Необхідних ітерацій: 10 

 

 

Таблиця В.7 

Критерій узгодженості 

 

Хі-квадрат ст.св. Знч. 

224,770 199 ,102 

 

Таблиця В.8 

Матриця факторів після обертання 

 

  

Фактор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внутрішні процеси ,242 ,364 ,738 ,183 ,090 -,306 -,216 -,036 

Інструментальна мотивація -,114 -,228 -,197 -,707 ,053 -,050 -,061 ,031 

Зовнішня концепція Я -,156 ,028 -,087 -,393 -,108 ,072 ,108 -,021 

Внутрішня концепція Я ,573 ,279 ,275 -,061 ,167 -,265 ,136 ,132 

Інтерналізація мети ,640 ,235 ,452 ,039 ,010 -,067 ,009 ,167 

Орієнтація на результат ,053 ,185 ,029 ,018 ,375 -,067 ,109 ,233 

Орієнтація на альтруїзм ,096 ,146 ,060 -,070 -,045 -,275 ,532 -,046 

Орієнтація на егоїзм -,126 -,009 ,028 -,090 -,019 ,457 -,111 ,097 

Орієнтація на працю ,312 ,169 ,459 ,267 ,124 ,085 ,258 ,133 

Орієнтація на гроші -,153 -,189 -,250 -,473 -,124 ,395 -,083 -,157 

Орієнтація на свободу -,014 -,051 -,028 ,014 ,049 ,089 -,035 ,516 

Орієнтація на процес ,186 ,247 ,655 ,168 ,154 ,006 ,069 -,003 

Орієнтація на владу ,224 ,196 -,098 ,139 ,150 ,460 -,040 ,075 

Суб'єктивне значення діяльності ,333 ,138 ,447 ,351 ,208 -,006 ,275 -,201 

Професійні домагання ,446 ,311 ,446 ,235 ,342 -,015 ,137 -,137 

Готовність до енергетичних витрат ,337 ,112 ,414 ,270 ,203 ,010 ,264 -,317 

Прагнення до досконалості ,595 ,185 ,279 ,220 ,068 -,080 ,220 -,126 

Здатність до збереження дистанції 

до роботи 

-,423 -,495 -,240 -,029 ,002 ,175 -,047 ,325 

Тенденція до відмови в ситуації 

невдачі 

-,417 -,190 -,033 -,226 -,400 ,186 ,081 -,014 

Активна стратегія вирішення 

проблем 
,559 ,147 ,307 ,251 ,415 -,109 ,181 -,056 

Внутрішній спокій та рівновага ,044 -,039 ,113 -,025 ,571 ,102 -,091 -,078 
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Почуття успішності в професійній 

діяльності 
,653 ,352 ,186 ,229 ,135 -,019 ,113 -,074 

Задоволеність життям ,440 ,210 ,123 ,233 ,174 ,030 -,030 ,064 

Почуття соціальної підтримки ,156 ,052 ,141 ,210 ,373 -,007 ,054 ,244 

Інтерес до роботи ,194 ,468 ,584 ,177 ,205 -,168 -,048 -,133 

Задоволеність досягненнями в 

роботі 

,281 ,473 ,314 ,014 ,044 ,082 ,102 -,031 

Задоволеність стосунками зі 

співробітниками 
,501 ,368 ,129 ,177 ,008 ,033 -,034 -,115 

Задоволеність стосунками з 

керівницьтвом 

,238 ,611 ,244 ,158 ,059 ,147 ,220 ,091 

Рівень домагань у професійній 

сфері 

,251 ,644 ,404 ,299 ,168 -,051 ,101 -,061 

Перевага виконуваної роботи 

високому заробітку 

,272 ,475 ,551 ,099 ,007 ,024 ,116 ,028 

Задоволеність умовами праці ,345 ,483 ,105 ,048 -,020 ,165 ,018 ,019 

Професійна відповідальність ,169 ,730 ,213 ,058 ,161 -,214 ,045 -,051 

Метод виділення: максимальна правдоподібність. Метод обертання: варімакс з нормалізацією 

Кайзера. a. Обертання зійшлося за 23 ітерацій. 

 

 

 

 

Додаток Г 

Однофакторний дисперсійний аналіз 

Таблиця Г.1 

Критерій однорідності дисперсій 
 

 Статистика 

Лівіня 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Соціально-професійна реалізованість 2,701 2 247 ,069 

Задоволеність соціальними та професійними 

умовами праці 
43,355 2 247 ,064 

Задоволення від процесу роботи 6,484 2 247 ,052 

Нематеріальна мотивація 2,820 2 247 ,061 

Емоційна стійкість 4,571 2 247 ,072 

Прагнення суспільного впливу 2,294 2 247 ,103 

Альтруїзм 1,300 2 247 ,274 

Прагнення до свободи ,825 2 247 ,440 

 

Таблиця Г.2 

Результати проведеного однофакторного аналізу над виділеними 

факторами 

      
 

 Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 
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Соціально-

професійна 

реалізованість 

між групами 89,061 2 44,530 105,830 ,000 

всередині груп 103,931 247 ,421   

Разом 192,991 249    

Задоволеність 

соціальними та 

професійними 

умовами праці 

між групами 68,335 2 34,167 66,278 ,000 

всередині груп 127,333 247 ,516   

Разом 
195,668 249 

   

Задоволення від 

процесу роботи 

між групами 28,545 2 14,272 20,658 ,000 

всередині груп 170,647 247 ,691   

Разом 199,192 249    

Нематеріальна 

мотивація 

між групами 14,775 2 7,387 11,494 ,000 

всередині груп 158,747 247 ,643   

Разом 173,522 249    

Емоційна стійкість 

між групами 18,944 2 9,472 16,617 ,000 

всередині груп 140,791 247 ,570   

Разом 159,735 249    

Прагнення 

суспільного впливу 

між групами 14,985 2 7,493 12,032 ,000 

всередині груп 153,807 247 ,623   

Разом 168,792 249    

Альтруїзм 

між групами 2,795 2 1,398 2,214 ,111 

всередині груп 155,910 247 ,631   

Разом 158,706 249    

Прагнення до 

свободи 

між групами 7,425 2 3,713 6,320 ,002 

всередині груп 145,093 247 ,587   

Разом 152,519 249    

 

Таблиця Г. 3 
 

Множинні порівняння за Тамхейном 

 

Залежна змінна (I) 

Рівень 

ЕС 

J) 

Рівень 

ЕС 

Різниця 

середніх (I-

J) 

Стд. 

помилка 

Знч. 95% довірчий 

інтервал 

Нижня 

границя 

Верхня 

границя 

Соціально-

професійна 

реалізованість 

низький 

середній -,40482608* ,09686503 ,000 -,6380879 -,1715642 

високий 
-

1,62426332* 
,09635390 ,000 

-

1,8572503 

-

1,3912764 

середній 

низький ,40482608* ,09686503 ,000 ,1715642 ,6380879 

високий 
-

1,21943725* 
,09545526 ,000 

-

1,4502861 
-,9885884 

високий 
низький 1,62426332* ,09635390 ,000 1,3912764 1,8572503 

середній 1,21943725* ,09545526 ,000 ,9885884 1,4502861 
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Задоволеність 

соціальними та 

професійними 

умовами праці 

низький 

середній -,84506810* ,10898565 ,000 
-

1,1085006 
-,5816356 

високий 
-

1,32569163* 
,11766825 ,000 

-

1,6098958 

-

1,0414874 

середній 
низький ,84506810* ,10898565 ,000 ,5816356 1,1085006 

високий -,48062353* ,07736103 ,000 -,6685329 -,2927142 

високий 
низький 1,32569163* ,11766825 ,000 1,0414874 1,6098958 

середній ,48062353* ,07736103 ,000 ,2927142 ,6685329 

Задоволення від 

процесу роботи 

низький 
середній -,74119977* ,12305377 ,000 

-

1,0376797 
-,4447199 

високий -,53462255* ,11903856 ,000 -,8231642 -,2460809 

середній 
низький ,74119977* ,12305377 ,000 ,4447199 1,0376797 

високий ,20657722 ,13379778 ,330 -,1168882 ,5300426 

високий 
низький ,53462255* ,11903856 ,000 ,2460809 ,8231642 

середній -,20657722 ,13379778 ,330 -,5300426 ,1168882 

Нематеріальна 

мотивація 

низький 
середній -,49614625* ,11821132 ,000 -,7808995 -,2113930 

високий -,49641181* ,12901802 ,001 -,8084597 -,1843639 

середній 
низький ,49614625* ,11821132 ,000 ,2113930 ,7808995 

високий -,00026556 ,11825937 1,000 -,2869039 ,2863728 

високий 
низький ,49641181* ,12901802 ,001 ,1843639 ,8084597 

середній ,00026556 ,11825937 1,000 -,2863728 ,2869039 

Емоційна стійкість 

низький 
середній -,55400654* ,10539160 ,000 -,8081364 -,2998767 

високий ,02290347 ,12629267 ,997 -,2854360 ,3312430 

середній 
низький ,55400654* ,10539160 ,000 ,2998767 ,8081364 

високий ,57691001* ,14255850 ,000 ,2311414 ,9226786 

високий 
низький -,02290347 ,12629267 ,997 -,3312430 ,2854360 

середній -,57691001* ,14255850 ,000 -,9226786 -,2311414 

Прагнення 

суспільного 

впливу 

низький 
середній ,43836394* ,11559633 ,001 ,1599373 ,7167906 

високий -,14745377 ,12850388 ,584 -,4584458 ,1635383 

середній 
низький -,43836394* ,11559633 ,001 -,7167906 -,1599373 

високий -,58581771* ,12006402 ,000 -,8769428 -,2946926 

високий 
низький ,14745377 ,12850388 ,584 -,1635383 ,4584458 

середній ,58581771* ,12006402 ,000 ,2946926 ,8769428 

Альтруїзм 

низький 
середній -,23619850 ,11692011 ,128 -,5177749 ,0453779 

високий -,10615586 ,12595359 ,785 -,4109600 ,1986483 

середній 
низький ,23619850 ,11692011 ,128 -,0453779 ,5177749 

високий ,13004264 ,12083596 ,633 -,1626837 ,4227689 

високий 
низький ,10615586 ,12595359 ,785 -,1986483 ,4109600 

середній -,13004264 ,12083596 ,633 -,4227689 ,1626837 

Прагнення до 

свободи 

низький 
середній ,38469135* ,10825244 ,001 ,1239882 ,6453945 

високий ,16702369 ,13521584 ,525 -,1612455 ,4952929 

середній 
низький -,38469135* ,10825244 ,001 -,6453945 -,1239882 

високий -,21766766 ,13104802 ,271 -,5362886 ,1009533 
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високий 
низький -,16702369 ,13521584 ,525 -,4952929 ,1612455 

середній ,21766766 ,13104802 ,271 -,1009533 ,5362886 

*. Різниця середніх значуща на рівні 0.05. 

 

 

Додаток Д 

 

Проміжні розрахунки коефіцієнтів кореляції між рівнем ЕС та рівнем 

сформованості показників ставлення до праці 

 

Таблиця Д.1 

Таблиця спряженості за показником «інструментальна мотивація» та 

рівнем ЕС 

 

Частота  

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Інструментальна мотивація 

рівень 

занижений 0 1 0 1 

середній 18 29 22 69 

підвищений 64 70 28 162 

високий 18 0 0 18 

Разом 100 100 50 250 

Таблиця Д.2 

 

Симетричні міри за показником «інструментальна мотивація»  
 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
-,238 ,048 -4,956 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

Таблиця Д.3 

 

Таблиця спряженості за показником «орієнтація на владу рівень  

та рівнем ЕС 

 

Частота 

 Рівень ЕС Разом 
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низький середній високий 

Орієнтація на владу рівень 

низький 64 56 12 132 

середній 35 37 36 108 

високий 1 7 2 10 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.4 

Симетричні міри за показником «орієнтація на владу»  
 

  

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,214 ,047 4,515 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

 

Таблиця Д.5 

 

Таблиця спряженості за показником «внутрішні процеси» та рівнем ЕС 

 

Частота 

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Внутрішні процеси рівень 

занижений 4 0 0 4 

середній 66 17 7 90 

підвищений 30 72 37 139 

високий 0 11 6 17 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.6 

Симетричні міри за показником «внутрішні процеси» 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 
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Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,426 ,042 10,116 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

 

Таблиця Д.7 

 

Таблиця спряженості за показником «орієнтація на владу» та рівнем ЕС  

Частота 

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Орієнтація на владу рівень 

низький 64 56 12 132 

середній 35 37 36 108 

високий 1 7 2 10 

Разом 100 100 50 250 

 

 

 

Таблиця Д.8 

Симетричні міри за показником «орієнтація на владу» 
 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,214 ,047 4,515 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

 

Таблиця Д.9 

Таблиця спряженості за показником «інтерналізація мети» та рівнем ЕС  

 

Частота 

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Інтерналізація мети рівень низький 1 0 0 1 
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занижений 7 0 0 7 

середній 70 39 3 112 

підвищений 22 60 39 121 

високий 0 1 8 9 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.10 

Симетричні міри за показником «інтерналізація мети» 
 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,486 ,040 12,120 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

 

 

Таблиця Д.11 
 

Таблиця спряженості за показником «задоволеність умовами праці»  

та рівнем ЕС 

Частота 

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Рівень Задоволеність 

умовами праці 

низький 81 81 1 163 

середній 14 14 8 36 

високий 5 5 41 51 

Разом 100 100 50 250 

 

 

Таблиця Д.12 

Симетричні міри  за показником «задоволеність умовами праці» 
 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 
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Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,430 ,051 8,457 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

 

Таблиця Д.13 

 

Таблиця спряженості за показником «задоволеність стосунками зі 

співробітниками» та рівнем ЕС 

 

Частота 

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Рівень Задоволеність 

стосунками зі 

співробітниками 

низький 58 6 0 64 

середній 28 50 3 81 

високий 14 44 47 105 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.14 

Симетричні міри  за показником «задоволеність стосунками зі 

співробітниками» 
 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,596 ,039 15,417 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

 

Таблиця Д.15 

Таблиця спряженості за показником «задоволеність стосунками з 

керівництвом» та рівнем ЕС 

 

Частота 
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 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Рівень Задоволеність 

стосунками з керівництвом 

низький 66 15 0 81 

середній 16 48 9 73 

високий 18 37 41 96 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.16 

Симетричні міри  за показником «задоволеність стосунками з 

керівництвом» 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. 

Tb 

Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,528 ,045 11,797 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

  

Таблиця Д.17 

Таблиця спряженості за показником «Почуття успішності в професійній 

діяльності» та рівнем ЕС 

 

Частота 

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

Почуття успішності в 

професійній діяльності 

дуже низький 50 7 0 57 

низький 48 57 4 109 

середній 2 31 30 63 

високий 0 5 15 20 

екстремально високий 0 0 1 1 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.18 

Симетричні міри  за показником «почуття успішності в професійній 

діяльності» 
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Таблиця Д.19  

 

Таблиця спряженості за показником «готовність до енергетичних витрат»  

та рівнем ЕС 
Частота 

 Рівень ЕС Разом 

низький середній високий 

готовність до 

енергетичних витрат 

дуже низький 13 0 0 13 

низький 55 17 6 78 

середній 27 51 30 108 

високий 5 31 12 48 

екстремально високий 0 1 2 3 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.20 

Симетричні міри  за показником «готовність до енергетичних витрат» 
 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,437 ,044 9,995 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

Таблиця Д.21 

 

Таблиця спряженості за показником «активна стратегія вирішення 

проблем» та рівнем ЕС 

Частота 

 Рівень ЕС Разом 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,664 ,033 19,828 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 
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низький середній високий 

активна стратегія 

вирішення проблем 

дуже низький 12 1 0 13 

низький 60 24 6 90 

середній 28 51 24 103 

високий 0 20 19 39 

екстремально високий 0 4 1 5 

Разом 100 100 50 250 

 

Таблиця Д.22 

 

Симетричні міри  за показником «активна стратегія вирішення проблем» 

 

 

 Значення Асимптотична 

стандартна 

помилка 

Прибл. Tb Прибл. 

значимість 

Порядкова за 

порядковою 

Тау-c 

Кендалла 
,493 ,040 12,258 ,000 

Кількість валідних спостережень 250    

 

a. Не маючи на увазі істинність нульової гіпотези. 

b. Використовується асимптотична стандартна помилка в припущенні істинності нульової 

гіпотези. 

 

 

Додаток Е 

 

Порівняння групи студентів з працюючою молоддю 

 

 

Таблиця Е.1 

Перевірка однорідності дисперсій за критерієм Лівіня 
 

 

 Статистика 

Ливиня 

ст.св.1 ст.св.2 Знч. 

Інструментальна мотивація 2,289 3 346 ,071 

Орієнтація на владу 2,180 3 346 ,090 

Інтерналізація мети ,811 3 346 ,488 

Внутрішні процеси ,736 3 346 ,531 

Задоволеність стосунками зі 

співробітниками 
2,301 3 346 ,077 
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Задоволеність стосунками з 

керівництвом 
2,397 3 346 ,062 

Задоволеність умовами праці 1,203 3 346 ,176 

Почуття успішності в 

професійній діяльності 
2,198 3 346 ,091 

Готовність до енергетичних 

витрат 
1,823 3 346 ,143 

Активна стратегія вирішення 

проблем 
1,442 3 346 ,155 

 

 

Таблиця Е.2 

 

Результати проведення процедури однофакторного дисперсійного аналізу 
 

 

 Сума 

квадратів 

ст.св. Середній 

квадрат 

F Знч. 

Інструментальна 

мотивація 

між групами 574,670 3 191,557 21,750 ,000 

всередині груп 3047,330 346 8,807   

Разом 3622,000 349    

Орієнтація на владу 

між групами 73,294 3 24,431 8,660 ,000 

всередині груп 976,080 346 2,821   

Разом 1049,374 349    

Інтерналізація мети 

між групами 1715,334 3 571,778 50,959 ,000 

всередині груп 3882,220 346 11,220   

Разом 5597,554 349    

Внутрішні процеси 

між групами 2389,957 3 796,652 78,525 ,000 

всередині груп 3510,260 346 10,145   

Разом 5900,217 349    

Задоволеність 

стосунками зі 

співробітниками 

між групами 395,174 3 131,725 138,287 ,000 

всередині груп 329,580 346 ,953   

Разом 724,754 349    

Задоволеність 

стосунками з 

керівництвом 

між групами 438,150 3 146,050 126,590 ,000 

всередині груп 399,190 346 1,154   

Разом 837,340 349    

Задоволеність 

умовами праці 

між групами 246,667 3 82,222 114,968 ,000 

всередині груп 247,450 346 ,715   

Разом 494,117 349    

Почуття успішності 

в професійній 

діяльності 

між групами 456,257 3 152,086 129,114 ,000 

всередині груп 407,560 346 1,178   

Разом 863,817 349    

Готовність до 

енергетичних витрат 

між групами 238,244 3 79,415 45,015 ,000 

всередині груп 610,410 346 1,764   
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Разом 848,654 349    

Активна стратегія 

вирішення проблем 

між групами 248,220 3 82,740 51,229 ,000 

всередині груп 558,820 346 1,615   

Разом 807,040 349    

 

 

 

 

 

 

Таблиця Е.3 

 

Результати множинного порівняння відстаней між середніми за Тамхейном 

 

Залежна змінна 

Різниця 

середніх 

(I-J) 

Стд. 

помилка Знч. 

95% довірчий 

інтервал 

Нижня 

границя 

Верхня 

границя 

Інструментальна 

мотивація 

студент низький -,4300 ,4180 ,887 -1,542 ,682 

  середній 2,2000* ,4024 ,000 1,130 3,270 

  високий 2,6200* ,4418 ,000 1,433 3,807 

Орієнтація на 

владу 

студент низький ,2600 ,2351 ,849 -,365 ,885 

середній -,3100 ,2428 ,744 -,955 ,335 

високий -1,1700* ,2435 ,000 -1,822 -,518 

Інтерналізація 

мети 

студент низький 3,3200* ,4945 ,000 2,006 4,634 

середній ,0700 ,4696 1,000 -1,178 1,318 

високий -3,6900* ,5249 ,000 -5,096 -2,284 

Внутрішні 

процеси 

студент низький 6,5000* ,4392 0,000 5,333 7,667 

середній 1,6100* ,4579 ,003 ,393 2,827 

високий 1,1900 ,5195 ,136 -,205 2,585 

Задоволеність 

стосунками зі 

співробітниками 

студент низький 2,4300* ,1466 0,000 2,040 2,820 

середній 1,1900* ,1352 ,000 ,831 1,549 

високий -,3200 ,1638 ,280 -,759 ,119 
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Задоволеність 

стосунками з 

керівництвом 

студент низький 2,7900* ,1541 0,000 2,380 3,200 

середній 1,6900* ,1319 0,000 1,339 2,041 

високий 0,49000 ,1713 ,052 ,028 ,952 

Задоволеність 

умовами праці 

студент низький 1,4600* ,1234 0,000 1,132 1,788 

середній 1,4200* ,1243 0,000 1,090 1,750 

високий -,6300* ,1037 ,616 -,907 -,353 

Почуття 

успішності в 

професійній 

діяльності 

студент низький 1,8600* ,1368 0,000 1,496 2,224 

 середній ,1000 ,1526 ,987 -,306 ,506 

 високий -1,7000* ,1883 ,000 -2,208 -1,192 

Готовність до 

енергетичних 

витрат 

студент низький ,2600 ,1815 ,633 -,223 ,743 

  середній -1,4800* ,1798 ,000 -1,958 -1,002 

  високий -1,6100* ,2197 ,000 -2,202 -1,018 

Активна 

стратегія 

вирішення 

проблем 

студент низький 0,78 ,1586 ,115 ,358 1,202 

  середній -,9300* ,1780 ,000 -1,404 -,456 

  високий -1,5900* ,2134 ,000 -2,167 -1,013 

*. Різниця середніх значуща на рівні 0.05. 
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Додаток И 

Емпіричні значення критерія Стьюдента 

 

  

Критерій 

рівності 

дисперсій 

t-критерій рівності середніх 

F Α t ν 
Значущ

ість 

Різниця 

середніх 

Стандартна 

помилка 

різниці 

95% довірчий 

інтервал 

Нижня 

границя 

Верхня 

границя 

Внутрішні процеси 0,141 0,708 2,278 148 0,024 1,190 0,523 0,158 2,223 

Інструментальна мотивація 1,953 0,529 -1,029 198 0,305 -0,430 0,418 -1,254 0,394 

Інтерналізація мети 

 

0,592 0,443 0,149 198 0,882 0,070 0,470 -0,856 0,996 

Задоволеність умовами праці 

 

1,128 0,513 -5,072 148 0,000 -0,630 0,124 -0,875 -0,385 

Орієнтація на владу 1,627 0,204 1,523 198 0,129 0,3900 0,2561 -,1150 0,8950 

Задоволеність стосунками з 

керівництвом 

13,030 0,000 3,139 148 0,002 0,4900 0,1561 0,1816 0,7984 

Задоволеність стосунками зі 

співробітниками 

1,840 0,177 -1,872 148 0,063 -0,3200 0,1709 -0,6577 0,0177 

Почуття успішності в 

професійній діяльності 

1,645 0,167 0,655 198 0,513 0,1000 0,1526 -,2010 0,4010 

Готовність до енергетичних 

витрат 

0,209 0,648 1,432 198 0,154 0,2600 0,1815 -,0979 0,6179 

Активна стратегія вирішення 

проблем 

1,576 0,411 4,917 198 0,000 0,7800 0,1586 0,4672 1,0928 
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