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АНОТАЦІЯ
Паршак О. І.

Психологічні особливості ставлення до грошей

персоналу комерційних організацій – Кваліфікаційна наукова робота на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних
наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна
психологія. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ,
2021.
У дисертації теоретично обґрунтовано й експериментально вивчено
психологічні особливості ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій.
Відповідно до підходів, які існують в організаційній та економічній
психології, й аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури в дисертації
визначено, насамперед, теоретико-методологічні засади дослідження.
Теоретико-методологічний аналіз сутності грошей показав, що поняття
«гроші» має міждисциплінарний характер та є предметом аналізу багатьох
наук. Підкреслено, що враховуючи те, що

гроші «співіснують» у тісній

взаємодії з людиною, важливого значення набуває психологічний зміст цього
феномену, який активно досліджується в рамках психології грошей.
Психологія грошей являє собою

галузь економічної психології, що

вивчає психологічну сутність грошей, їх відображення в свідомості людини,
особливості монетарної поведінки особистості та монетарної політики
організації, а також вплив грошей на життєдіяльність людини та її
психологічне здоров’я. На основі аналізу літератури автором виділено основні
напрямки досліджень в сфері психології грошей: аналіз феномену «гроші» як
певного образу в уявленнях людей; аналіз монетарної поведінки, як виду
економічної

поведінки;

розробка

діагностичного

інструментарію

для

дослідження психології грошей; побудова монетарних типологій; дослідження
грошових патологій, зв’язку грошей з психічним здоров’ям особистості;
дослідження психологічних феноменів суміжних з поняттям гроші (щедрість,
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жадібність, багатство, бідність тощо); визначення змісту та чинників
ставлення особистості до грошей.
З урахуванням існуючих в психології підходів, ставлення особистості
розглядається, як особливий вид внутрішньої активності особистості, яка
виявляється в суб’єктивно-оціночному, свідомо вибірковому підході до
дійсності, який базується на інтеріоризованому досвіді існування в
соціальному оточенні, та виявляється у таких функціональних структурах, як
потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, соціальні уявлення, соціальні
установки, мотиви тощо. Відповідно ставлення до грошей

являє собою

особливий вид внутрішньої активності особистості, яка виявляється в
суб’єктивно-оціночному, свідомо вибірковому підході до грошей.
Побудовано теоретичну модель ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій, яка включає наступні змістовно-смислові блоки: а)
аналіз основних структурних компонентів ставлення до грошей (загальне
ставлення; ставлення до грошей як засобу задоволення основних потреб в
процесі життєдіяльності людини; ставлення до способів отримання грошей);
б) вивчення організаційно-психологічних характеристик персоналу, що
впливають на його ставлення до грошей (психологічних, соціальнодемографічних та організаційно-професійних); в) дослідження організаційнопсихологічних характеристик організацій, що впливають на ставлення
персоналу до грошей (психологічних та організаційно-функціональних); г)
обгрунтування організаційно-психологічних умов формування гармонійного
ставлення

персоналу

до

грошей

(визначення

монетарної

політики

комерційних організацій та впровадження тренінгової програми для
психологічної підготовки персоналу).
З урахуванням наявних в літературі розробок, виділено наступні
структурні компоненти ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій: загальне ставлення до грошей персоналу; оцінка персоналом ролі
грошей в їх життєдіяльності; оцінка персоналом способів отримання грошей.
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Обгрунтовано організаційно-психологічні характеристики організації
та персоналу, які можуть впливають на ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій.
Обґрунтовано, що важливою складовою аналізу ставлення персоналу
комерційних організацій
формування

до грошей є організаційно-психологічні умови

ставлення до грошей персоналу комерційних організацій

(монетарна політика організації; психологічна підготовка персоналу).
На основі аналізу літератури і власного теоретичного аналізу проблеми,
визначено, що до структури монетарної політики входять такі компоненти:
а) монетарна культура (система норм, цінностей, традицій по відношенню до
грошей, правил монетарної поведінки, що прийняті в

організації та

розділяються всіма її членами); б) монетарна мотивація (сукупність
монетарних мотивів та монетарної задоволеності персоналу); в) монетарна
поведінка (способи отримання грошей, напрямки витрачання грошей).
У процесі констатувального етапу дослідження проаналізовано
основні складові ставлення до грошей персоналу комерційних організацій
(загальне ставлення до грошей; роль грошей у життєдіяльності персоналу;
способи отримання грошей) та висвітлено їх

зв’язок з організаційно-

психологічними характеристиками персоналу та організації. Визначено
особливості монетарної політики комерційних організацій.
У процесі емпіричного дослідження виявлено, що переважна більшість
персоналу комерційних організацій ставиться до грошей позитивно, однак
констатовано ряд диспропорцій у вираженості основних структурних
компонентів ставлення до грошей персоналу комерційних організації: а)
оцінка ролі грошей більше для задоволення матеріально-побутових потреб
власної сім’ї та рідних, ніж власних потреб; б) розгляд грошей більше для
задоволення «актуальних» життєвих потреб, ніж «перспективних» потреб; в)
оцінка грошей більше як засобу задоволення «тактичних» матеріальноекономічних потреб, ніж «стратегічних» потреб; г) оцінка грошей більше для
задоволення «прагматичних» власних потреб, ніж альтруїстичних потреб, які
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стосуються допомоги інших людей; д) орієнтація значної частини персоналу
на «щасливий» випадок в отриманні грошей, тобто наявність «ілюзії»
стосовно

способів отримання грошей; не використання можливостей

поєднання основної трудової діяльності з іншими видами діяльності
(експертно-консультативної, підприємницької тощо) та ін.
Встановлено статистично значущі зв’язки, як позитивні, так і негативні,
між ставленням до грошей персоналу комерційних організацій до грошей і
такими організаційно-психологічними характеристиками: а) організаційнопсихологічними характеристиками персоналу: психологічними (соціальнопсихологічні

установки;

задоволеністю

роботою;

задоволеність);

організаційно-професійними (посада в організації; рівень освіти; загальний
стаж роботи; стаж роботи на посаді); соціально-демографічними (стать; вік;
наявність

дітей);

б)

організаційно-психологічними

характеристиками

організації: психологічними (розуміння співробітниками цілей організації;
турбота організації про персонал; тип організаційної культури та ін.);
організаційно-функціональними

(кількість

осіб

в

організації;

термін

функціонування організації).
У досліджені виявлено ряд організаційно-психологічних проблем в
реалізації монетарної політики в комерційних організаціях, які підрозділені
на дві групи. До першої групи було віднесено організаційно-психологічні
проблеми, які стосуються діяльності організації, а саме: недостатнє
стимулювання праці співробітників; орієнтація компанії на заробляння
грошей здебільшого для задоволення інтересів компанії, з недостатнім
задоволенням інтересів працівників; недостатнє вкладання грошей у розвиток
організації; недостатнє використання грошей для навчання персоналу;
використання незаконних методів отримання грошей; недостатня вираженість
соціальної відповідальності комерційної організації; ігнорування інтересів
громад, на території яких функціонує комерційна організація. Другу групу
складають організаційно-психологічні проблеми, які стосуються діяльності
персоналу: байдуже ставлення персоналу до використання енергетичних
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ресурсів

компанії;

байдуже

матеріально-фінансових

ставлення

ресурсів

компанії

персоналу

до

(промислового

використання
обладнання,

оргтехніки, побутового обладнання, автомобільного транспорту тощо);
орієнтація працівників на заробляння грошей здебільшого для задоволення
власних інтересів, з недостатнім задоволенням інтересів компанії; розглядання
працівниками матеріально-фінансових ресурсів організації як власних.
Визначено організаційно-психологічні засади оптимізації монетарної
політики комерційних організацій:

чітке визначення мети та основних

складових монетарної політики та монетарної культури (як її важливої
складової); обґрунтування активної ролі та відповідальності організації та
персоналу за реалізацію такої політики; впровадження гнучкої системи
монетарної мотивації персоналу (оплата праці та стимулювання персоналу;
розробка та реалізація системи соціальної захищеності персоналу, визначення
критеріїв та показників монетарної задоволеності персоналу); формування
адекватної монетарної поведінки персоналу щодо способів отримання грошей
та основних напрямків їх гармонійного витрачання, наприклад, створення
умов для розвитку організації та навчання персоналу, залучення комерційних
організацій до фінансування соціальних проєктів тощо.
У процесі формувального етапу дослідження було розроблено й
апробовано тренінгову програму «Психологія ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій».
Тренінгова програма складалася із 5 тренінгових сесій: «Поняття про
гроші та їх роль у життєдіяльності персоналу комерційних організацій»;
«Вплив організаційно-психологічних характеристик персоналу комерційних
організацій на його ставлення до грошей»; «Організаційно-психологічні
характеристики комерційних організацій, що впливають на ставлення
персоналу до грошей»; «Монетарна політика комерційних організацій:
сутність та організаційно-психологічні проблеми в її реалізації»; «Основні
напрямки реалізації монетарної політики комерційних організацій». Кожна із
тренінгових сесій складалась із трьох блоків: а) змістовно-смислового
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(орієнтований на оволодіння знаннями про зміст грошей та їх функції,
особливості монетарної політики комерційних організацій); б) діагностичного
(орієнтований на

аналіз персоналом комерційних організацій власного

ставлення до грошей, особливостей монетарної політики та організаційнопсихологічних чинників, які впливають на їх становлення); в) корекційнорозвивального (орієнтований на оволодіння персоналом комерційних
організацій уміннями та навичками, необхідними для адекватного ставлення
до грошей та активної участі у формуванні та реалазації монетарної політики
комерційних організацій).
Встановлено, що основними організаційно-психологічними умовами
формування ставлення персоналу комерційних організацій до грошей, які
проваджуються в рамках тренінгової програми, є оволодіння персоналом: а)
знаннями про сутність грошей та їх функції, роль монетарної політики
організації; б) методами діагностики для визначення рівня вираженості і
чинників свого ставлення до грошей, особливостей здійснення монетарної
політики в організації; в) уміннями та навичками адекватного використання
грошей, активності участі

в реалізації монетарної політики організації.

Результати експериментального впровадження тренінгу свідчать про його
ефективність та доцільність впровадження для формування ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій.
Результати

дослідження

засвідчили

ефективність

використання

тренінгу «Психологія ставлення до грошей комерційних організацій»

та

доцільність його використання для психологічної підготовки персоналу
комерційних організацій з метою формування ставлення до грошей.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше:
визначено зміст та основні компоненти ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій; проаналізовано рівень вираженості компонентів
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій; досліджено зв’язок
організаційно-психологічних характеристик працівників

та організацій та

ставлення до грошей персоналу комерційних організацій; визначено
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психологічні проблеми, які існують у

реалізації монетарної політики

комерційних організацій та організаційно-психологічні умови її оптимізації;
розроблено тренінгову програму для формування ставлення персоналу
комерційних організацій до грошей; доповнено: зміст поняття «ставлення
особистості до грошей»; поглиблено: уявлення про зміст і методи
психологічної підготовки персоналу комерційних організацій.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в дослідженні побудовано
теоретичну модель ставлення персоналу комерційних організацій до грошей;
проаналізовано сутність ставлення персоналу комерційних організацій до грошей;
розкрито роль грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій;
проаналізовано закономірності формування становлення до грошей персоналу
комерційних організацій

з урахуванням його зв’язку із

організаційно-

психологічними характеристиками персоналу та організації; обґрунтовано
організаційно-психологічні умови формування адекватного ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій; визначено психологічні особливості
монетарної політики комерційних організацій та її основні складові.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
розроблений автором комплекс діагностичних процедур і тренінгова програма
може бути використана у практиці психологічної підготовки персоналу
комерційних організацій з метою формування у нього гармонійного ставлення
до грошей та його участі у розробці монетарної політики організації.
Отримані дані також можуть бути використані в процесі викладання
навчальних курсів «Організаційна психологія», «Економічна психологія»,
«Психологія підприємницької діяльності», «Психологія грошей», «Психологія
продажів та переговорів» у закладах вищої освіти для психологічної
підготовки психологів та менеджерів організацій.
Ключові слова: комерційні організації, персонал, ставлення до грошей,
структура ставлення до грошей, організаційно-психологічні чинники ставлення
до грошей; організаційно-психологічні умови формування ставлення до грошей,
тренінгова програма.
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SUMMARY
Parshak, O.I. Psychological features of commercial organization staff's
attitudes towards money. A qualifying scientific work, manuscript.
A thesis in partial fulfillment of the requirements for the scientific degree of the
candidate of psychological sciences in specialty 19.00.10 - organizational psychology;
economic psychology. - G.S. Kostiuk Institute of Psychology, National Academy of
Educational Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2021.
The thesis analyzes the theoretical and methodological principles of research into
attitudes towards money and generalizes the findings of experimental studies into
commercial organization staff's attitudes towards money.
The author has theoretically substantiated and experimentally studied the
psychological features of commercial organization staff's attitude towards money.
In accordance with the approaches that exist in organizational and economic
psychology, and the analysis of foreign and domestic literature, the author defines, the
theoretical and methodological principles of the study.
The theoretical and methodological analysis of the nature of money has shown that
the concept of money is interdisciplinary and has been researched by many sciences. Given
the fact that money "coexists" and closely interacts with man, the psychological meaning
of money is an important research area of psychology.
The psychology of money is a branch of economic psychology and it studies the
psychological nature of money, its reflection in the human mind, individuals' monetary
behaviors and organizations' monetary policies, as well as the impact of money on human
life and psychological health. Based on the analysis of the relevant literature, the author
highlights the main areas of research in the field of psychology of money, which include
the phenomenon of money as a certain image in people's minds, monetary behavior as a
type of economic behavior, diagnostic tools used in studying the psychology of money,
monetary typologies, monetary pathologies, money and mental health relationship, moneyrelated psychological phenomena (generosity, greed, wealth, poverty, etc.), as well as the
content of and factors in the attitude towards money.
In line with the existing approaches in psychology, the individual's attitude is
seen as a special kind of their internal activity, which appears in their subjective-
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evaluative and consciously selective approach to reality, based on their internalized
experience of existence in a social environment, and manifests itself in the individual's
needs, interests, values, social ideas, social attitudes, motives, etc. Accordingly, the
attitude towards money is a special kind of internal activity of the individual, which is
manifested in their subjective-evaluative and consciously selective approach to money.
The theoretical model of the commercial organization staff's attitude towards
money proposed by the author includes the following blocks: a) the analysis of the basic
structural components of the attitude towards money (the general attitude, the attitude
towards money as a means to satisfy the basic human needs, and the attitude towards
the ways of getting money); b) the study of staff's organizational and psychological
characteristics that affect their attitudes towards money (psychological, sociodemographic and organizational-professional); c) the study of organizations'
organizational and psychological characteristics that affect staff's attitudes towards
money (psychological and

organizational-functional); d) organizational and

psychological conditions for the formation of staff's harmonious attitudes towards
money (commercial organization's monetary policy and a special staff's psychological
training program).
Taking into account the developments described in the literature, the author
describes the following structural components of commercial organization staff's
attitude towards money: staff's general attitudes towards money, staff's assessment of
the role of money in their lives, and staff's assessment of the ways of getting money.
The author discusses the organization's and staff's organizational and
psychological characteristics that affect commercial organization staff's attitudes
towards money.
To the author's mind, an important factor in commercial organization staff's
attitudes towards money is the organizational and psychological conditions for the
development

of

commercial

organization

staff's

attitudes

towards

moneys

(organization's monetary policy, staff's psychological preparedness).
According to the available literature, the organization's monetary policy includes
the following components: a) monetary culture (the system of money-relevant norms,
values and traditions as well as the rules of monetary behavior adopted in the
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organization and shared by all its members); b) monetary motivation (a set of staff's
monetary motives and monetary satisfaction); c) monetary behavior (methods of
obtaining money and ways of spending money).
The initial, diagnostic, stage of the study focused on the main components of
commercial organization staff's attitude towards money (general attitudes towards
money, the role of money in staff's life, and the ways of getting money), the
components' relationship with the organization's and staff's characteristics, as well as
on the commercial organization's monetary policies.
Although the empirical study found that the majority of commercial organization
staff had a positive attitude towards money, the commercial organization staff's attitude
towards money was characterized by: a) their perception of money as a means of
meeting their families' needs rather than their own needs; b) their perception of money
as a means of meet current needs rather than future needs; c) the perception of money
as a means of meeting "tactical" material and economic needs rather than "strategic"
needs; d) the perception of money as a means to meet pragmatic needs rather than
altruistic needs; e) the great role of good luck in getting money, i.e. illusions about the
ways of getting money; neglect of opportunities to earn extra money (e.g. doing
business or giving expert / counseling services, etc.).
There were statistically significant relationships, both positive and negative,
between the commercial organization staff's attitudes towards money and the following
organizational and psychological characteristics: a) staff's psychological characteristics
(socio-psychological attitudes; job satisfaction; life satisfaction), organizationalprofessional characteristics (position in the organization, level of education, total work
experience, work experience in the current position), and socio-demographic
characteristics (gender, age, having children); b) organization's psychological
characteristics (staff's' understanding of the organization's goals, the organization's
concern for staff, and organizational culture, etc.) and organizational-functional
characteristics (number of staff in the organization, organization's age).
The study found a number of organizational and psychological problems faced
by commercial organization monetary policies. The first group of problems included
organizational and psychological problems related to the organization: poor incentives
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for staff to work, the organization's focus on meeting its interests rather than staff's
interests, lack of investment in the organization's development, economizing on staff's
training, use of illegal methods of getting money, low commercial organization's social
responsibility, neglect of the interests of the community, on whose territory the
commercial organization operates. The second group of problems related to the
following staff's organizational and psychological characteristics: staff's uneconomical
use of the organization's energy, material and financial resources (industrial equipment,
office equipment, household equipment, transport, etc.), staff's work for money to meet
their own interests, rather than the organization's interests, staff's treating the
organization's material and financial resources as their own.
The author has found that effective commercial organizations' monetary policy
is based on clear organizations' aims, components and monetary culture (as an
important component of monetary policy); organization's and staff's active roles and
responsibility in pursuing monetary policy; a flexible system of staff monetary
motivation (staff remuneration and incentives, staff social security programs, use of
staff's monetary satisfaction criteria and indicators); staff' adequate monetary behaviors
in obtaining and harmoniously spending money, for example, through creating
conditions for organizations' development and staff training, involvement of
commercial organizations in financing social projects, etc.
The experimental stage of the study focused on developing and testing a special
training program called «The Psychology of Commercial Organization Staff's Attitude
Towards Money».
The training program consisted of the following five training sessions: «The
concept of money and the role of money in commercial organization staff's life», «The
impact of commercial organization staff's organizational and psychological
characteristics on staff's attitudes towards money», «The commercial organization's
organizational and psychological characteristics that affect staff's attitudes towards
money», «The commercial organization's monetary policy: the content and
organizational and psychological problems in its implementation», «The main
directions of the commercial organization's monetary policy». Each of the training
sessions included three units: a) informational unit (focused on informing trainees about
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the content and functions of money, as well as features of the monetary policy of
commercial organizations); b) diagnostic unit (focused on commercial organization
staffs' analysis of their own attitudes towards money and their organizational and
psychological factors as well as on the organization's monetary policy); c)
developmental unit (focused on trainees' development of adequate attitudes towards
money and skills necessary for their active participation in the formulation and
implementation of the commercial organization's monetary policy).
The author has found that the main organizational and psychological conditions
for the development of commercial organization staff's positive attitudes towards
money, which is done in the training program, is the staff's: a) knowledge of the
assessment methods to determine the levels of and factors in staff's attitudes towards
money, and the features of the organization's monetary policy; b) skills in using money
reasonably and staff's active participation in pursuing commercial organizations'
monetary policies. The results of the experimental training showed the effectiveness of
the training program and allowed recommending it for the development of commercial
organization staffs' positive attitudes towards money.
The scientific novelty of the obtained results is due to the fact that the author is
the first: to determine the content and main components of commercial organization
staff's attitudes towards money; to analyze the levels of the components of commercial
organization staff's attitudes towards money; to explore the relationships between
commercial organizations' and commercial organization staff's characteristics and
commercial organization staff's attitudes towards money; to identify the psychological
problems caused by commercial organizations' monetary policies as well as to
determine the organizational and psychological conditions for monetary policy
optimization; to propose a training program to develop positive commercial
organization staff's attitudes towards money. Besides, the author has widened the
content of the concept of the individual's attitude towards money and has deepened the
understanding of the content and methods of commercial organization staff's
psychological training.
The theoretical significance of the thesis is due to the fact that the author: has built a
theoretical model of the commercial organization staff's attitude towards money; has
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analyzed the essence of the commercial organization staff's attitude towards money; has
revealed the role of money in the commercial organization staff's lives; has analyzed the
ways of the development of commercial organization staff's attitudes towards money based
on the relationship between the commercial organization staff's attitudes towards money
and the commercial organizations' and staff's psychological characteristics; has substantiated
the organizational and psychological conditions for the development of positive commercial
organization staff's attitudes towards money; has determined the psychological features and
main components of the commercial organization's monetary policy.
The practical significance of the obtained results is due to the fact that the author
has developed a set of diagnostic procedures, which allow using the training program
in commercial organization staff's psychological training in order to develop their
positive attitudes towards money and promote their active participation in commercial
organizations' monetary policies.
The research findings can also be used in teaching university courses, such as
«Organizational

Psychology»,

«Economic

Psychology»,

«Psychology

of

Entrepreneurship», «Psychology of Money», «Psychology of Sales and Negotiations».
Key words: commercial organizations, staff, money, attitude towards money,
factors in attitude towards money, organizational and psychological conditions of
attitude towards money, monetary policy, training.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Підвищення ефективності діяльності
комерційних організацій в умовах конкуренції, постійних соціальноекономічних змін потребує

вивчення

організаційно-психологічних та

психолого-економічних феноменів, що пов’язані з особистістю в організації,
її діяльністю та поведінкою. Однією із важливих психологічних проблем у
діяльності персоналу комерційних організацій є формування його адекватного
ставлення до грошей, участі в розробці ефективної монетарної політики
комерційних організацій.
Аналіз літератури свідчить про те, що проблема психологічних
особливостей функціонування грошей певною мірою розроблена зарубіжними
та вітчизняними вченими, в яких розкрито сутність грошей як психологоекономічної категорії та їх роль у життєдіяльності суспільства та особистості
(Г. Зіммель; О.С. Дейнека; С. Московічі; М.В. Сімків; О.П. Нікітіна,
Т.Б. Хомуленко; H. Goldberg, R. Lewis; F.L. Feldmann; N. Forman; T.L.-P.Tang
та ін.), особливості ставлення до грошей у контексті розвитку індивідуальної
економічної свідомості особистості (В.Л. Комаровська; О.Д. Короткіна та ін.),
здійснення процесів економічної та монетарної соціалізації (В.В. Москаленко,
О.В. Ніконенко; A. Furnham, R. Milner та ін.), формування економічної
(Н.Є. Боєнко) та грошової (О.І. Євдокімов, А.П. Нікітін) культури, монетарної
поведінки (А.Б. Купрейченко) та економічних рішень (Д. Канеман та ін.),
представлено

діагностичні

методики

для

вивчення

психологічних

особливостей функціонування грошей (А.Ю. Трофімов, К.Л. Мілютіна;
F.L. Feldmann; N. Forman та ін.). Окрім того, виявлено особливості прояву
ставлення до грошей у різних вікових групах, таких як підлітки
(Г.М. Аверьянова, Т.Ю. Миронова та ін.), старшокласники (І.К. Зубіашвілі),
студенти (Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич; О.П. Нікітіна; С.Г. Яновська,
Р.Л. Туренко, Г.В. Феломеєва; L. Falahati та ін. ) та ін.
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Також

досліджено

вплив

різних

соціально-економічних

та

психологічних характеристик, які можуть позначатися на ставленні до грошей,
таких як економічні ролі (П.А. Муравйова), економіко-психологічний статус
(В.А. Хащенко, А.В. Баранова), установки особистості (S.M. Burgess;
J. Roberts, T. Jones; R. Taneja та ін.), спрямованість особистості (О.П. Нікітіна),
загальножиттєва та ділова спрямованість (Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич),
зрілість особистості (М.Ю. Семенов), суб’єктивний контроль (М.В. Сімків),
цінності особистості (С.Г. Яновська), гендерно-рольові орієнтації (W. Bailey,
W. Gustafsom) та ін.
Разом із тим, вивчення літературних джерел показує, що проблема ролі
грошей у життєдіяльності зрілої особистості, зокрема персоналу комерційних
організацій, розроблена недостатньо. Відомі лише окремі розробки, які
стосуються ціннісного аспекту ставлення до грошей та особливостей грошової
задоволеності підприємців (А.Б. Купрейченко; С.Г. Яновська). Окрім того,
практично

залишаються

не

дослідженими

організаційно-психологічні

характеристики організації та персоналу комерційних організацій, які можуть
впливати на таку оцінку.
Отже, соціальна значущість та недостатня розробленість указаної
проблеми

зумовили

вибір

теми

нашого

дослідження

«Психологічні

особливості ставлення до грошей персоналу комерційних організацій».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексних науково-дослідних
тем лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України: «Психологічні технології підготовки
освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної
напруженості»
0116U004811),

(2016–2018

рр.,

державний

«Психолого-організаційні

реєстраційний

детермінанти

номер

№

забезпечення

психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної
напруженості»

(2019–2021

рр.;

державний

реєстраційний

номер

№ 0119U002169). Тему дисертаційного дослідження затверджено на Вченій
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раді Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (протокол № 11
від 24.11.2016 р.) та узгоджено бюро Міжвідомчої ради з координації наукових
досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1131
від 30.11.2016 р.).
Об’єкт дослідження – гроші як економіко-психологічний феномен.
Предмет дослідження – зміст, структура, організаційно-психологічні
чинники та умови формування ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій.
Мета

дослідження

–

проаналізувати

психологічні

особливості

ставлення до грошей персоналу комерційних організацій та розробити й
апробувати тренінгову програму для формування у персоналу ставлення до
грошей.
Гіпотеза дослідження:
1. Існує зв’язок між ставленням персоналу комерційних організацій до
грошей та організаційно-психологічними характеристиками персоналу:
а) психологічними
задоволеність

(соціально-психологічні

персоналу

роботою;

установки

задоволеність

персоналу

персоналу;
життям);

б) організаційно-професійними (посада в організації; рівень освіти; загальний
стаж роботи; стаж роботи на посаді); в) соціально-демографічними (стать; вік;
наявність дітей).
2. Існує зв’язок між ставленням персоналу комерційних організацій до
грошей та організаційно-психологічними характеристиками організації:
а) психологічними (розуміння та прийняття співробітниками цілей організації;
турбота організації про персонал; тип організаційної культури та ін.);
б) організаційно-функціональними (кількість осіб в організації; термін
функціонування організації).
3.

До

організаційно-психологічних

умов

формування

ставлення

персоналу комерційних організацій до грошей належать: а) на рівні організації
– впровадження ефективної монетарної політики, яка передбачає формування:
монетарної

культури,

монетарної

мотивації;

монетарної

поведінки
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комерційної організації; б) на рівні персоналу – застосування спеціальної
технології психологічної підготовки персоналу.
Згідно з поставленою метою та висунутою гіпотезою було визначено
основні завдання дослідження:
1. Визначити зміст психології грошей та основні напрямки її досліджень
у зарубіжній та вітчизняній психології.
2. Побудувати теоретичну модель ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій.
3. Дослідити рівень вираженості структурних компонентів ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій.
4. Проаналізувати зв’язок між структурними компонентами ставлення
до

грошей

персоналу

комерційних

організацій

та

організаційно-

психологічними характеристиками персоналу та організації.
5. Проаналізувати організаційно-психологічні особливості монетарної
політики комерційних організацій та обґрунтувати умови її оптимізації.
6. Розробити та апробувати тренінгову програму «Психологія ставлення
до грошей персоналу комерційних організацій».
Методологічна та теоретична основа дисертаційного дослідження.
Теоретико-методологічними

основами

дослідження

стали

такі,

як-от:

концепція психологічних основ управління організаціями (Л. М. Карамушка);
принципи аналізу діяльності сучасних організацій: розгляд організацій як
відкритих систем, активної взаємодії з організаційним середовищем,
ситуаційного підходу аналізу діяльності організації та персоналу, принцип
гуманізації управління, постійного розвитку організацій та ін. (П.К. Власов,
Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, C.Д. Максименко, І.І. Сняданко,
М.Г. Ткалич та ін.).
Базовими для осмислення особливостей психологічного ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій стали роботи, які розкривають
психолого-економічну

сутність

грошей

та

їх

функції

(Г.

Зіммель;

О.С. Дейнека; М.В. Сімків; С. Московичи; H. Goldberg, R. Lewis;
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F.L. Feldmann; N. Forman; T.LP. Tang та ін.), економічної та монетарної
соціалізації (В.В. Москаленко; О.В. Ніконенко; A. Furnham, R.Milner та ін.),
розвитку

індивідуальної

економічної

свідомості

особистості

(В.Л. Комаровська, О.Д. Короткіна та ін.) та монетарної поведінки
(А.Б. Купрейченко).
Важливу роль відіграли роботи, які розкривають психологічні
особливості діяльності персоналу комерційних організацій (І.А. Андрєєва,
П.П.

Блешмудт,

Я.І.

Гончаренко,

Г.В.

Гнускіна,

Л.М.

Карамушка,

О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська, О.А. Філь та ін.).
Визначення психологічних умов та змісту тренінгової програми для
формування ставлення до грошей персоналу комерційних базується на
технологічному підході до психологічного забезпечення діяльності фахівців
(Л.М.

Карамушка),

підходах щодо

визначення

змісту

психологічної

підготовки працівників організацій та розробки тренінгових програм
(А.М. Грись, О.М. Кокун, О.М. Корніяка, С.Д. Максименко, Я.М. Омельченко,
Р.В. Павелків, М.Л. Смульсон, К.В. Терещенко, Н.В. Чепелєва, Ю.М. Швалб
та ін.).
Організація та методи дослідження. Для вирішення поставлених
завдань та перевірки гіпотези було використано такі методи:
– теоретичні методи – аналіз, узагальнення, систематизація та
інтерпретація наукових джерел;
– емпіричні методи – психодіагностичні методи (тестування та
опитування). Було використано діагностичний комплекс, який включав такі
методики: 1) анкету «Моє ставлення до грошей» Л.М. Карамушки,
О.І. Паршака – для вивчення різних аспектів ставлення до грошей персоналу
комерційних

організацій;

2)

опитувальники

«Діагностика

соціально-

психологічних установок особистості в сфері мотивацій та потреб»
О.Ф. Потьомкіної, «Оцінка задоволеності роботою» В.О. Розанової, «Індекс
життєвої задоволеності» Б. Ньюгартена (адаптація Н.В. Паніної) – для
дослідження організаційно-психологічних характеристик персоналу, що
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впливають на його ставлення до грошей; 3) опитувальники «Розуміння цілей
компанії» (Р.Б. Шо); «Прояв турботи з боку керівництва» (Р.Б. Шо);
«Визначення схильності до типу організаційної культури» Д. Коула
(доповнений та модифікований Т.Ю. Базаровим та П.В. Малиновським) – для
діагностики

організаційно-психологічних

характеристик

комерційних

організацій, які впливають на ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій;

4)

анкету-«паспортичку»

–

для

вивчення

соціально-

демографічних, організаційно-професійних характеристик персоналу та
організаційно-функціональних характеристик комерційних організацій;
–

статистичні

методи:

в

дослідженні

використано

методи

математичної статистики й аналізу даних із застосуванням програми SPSS
(версія 22.0) (описові статистики, кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції
Спірмена).
Організація дослідження. Дослідницько-експериментальна робота
проводилась у чотири етапи упродовж 2015–2020 рр.
На першому етапі (2015–2016 рр.) було здійснено теоретичний аналіз
проблеми, розроблено програму дослідження.
На другому етапі (2017–2018 рр.) проведено констатувальну частину
дослідження, упродовж якої вивчались вияви різних складових ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій та організаційно-психологічні
характеристики персоналу та організації, які зумовлюють таке ставлення.
На третьому етапі (2019–2020 рр.) було проведено формувальний
експеримент,

спрямований

на

розроблення

та

експериментальне

впровадження тренінгової програми для формування ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій. Було використано систему проблемнопошукових методів і активних форм навчання.
На четвертому етапі (2020 р.) проводився аналіз та узагальнення
результатів дослідження, оформлення роботи.
Експериментальна база дослідження. Дослідження було проведене
серед комерційних організацій м. Дніпра (Корпорація «АТБ», ТОВ
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«Кондитерська

фабрика

«Квітень»,

ТОВ

«АТБ-маркет»,

ПП «Транс

Логістик»), які функціонують у сфері виробництва продуктових товарів, їх
доставки та реалізації. Дослідженням був охоплений 321 співробітник
комерційних організацій Опитані займали такі посади: спеціалісти – 42,9%,
лінійні менеджери – 5,7%, менеджери середньої ланки – 37,5%, топменеджери – 13,8%. 80,5% опитаних мали вищу освіту. За віковим складом
учасники дослідження були розподілені наступним чином: до 30 років –
23,0%, від 31 до 40 років – 42,9%, від 41 до 50 років – 15,7%, більше 50 років
– 18,4%. Серед опитаних було 43,3% чоловіків та 56,7% жінок.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
– вперше: визначено зміст та основні компоненти ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій; проаналізовано рівень вираженості
компонентів ставлення до грошей персоналу комерційних організацій;
досліджено зв’язок організаційно-психологічних характеристик працівників
та організацій та ставлення до грошей персоналу комерційних організацій;
визначено психологічні проблеми, які існують у реалізації монетарної
політики комерційних організацій та організаційно-психологічні умови її
оптимізації; розроблено тренінгову програму для формування ставлення
персоналу комерційних організацій до грошей;
– доповнено: зміст поняття «ставлення особистості до грошей»;
– поглиблено: уявлення про зміст і методи психологічної підготовки
персоналу комерційних організацій.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в дослідженні
побудовано теоретичну модель ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій; проаналізовано сутність ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій; розкрито роль грошей у життєдіяльності персоналу
комерційних

організацій;

проаналізовано

закономірності

формування

ставлення до грошей персоналу комерційних організацій із урахуванням його
зв’язку із організаційно-психологічними характеристиками персоналу та
організації; обґрунтовано організаційно-психологічні умови формування
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адекватного ставлення до грошей персоналу комерційних організацій;
визначено психологічні особливості монетарної політики комерційних
організацій та її основні складові.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
розроблений автором комплекс діагностичних процедур і тренінгова програма
може бути використана у практиці психологічної підготовки персоналу
комерційних організацій з метою формування у нього гармонійного ставлення
до грошей та його участі у розробці монетарної політики організації. Отримані
дані також можуть бути використані в процесі викладання навчальних курсів
«Організаційна

психологія»,

«Економічна

психологія»,

«Психологія

підприємницької діяльності», «Психологія грошей», «Психологія продажів та
переговорів» у закладах вищої освіти для психологічної підготовки психологів
та менеджерів організацій.
Результати дослідження впроваджено в практику роботи ряду
організацій: комерційної організації ТОВ «Кондитерська фабрика «Квітень»
(довідка про впровадження № 2020-000012 від 24.01 2020 р.; довідка про
впровадження №2020-0000171 від 7.08 2020 р.); Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
(кафедра «ЮНЕСКО» «Філософія людського спілкування» та соціальногуманітарних дисциплін», довідка про впровадження № 239-10-20 від
20 жовтня 2020 р.); Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський
гуманітарний університет» (кафедра психології, довідка про впровадження
№ 12/02-13/05 2020 р. від 10 грудня 2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення
та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у розроблення проблеми
психологічних особливостей ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій. У 4-х статтях, написаних у співавторстві, доробок здобувача
становить 50%, в 1 тезах – 33,3%. Розробки та ідеї, що належать співавторам,
у дисертаційному дослідженні не використовуються.
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Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного
дослідження доповідались автором на всеукраїнських та міжнародних
конференціях:

XІІ

організаційної

та

Міжнародній
економічної

науково-практичній
психології

(м.

конференції

Харків,

2017

з
р.),

ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з організаційної та
економічної психології (м. Київ, 2018 р.), ІІІ Всеукраїнському конгресі з
організаційної та економічної психології (м. Кам’янець-Подільський, 2019 р.),
ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний
супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах
трансформації освіти» (м. Київ, 2020 р.), ХІV Міжнародній науковопрактичній

онлайн-конференції

«Психологічне

здоров’я

персоналу

організацій: проблеми та технології забезпечення» (м. Київ, 2020 р.).
Основні результати дисертації доповідались на засіданнях лабораторії
організаційної

та

соціальної

психології

Інституту

психології

імені

Г.С. Костюка НАПН України (2015–2020 рр.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у
12 публікаціях, серед яких: 3 статті в наукових фахових виданнях, включених
до переліку, затвердженого МОН України, 5 статей у наукових вітчизняних
періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз
даних, 4 тези виступів на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних
конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів,

висновків,

списку

використаних

джерел,

що

налічує
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найменувань, з них – 50 іноземною мовою. Основний обсяг дисертації складає
220 сторінок. Загальний обсяг дисертації становить 300 сторінок. Робота
містить 44 таблиці (на 30 сторінках), 2 рисунки (на 2 сторінках) і 6 додатків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ
ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В першому розділі дисертації здійснено теоретико-методологічний
аналіз основ дослідження психологічних особливостей ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій. Проаналізовано психологічну сутність
поняття гроші, визначено основні сучасні тенденції розвитку психології
грошей у зарубіжній та вітчизняній психології. Розглянуто сутність поняття
«ставлення» в психології та «ставлення до грошей». Побудовано теоретичну
модель ставлення до грошей персоналу комерційних організацій. Визначено
структуру ставлення до грошей персоналу комерційних організацій, основні
організаційно-психологічні характеристики персоналу та організацій, що
впливають на ставлення персоналу до грошей. Визначено організаційнопсихологічні

умови

сформування

комерційних

організацій.

ставлення

Розроблено

поняття

до

грошей

«монетарна

персоналу
політика

комерційної організації».
1.1.

Поняття про гроші як об’єкт психологічних досліджень

Теоретичний аналіз поняття про гроші передбачає, на наш погляд
висвітлення наступних питань:
• Аналіз феномену «гроші» та його психологічна сутність;
• Психологія грошей як важлива галузь економічної психології;
• Основні тенденції розвитку психології грошей у зарубіжній та
вітчизняній психології;
Розглянемо послідовно зазначені питання.
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Розпочнемо з аналізу феномену «гроші» та його психологічної
сутності.
Сучасне суспільство характеризується рядом відмінних ознак, які
суттєво детермінують роль та значення грошей в життєдіяльності людини [1;
11; 32; 33; 34; 44; 75]. Це, по-перше, все більш матеріалізоване середовище.
Тобто спостерігається стійка тенденція до постійно зростаючої сукупності
фізичних об'єктів і інформаційного забезпечення, з якими економічні суб’єкти
зустрічається в процесі виконання економічних ролей. По-друге, це потужно
сформоване «суспільство споживання», яке характеризується масовим
споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи цінностей
і установок, яке виходить далеко за межі потреб для існування (виживання)
людини. По-третє, економічні відносини, що панують в сучасному суспільстві,
характеризуються високою конкурентністю і, як наслідок, економічне
середовище є переважно бездефіцитним.
За таких умов, гроші відіграють одну з найважливіших ролей у
сучасному суспільстві. Гроші для людини сьогодні виступають такою ж
життєвою необхідністю, як і сонце, повітря, питна вода. Як підкреслював
F. Feldman, в цьому динамічному світі постійно важливою є тільки одна річ «гроші» [175]. Отже, гроші є суттєвим і незамінним супутникам людського
життя, а також

є і важливим інгредієнтом суб’єктивного благополуччя

особистості. Гроші також мають здатність викликати занепокоєння,
напруження і нещастя у тих, у кого їх мало, і у тих, у кого грошей багато. Вони
діють як перцептивний інструмент, як символ уявлення статусу. Очевидно, що
цей далеко невичерпний перелік «виняткових значень» грошей дають міцну
підставу щодо актуальності та необхідності дослідження грошей в різних
площинах наукового знання.
Аналіз літератури [1; 27; 41; 45; 59; 97; 151] показав, що поняття «гроші»
має міждисциплінарний характер та є предметом аналізу багатьох наук.
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В зв’язку з цим, Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич [59] зазначають, що
в наукових дослідженнях сутності грошей існують наступні підходи:
економічний, філософський, культурологічний, політологічний, юридичний,
соціологічний та психологічний. До основних із них авторки відносять
економічний, соціологічний та психологічний підходи та детально описують
кожен з них [59].
Дотримуючи також цієї точки зору та виходячи з того, що економічний
та соціологічний підходи до дослідження феномену «гроші» досить детально
описані в літературі та не є предметом нашого аналізу, перейдемо відразу до
аналізу цієї проблеми з точки зору психологічного підходу, в рамках якого
виконана наша робота.
Одним із перших спроб проаналізувати гроші з точки зору психології
здійснив Г. Зіммель [41]. Вчений вважав, що гроші існують не тільки за для
покращення ефективності функціонування економіки, а й для формування
«економічної людини». Вони стають універсальним засобом досягнення цілей̆,
проте, з розвитком суспільства, вони перетворюються на самоціль, абсолютну
цінність. Під впливом сучасної̈ культури, в якій̆ гроші виходять на перший̆
план, відбуваються і певні зміни у внутрішньому світі людини. Вона набуває
таких якостей̆ як ощадливість, скупість та прогностичність, що є ознакою
раціональності. Відповідно змінюються також інтереси, цінності та ідеали.
Внаслідок чого людина прагне накопити як найбільшу кількість грошей̆, що
дає їй можливість отримати абстрактну владу, а їхня витрата супроводжується
відчуттям часткової втрати цієї влади. Особливістю накопичувальної
поведінки є відсутність межі, до якої це варто робити, оскільки гроші є
абстрактною величиною. Важливою рисою грошової культури людини є
показова трата грошей для демонстрації особистого багатства та соціального
статусу. Ще однією особливістю панування грошових відносин у суспільстві
є досягнення особистої свободи [41]. М.В. Сімків, аналізуючи концепцію Г.
Зіммеля робить висновок про те, що під впливом грошей відбуваються якісні
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зміни у психіці людей та формування «економічної людини», в результаті чого
змінюється суспільство [138].
І.К. Зубіашвілі [45] зазначає, що психологія досліджує психологічні
особливості впливу інституту грошей на життєдіяльність, інтереси, потреби,
свідомість особистості і статусну стратифікацію суспільства. У всіх випадках
гроші виявляють свої конкретні соціальні функції, впливаючи на всі сфери
життєдіяльності (від економічної до духовної і політичної), а також на
реалізацію усіх форм економічної поведінки особистості. Гроші – особлива
економіко-психологічна реальність, особливий символ. Їх своєрідність
проявляється в тім, що в них збігається матеріальне й ідеальне, річ і думка, і
це забезпечує їх об’єктивно і суб’єктивно представлену у свідомості
загальносутність [45].
М.В. Сімків розглядає концепцію, яка названа «Психологічною теорією
грошей», та визначається як спроба узагальнити та описати різні підходи до
розуміння феномену грошей з точки зору психології. Основою цієї концепції
є твердження про символічне відображення грошей в психіці людини. Проте,
символічним є не тільки гроші та товари, які можна за них придбати, а й
джерела їх надходження. Автори зазначають, що для різних людей та груп
існують відмінні їх символічні значення. Ці символічні значення мають свою
особливість – вони зберігаються протягом довгого часу. М.В. Сімків
наголошує, що у даній концепції особливий акцент робиться на символах, які
відображають конкретні грошові характеристики, що проявляються у
поведінці. Такими характеристиками є: форма вираження (кредитні картки,
банкноти, чеки та ін.), номінал (крупні чи розмінні монети), зовнішній вигляд
(чисті, потерті, нові чи старі), вага та матеріал, з якого вони виготовлені (папір,
метал та ін.), величина. «Психологічна теорія грошей» охоплює у своєму
аналізі три групи чинників. Перша група чинників пов’язана з розвитком
символізму, оскільки різні культури по різному сприймають грошові
характеристики (розмір, колір, малюнок та ін.), і формують свої особливі
символічні значення та їх цінність, які мають зміст виключно в межах певної
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культури. Друга група чинників стосується виключно самого символізму як
явища. Вони виражають певне ставлення до різних характеристик: негативне,
позитивне або нейтральне. Третя група чинників стосується використання
грошей. Різні форми, типи грошей мають своє призначення: одні
використовують для збереження, інші краще підходять для подарунків тощо
[138; 151].
Характеристику грошей як соціально-психологічного феномена дає
Ф.Хайек [цит. за 35]. На його думку, гроші є найабстрактнішиим з усіх
економічних інститутів, через який опосередковуються загальні, непрямі,
віддалені наслідки індивідуальних дій, що сприймаються почуттєво. За їх
допомогою те, що сприймається почуттєво, заміщується абстрактними
поняттями, у яких сформульовані правила, котрі керують економічною
діяльністю.
Отже,

підкреслюючи

важливе

значення

психологічної

сутності

феномену гроші, в економічній психології виокремився окремий потужний
напрямок досліджень – психологія грошей.

Психологія грошей як наука

вивчає зміну психіки людей та їх поведінку внаслідок впливу грошей [161].
Далі розглянемо основні напрями досліджень психології грошей.
На основі аналізу літератури нами були окреслені наступні напрями
досліджень в сфері психології грошей.
1) Аналіз феномену «гроші» як певного образу в уявленнях людей.
Досліджуючи

образ

грошей

в

уявлення

людей,

психологи

використовують різні семантичні шкали і варіації асоціативних експериментів
(О.С. Дейнека [27; 28], І. К. Зубіашвілі [35], А.А. Капустін [49], М.Ю. Семенов
[129] та ін.).
С. Московичи [90], описуючи гроші як певний образ зазначив, що гроші
одночасно дискретні (як річ) і безперервні (як символ і думка). Енергія образу
грошей базується на безперервності обміну (вони постійно змінюють
господаря, але самі залишаються незмінними) і втілюється в динаміку їх обігу.
Гроші є одночасно і потужним мотиватором, і фрустратором. На думку
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С.Московичи, з усіх уявлень, створених людиною, щоб зробити свій світ
відчутним і зрозумілим, гроші – найбільш сміливе і неповторне уявлення [90].
Це, як зазначають українські автори, вербалізовані уявлення, і як і будь-які
образи мови, наділені емпіричними характеристиками образів (предметністю,
цілісністю, константністю, узагальненістю тощо) і водночас припускають
оперування і фіксують результат операцій у поняттях [35].
Метафоричне розуміння грошей часто використовується також і в
роботах економістів і філософів. Відзначається дивно висока рухливість,
ліквідність, мобільність грошей (М.Ю. Семенов [131]). Використовуючи
системну метафору організму, гроші часто порівнюють з кров'ю. Тут робиться
акцент на сполучну, комунікативну

і енергетичну функції грошей

(С. Московичи [90]). Гроші символізують потік, внутрішнє середовище, рух,
активність, цілющу силу. Приплив грошей оживляє економічний організм, дає
йому нові сили і можливості [131].
Під образом грошей, зазначає О.С. Дейнека, розуміється комплексна,
соціально детермінована система уявлень про гроші і ставлення до них і
фінансової системи країни. Образу, як продукту репрезентації явища в
повсякденній

свідомості,

властиво

поєднання

усвідомлюваних

і

неусвідомлюваних компонентів, взаємозв'язок раціонального та емоційного
контекстів відображення [27].
Загальний висновок, що спостерігається в дослідженнях, пов’язаних з
образом грошей, це те, що гроші - потужно «заряджений» емоціями образ.
2) Аналіз монетарної поведінки, як виду економічної поведінки.
У психологічних дослідженнях можна виділити кілька персонологічних
підходів до вивчення монетарної поведінки: в контексті моральних оцінок
грошей (Є. Горбачова, А.Б. Купрейченко [24]), як поведінка, обумовлена
економічною свідомістю і самосвідомістю та як феномен економічної
ідентичності особистості (В.А. Хащенко [152]),

як реалізація стратегій

економічної поведінки (І. Гарбер [18], А.А. Письменова [118]).
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До цього напряму також можна віднести правила, пов'язані з поведінкою
з грошима (М.Ю. Семенов [129]) і експерименти Д. Канемана, П. Словик,
А.Тверскі [48] з економічних рішень.
А.А. Письменова, аналізуючи характеристики монетарної поведінки,
зазначає, що, по-перше, їх надзвичайну деталізованість і конкретизованість;
по-друге, змістовне подібність цих характеристик на тлі різних трактувань і
видів монетарної поведінки; по-третє, відсутність чітких критеріїв для
виділення багатозначних характеристик монетарної поведінки. На її погляд,
це відображає складність досліджуваної монетарної поведінки, відмінності в
її дефініціях, різноманіття її видів, а й допускає можливість створення
теоретико-емпіричних

моделей,

які

систематизують

характеристики

монетарної поведінки [118].
Крім того, монетарна поведінка вивчається в контекстах специфічних
форм поведінки: споживчої, інвестиційної, зберігаючої та ін.
Так, наприклад, G. Valence, A. d'Astous, L. Fortier [213] визначили, що
споживачі, які розглядають гроші як джерело занепокоєння, роблять
компульсивні покупки, щоб швидко зменшити своє занепокоєння. Втеча від
неспокою є основним мотиватором для споживачів, які демонструють
купівельну поведінку. Споживачі, які розглядають гроші як джерело
занепокоєння, постійно здійснюють покупки і витрачають гроші, щоб
зменшити занепокоєння.
J. Roberts, E. Jones [194] встановили тісний зв'язок між ставленням до
грошей і нав'язливими покупками. На основі ставлення до грошей в ході цього
дослідження споживачі були розділені на три групи: 1) ті, хто розглядають
гроші як інструмент для здобуття влади; 2) ті, хто проявляють підозрілість і
недовіру в поведінці з грошима; 3) ті, хто вважають гроші джерелом
занепокоєння і захисником від неспокою. Споживачі, які розглядають гроші
як інструмент влади, без коливань використовують гроші, щоб справити
враження на людей або домінувати над ними. Один із способів демонстрації
своєї соціальної влади споживачами – це покупка матеріальних благ. Статусне
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споживання і накопичення матеріальних благ дозволяє їм відчувати себе
соціально сильними (H. Goldberg, R. Lewis [183]).
3)

Розробка

діагностичного

інструментарію

для

дослідження

психології грошей.
Аналіз

літератури

показав,

що

основними

діагностичними

інструментами виміру монетарних атитюдів є наступні.
Шкала монетарних атитюдів (Money Attitude Scale (MAS)), розроблена
К. Yamauchi and Д. Templer [216] в 1982 році. Шкала монетарних атитюдів
складається з 29 пунктів, яка реєструє відповіді по 5-бальній шкалі типу
Лайкерта в діапазоні від «повністю згоден» до «категорично не згоден».
Згенеровано п'ять факторів: престиж-влада, час збереження, сумніви, якість і
тривога. Шкала показала задовільну надійність. Часткова перевірка валідності
– кореляція з іншими характеристиками (макіавелізм, тривога, обсесивність та
ін.) показали, що цей опитувальник пов'язаний із засобами вимірювання інших
аналогічних теоретичних конструктів. Розробники вказують, що ця шкала
може бути використана в клінічній практиці для дослідження багатьох
проблем, наприклад, невідповідності між атитюдами одружених [151].
Шкала грошових переконань і поведінки (Money Beliefs and Behavior
Scale (MBBS)), запропонована A. Furnham [151; 177], містить 60 тверджень
про переконання за 7-бальною шкалою «згоден-не згоден». Виділено шість
факторів: обсесія, влада/витрачання, збереження, надійність/обережність,
недостатність, зусилля/можливості.
Запропонована методика згодом була модифікована до більш коротких
версій та широко використовувалась в багатьох дослідженнях [167; 168; 182
185; 215; та ін.]. Наприклад був валідизований Short Money Type Measure
(SMTM) [182].
Опитувальник грошової розсудливості (здорового глузду) (Money Sanity
Scale), розроблений N. Forman [176]. Цей опитувальник складається із 20
пунктів, який вимірює достатню кількість грошей для людини або ступінь, в
якій її ставлення до грошей і їхнє використання є проблемним. Опитувальник
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має дихотомічний формат «так» / «ні», який не є ідеальним, а деякі питання
показують ефекти «підлоги» і «стелі». Опитувальник базується на великій
клінічній роботі, а також на аналізі даних в цій сфері. Раніше він
використовувався в інших дослідженнях в цій сфері. Високі бали означають
«безумство» або наявність неадекватних грошових переконань і поведінки.
За допомогою цього опитувальника можна визначити п’ять типів
особистості: «марнотрат», «скряга», «гравець», «мисливець за знижками» та
«магнат».
Шкала етики грошей Т. Тang (Money Ethical Scale (MES)) [202] визначає
шість чинників, які показують, що гроші означають для людей. Ці чинники –
добро (благо), зло, досягнення, повага (самооцінка), бюджет і свобода (влада).
Т. Тang вважає, що монетарні атитюди мають афективну (добро, зло),
когнітивну (як гроші співвідносяться з досягненнями, повагою, свободою) та
поведінкову складові. Шкала спочатку містила 50 тверджень та була
перевірена на 769 досліджуваних, потім скорочена до 30 пунктів, а згодом до
12 питань-тверджень [203].
Шкала отримала широкого розповсюдження та була використана для
дослідження багатьох чинників ставлення до грошей як самим автором, так і
іншими дослідниками [204; 205; 206; 208; 209; 211; 212 та ін.].
Шкала важливості грошей (Money Importance Scale (MIS)) розроблена
Т. Mitchell та іншими [191]. Шкала дозволяє виділити сім факторів: цінність
грошей, особиста участь в грошах, час, витрачений на роздуми про фінансові
справи, знання фінансових справ, комфорт при прийнятті фінансових ризиків,
уміння поводитися з грошима і гроші як джерело влади і статусу.
4) Побудова монетарних типологій.
Побудова різних психологічних типологій, що базуються на монетарних
відносинах, призначене для опису і прогнозування людської поведінки.
М.Ю. Семенов вказує на те, що існують різні емпіричні та теоретичні
монетарні типи людей. Є люди економічні, раціональні і прагматичні. Їм добре
зрозумілий і привабливий світ грошей, вони прекрасно орієнтуються в
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грошовому світі і сприймають світ з точки зору грошей. А є люди
неекономічні: романтичні, соціальні, альтруїстичні, господарські, войовничі і
багато інших [129].
Побудовою монетарної типології людей займались (А.Б. Фенько [150];
Е.В. Тугарева, І.Ю. Красікова

[146] і ін.). В результаті отриманих даних

Е.В. Тугарева та І.Ю. Красікова виділили два базових типи ставлення до
грошей. Перший тип ставлення до грошей – не емоційний, інструментальний.
Для представників цього типу гроші – це всього лише засіб забезпечення
життя. Гроші дозволяють забезпечити себе і своїх близьких усім необхідним,
а також реалізувати повсякденні цілі. Для них гроші не так важливі і рідше
виступають в ролі джерела поваги. У меншій мірі для представників цього
типу гроші виступають в ролі стимулу виконання роботи і вирішення проблем.
Другий

тип

ставлення

до

грошей

–

емоційно-насичений,

менш

інструментальний, пронизаний додатковими соціальними і індивідуальними
смислами. Для представників другого типу гроші являють собою більше, ніж
засіб забезпечення життя. Для таких людей гроші – це і мірило цінностей, і
джерело свободи і самовираження, і джерело отримання емоцій, впливу і
поваги, і стимул до роботи і вирішення проблем. Для них гроші – це, те до чого
вони прагнуть і чому надають великого значення у своєму житті [146].
Так, в типології, оформленій Мерріл і Рейд в результаті аналізу праць
К.Г. Юнга, представлено чотири типи, які проявляють характерні особливості
відносин і поведінки у фінансовій сфері [за 34].
«Чуттєві» (наївний тип) – люди чутливі, приємні, але імпульсні,
недисципліновані, егоїстичні. У фінансовій сфері їм властиво розглядати
гроші як нечисті і шкідливі для відносин і тому уникати їх.
«Думаючі» (аналітичний тип) – педантичні, наполегливі, вимогливі, але
нерішучі,

ригідні

і

розбірливі.

У

фінансових

питаннях

схильні

перестраховуватися і зволікати з ухваленням рішень та їх реалізацією; цінують
безпеку над усе.
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«Сприймаючі» (імпульсивний тип) – реалістичні, незалежні, рішучі, але
жорстокі, владні і різкі. У фінансових справах рішучі й вимогливі, схильні
переоцінювати себе свої можливості.
«Інтуїтивні» (експресивний тип) – інтуїтивні, честолюбні люди,
ентузіасти, але імпульсні, недисципліновані, егоїстичні. У фінансових
питаннях схильні бути оптимістичними, їм подобається продавати і бути
популярними.
5) Дослідження грошових патологій та зв’язку грошей з психічним
здоров’ям особистості.
З монетарними типологіями людей тісно пов’язані дослідження, що
стосуються грошових патологій та зв’язку грошей з психічним здоров’ям
особистості.
А. Фенько, базуючись на аналізі робіт психологів та соціологів,
наводить три основні пояснень патологій, що пов’язані з грошима. По-перше,
це переживання раннього дитинства: відчуті в дитинстві бідність та злидні
можуть стати стимулом для накопичення великих капіталів. По-друге,
міжгрупове суперництво: уявлення багатих про бідних та заздрість та
ненависть бідних до багатих породжує безліч міжгрупових конфліктів. А
загроза безпеці, статусу та репутації може слугувати суттєвим джерелом
психологічної тривоги та спроб контролювати її за допомогою грошей. Потретє, релігія та етика: почуття провини за своє багатство та особистісної
відповідальності за долю бідних людей – це важливо для християнської
релігії. Самозасудження, каяття та почуття провини можуть детермінувати
поведінку людей, що супроводжується думками про те, що великі гроші, що
демонструються та досить легко заробляються, свідчать про гріховність
людини [150].
Найбільш відомою типологією грошових патологій є типологія
N. Forman [176], яка досліджується за допомогою «Опитувальника грошової
розсудливості» (здорового глузду) (Money Sanity Scale), про який йшла мова
вище. Базуючись на результатах своїх емпіричних досліджень, N. Forman
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[176] виділив ряд терапій, які можуть бути застосовані для допомоги особам,
що страждають на грошові неврози. Серед них, когнітивно-поведінкова
терапія,

послаблення

стресу

або

систематична

релаксація,

тренінг

асертивності та інші.
Пізніше A. Furnham [151], використовуючи зазначену шкалу, дослідив
типи грошових атитюдів у працюючих англійців та визначив кореляції з
такими факторами, як залученість до праці, етика праці, організаційні та
гуманістичні переконання та ін.
6) Дослідження психологічних характеристик, суміжних з феноменом
гроші (щедрість, жадібність, багатство, бідність тощо)
Гроші є системним явищем як в особистісній, так і в суспільній
площинах. Тому дослідження, що пов’язані з грошима, досить часто є
суміжними з іншими психолого-економічними категоріями.
Так, наприклад, досить інноваційне дослідження було проведено
J. Leder, A. Pastukhov, A. Schütz [189]. Дослідники дослідили такий феномен,
як щедрість та перевірили, чи змінюється щедрість залежно від грошей чи
часу. Було встановлено, що орієнтація учасників на соціальну цінність,
центральність моральної ідентичності та чесність-смиренність пояснюють
різницю між пожертвами часу та грошей, а риси особистості матимуть
сильніший вплив на рішення щодо часу, ніж на грошові рішення. Виявлено,
що приблизно 50% учасників були щедрішими, витрачаючи час, цей ефект не
залежав від альтернативних витрат часу. Це був перший експеримент, який
однозначно показав цей ефект. Крім того, щедрість не була пов'язана з
позитивним афектом, і не виявлено помірного ефекту якостей особистості.
Українські психологи С.Г. Яновська, С.М. Криворучко, О.О. Самохін та
ін. [164] дослідили психологічні особливості уявлення про жадібність та
жадібну людину. Дослідники довели, що асоціюється жадібність здебільшого
з користолюбством, скупістю, накопиченням, грошима і такими рисами, як
егоїзм, агресивність, прагматичність. Головними причинами жадібності
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досліджуванні вважають сімейне виховання та бідність, яка сприяє розвитку
скупості у людини, вимушеної економити у важкі часи [164].
Отже, сучасні дослідження жадібності пов’язані з визначенням
особливостей ставлення людини до грошей. Типологія «грошових» типів
особистості Х. Гольдберга і Р. Льюіс враховує поняття жадібності, як такої,
що є наслідком жаги до грошей та прагненням безпеки [цит. за 45].
Ю.В

Щербатих

визначив

складові

конструкту

«жадібність»:

користолюбство та скупість, які сприяють примноженню багатства людини за
рахунок економії або прагнення отримати щонайбільше [цит. за 164].
Г. Крекелс та М. Панделаре розглядають жадібність як диспозицію –
готовність людини діяти певним чином. До цієї характеристики, на думку
авторів, входить бажання брати більше, ніж це необхідно, ненаситність,
задоволення від володіння багатьма речами, потреба у статусі та владі,
використання сумнівних методів для того, щоб отримати більше, ніж потрібно.
Диспозиційна жадібність за Г. Крекелсом та М. Панделаре найбільше
проявляється в «економічних іграх» [цит. за 164].
А.Ю. Трофімов та К.Л. Мілютіна [142] розглянули поняття жадібності
як риси особистості та системи переконань. Автори здійснили процедури
перекладу, адаптації, валідизації та перевірки надійності опитувальника на 100
україномовних респондентах, які проживають у різних регіонах України.
Показано високий рівень надійності та узгодженості методики «Диспозиція
жадібності» українською мовою. Виявлено зв’язок диспозицій жадібності з
мотивацією грошей, егоїзмом та орієнтацією на процес.
7) Визначення змісту та чинників ставлення до грошей.
Дослідження ставлення до грошей є найбільш поширеним напрямком
досліджень в сфері психології грошей. Він також тісно пов'язаний з іншими
напрямами. Детальніше про ставлення до грошей та чинники, що впливають
на нього нами розглянуто в наступному підрозділі.
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1.2.

Ставлення особистості до грошей як важливий напрямок

досліджень психології грошей
Аналізуючи ставлення особистості до грошей як важливий напрямок
досліджень психології грошей, розглянемо, насамперед, наступні питання:
• Поняття «ставлення» в психології;
• Ставлення особистості до грошей та монетарна поведінка;
• Чинники, що впливають на ставлення до грошей.
Проаналізуємо послідовно визначені проблеми.
Насамперед розглянемо в цілому поняття «ставлення» в психології.
Сьогодні

в

психології

досить

широко

застосовується

поняття

«ставлення», яке характеризує особистість, причини її поведінки й
індивідуальність. У вітчизняній психології загальноприйнятою є думка, що
мірою психічної дорослості людини є сформованість і характер її ставлень до
найбільш важливих суспільних феноменів – праці, навчання, батьків, держави
тощо. При цьому це може стосуватися як окремої людини, так і цілих груп,
організацій, суспільства в цілому. При цьому аналіз літератури показує певний
дефіцит наукових знань про механізми та закономірності формування
ставлень особистості в різних сферах життя [187].
Введення

поняття

«ставлення»

в

психологію

належить

О.Ф. Лазурському. У 1912 році О. Лазурський публікує у співавторстві з
відомим філософом С. Франком дослідницьку програму дослідження
особистості в її ставленнях до середовища. Вчений визначав поняття
«ставлення» як структурний компонент спрямованості особистості. Вчений
виділяє 15 різних категорій ставлень: ставлення до речей, до природи і тварин,
загальне ставлення до окремих людей, статева любов, загальне ставлення до
соціальної групи, ставлення до сім’ї, до держави, до праці, до матеріального
забезпечення та власності, до зовнішніх норм життя, до моральності, до
світогляду і релігії, до знань та науки, до мистецтва (естетичний інтерес),
ставлення до себе самого [73].
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О.А. Ляшенко зазначає, що думку О.Ф. Лазурського розвинули його учні
– М.Я. Басов та В.М. Мясищев, які виходили з обумовленого цим вченим
положенням про виділення «ендопсихіки» та «екзопсихіки». Вивчаючи
суб’єкт-об’єктні

взаємозв’язки

організмів,

М.Я.

Басов

досліджував

актуальний план, актуальну взаємодію організму із середовищем і його
наслідок – діяльність, як процес. Разом з цим В.М. Мясищев розглядав
потенційний план, описуючи його, головним чином, в поняттях «особистість»
та «ставлення» [цит. за 77].
Вводячи категорію «характеру», В.М. Мясищев вказував на суб’єктсуб’єктні ставлення: особливості особистості, що він описував у своїй
концепції, являють собою продукт її взаємостосунків з людьми. Вчений
переносить описи психічного в цілому на систему ставлень особистості: ділить
ставлення на когнітивні та афективні. Він пропонує проект психології,
одиницею аналізу в якій є особистість, а ключовим поняттям – ставлення.
Особистість, на його думку, являє собою співставлення реакцій організму та
їх взаємодію. На думку вченого, система інтегральної психології людини
повинна бути збудована на основі поняття свідомої особистості та її ставлення
до її діяльності. Свідома особистість, суспільний індивід є, перш за все,
складною діалектичною системою ставлень, що обумовлена всією історією
суспільного розвитку людини. В психологічному плані ставлення людини
презентують суб’єктивну, внутрішню індивідуально-вибіркову сторону його
багатообразних зв’язків з різними сторонами дійсності та з усією дійсністю в
цілому [92].
Г.О. Гончарова та С.О. Ларіонова [187] зазначають, що починаючи із
праць

В.М.

Мясищева,

концепція

системи

ставлень

особистості

розроблювалася в межах радянської психології (О.Г. Ковальов, О.М. Леонтьєв,
В.С. Мерлін, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, Д.М. Узнадзе, В.О. Ядов) та
поняття «ставлення» використовується як центральне для позначення
вибірковості

пізнавальної

та

поведінкової

активності

людини.
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Проаналізувавши зазначені теорії, дослідники виокремили наступні суттєві
аспекти щодо сутності ставлень:
1. Поширена думка про те, що особистість – це сукупність суспільних
взаємовідносин, по суті – ставлень до об’єктів та явищ і взаємних відносин з
людьми. Мірою розвитку особистості може вважатись їх кількість, стійкість,
ступінь диференціації, відповідність суспільним нормам і очікуванням.
2. Ставлення – це тимчасові зв’язки особистості з оточуючою дійсністю,
що утворюють результативну та процесуальну сторони її активності. Вони
формуються особистістю стосовно лише певної кількості об’єктів, які є
важливими для людини, а тому спрямовують її до взаємодії саме з ними,
визначаючи результативну сторону поведінки, цілі діяльності (що робити?).
Водночас досвід взаємодії з об’єктами дійсності у внутрішньому плані
накопичується саме у вигляді ставлень, що зумовлює процесуальні аспекти
поведінки.
3. Існує велика різноманітність ставлень: за рівнем узагальненості
(загальні – конкретні), за стійкістю (постійні – тимчасові), за мірою
усвідомленості (раціональні – ірраціональні) тощо. Це веде до того, що вони
включаються як структурні одиниці до інших психологічних категорій, часто
перетинаються з ними за змістом. Наприклад, найбільш стійкі в часі ставлення,
що проявляються крос-ситуаційно, прийнято вважати рисами характеру або
особистісними рисами. Ставлення входять також до категорій спрямованості
(принципи, ідеали, переконання тощо) та мотивації (інтереси, цінності) [187].
Дотримуючись визначення Л.М. Карамушки та О.Г. Ходакевич,
визначаємо ставлення особистості, як особливий вид внутрішньої
активності особистості, яка виявляється в суб’єктивно-оціночному, свідомо
вибірковому підході до дійсності, який базується на інтеріоризованому досвіді
існування в соціальному оточенні, та виявляється у таких функціональних
структурах, як потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, соціальні уявлення,
соціальні установки, мотиви тощо [59].
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Далі перейдемо до аналізу поняття «ставлення особистості до
грошей».
О.П. Нікітіна, Т.Б. Хомуленко вказують на те, що проблема ставлення
до грошей стоїть на перетині різних наук. Для ґрунтовного теоретичного
аналізу проблеми ставлення до грошей необхідним є осмислення досвіду
таких

наукових

підходів,

як

психолого-педагогічний

та

соціолого-

філософський. На думку авторів, у психолого-педагогічному підході до
проблеми ставлення до грошей наголошується на значенні психологічних
особливостей самої особистості, яка постає активним суб’єктом формування
творчої чи руйнівної активності за допомогою них. Разом із тим, ставлення
особистості до грошей формується і корегується у процесі виховання [100].
О. Власова-Чмерук, А. Юдко [17] зазначають, що ставлення до грошей
реалізується

через

монетарну

поведінку.

Це

економічно-фінансова

поведінка, що включає в себе роботу виключно з грошовими ресурсами на
основі установок і правил поводження з грошима, які вже сформувалися в
конкретної особи. Монетарна поведінка є процесом дій, вчинків, а також
реалізується в результаті процесів ухвалення рішень стосовно грошей. На
монетарну поведінку впливають культурні особливості тієї місцевості, в якій
виховується та проживає людина; значною мірою на формування монетарної
поведінки впливають поведінкові патерни найближчого оточення людини
[17].
В. Хащенко зазначав, що тип монетарної поведінки буде змінюватися
залежно від ставлення особистості до грошей. З погляду гармонійної
монетарної поведінки, гроші повинні виступати знаряддям для досягнення
певних цілей, таких як комфортне існування, високий рівень життя,
саморозвиток та інше, але при цьому самі гроші не є запорукою абсолютного
щастя і самоціллю, до якої потрібно прагнути [152].
Формування в особистості ставлення до грошей – невід’ємна частина
монетарної соціалізації, в ході якої засвоюються також монетарні цінності,
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монетарні мотиви, монетарні норми, монетарні домагання особистості,
стратегії монетарної поведінки [93].
Л.М. Карамушка та О.Г. Ходакевич зазначають, що ставлення до грошей
— це компонент цілісної системи ставлень особистості, що відображає її
індивідуальний, суб’єктивно-оціночний, вибірковий підхід до грошей як
об’єкту дійсності, який являє собою інтеріорізований досвід взаємодії з
грошима та взаємодії з іншими людьми з приводу грошей у специфічній
соціокультурній ситуації, та виявляється в ряді функціональних структур
(потребах, інтересах, ціннісних орієнтаціях, соціальних уявленнях, соціальних
установках, мотивах тощо) [59].
Важливе місце серед досліджень ставлення до грошей займають роботи,
які аналізують чинники, що впливають на ставлення до грошей.
Нами були проаналізовані основні вагомі праці зарубіжних та
вітчизняних дослідників щодо чинників ставлення до грошей. В результаті,
використовуючи підхід розроблений в лабораторії організаційної та
соціальної психології імені Г.С. Костюка НАПН України [123; 124] визначені
чинники були розподілені на три рівні: макро-, мезо- та мікрорівень
(табл. 1.2.1).
Розглянемо послідовно зазначені групи чинників.
Розпочнемо, насамперед, з чинників макрорівня (чинники ставлення до
грошей на рівні держави, нації).
Так, A. Medina [цит. за 151] провів крос-культурне дослідження за
допомогою MAS (Money Attitude Scale) порівняли монетарні атитюди іспаноамериканців та англо-американців. Дослідження показало, що іспаноамериканці мали більш низькі показники по факторам «час збереження» та
«якість». Автори довели, що національні та етнічні особливості

суттєво

впливають на грошову поведінку, особливо, що пов’язано зі збереженням,
витратами та азартними іграми. Атитюди, що стосуються часу та контролю є
важливими корелятами грошової поведінки [цит. за 151].
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Таблиця 1.2.1
Чинники, що впливають на ставлення до грошей
Рівень
Макрорівень
(чинники
ставлення до
грошей на
рівні держави,
нації)

Мезорівень
(чинники
ставлення до
грошей у
різних
соціальноекономічних
групах,
організаціях)

Мікрорівень
(чинники
ставлення до
грошей на
рівні
особистості)

Чинник
Етнічні особливості
Національні
особливості
Рівень економічного
розвитку країни
Розмір та вигляд
грошових знаків
Макроекономічні
кризи перехідного
періоду
Підприємницька
діяльність
Сфера організацій
(освіта, фінанси,
промисловість)
Тип організації
(комерційна,
державна)
Навчання у вищому
навчальному закладі

Автори
A. Medina [за 151]
Bailey, W., Lown, J. [169],
R. Lynn [за 151]
J. Hitchcock, R. Munroe,
R. Munroe [186], S.M. Burgess [171]
J. Hitchcock, R. Munroe, R. Munroe
[186]
О.С. Дейнека [27; 30]
С.Г. Яновська [163],
О.С. Дейнека [30],
О.С. Дейнека, О.Е. Дворкіна [28]
О.С. Дейнека [30], М. Сімків [200]

С.Г. Яновська, Р.Л. Туренко,
Г.В. Фоломеєва [165],
Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич [59]
Навчання у школі
О.С. Дейнека [30], І.К. Зубіашвілі [45]
Мотиваційно-вольові S.M. Burgess [171], О.С. Дейнека [30],
характеристики
Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич [59]
Локус контролю
Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич [59]
Темперамент,
І. Рим [за 30], Макклюр [за 151],
емоційна стабільність W. Bailey, W. Gustafson [168]
Впевненість в собі,
A. Hanley, M. Wilhelm [185],
компульсивна
J. Roberts, E. Jones [195], J. Roberts,
поведінка
C. Sepulveda [196], G. Valence,
A. d'Astous, & L. Fortier [213]
Матеріалізм
A.N. Christopher, P. Marek, &
S.M. Carroll, [172], Richins, Marsha &
Rudmin, Floyd [193]
Вік
C. Rubinstein [197], І.К. Зубіашвілі
[45], М. Сімків [200], J. Roberts,
C.Sepulveda [196], Г.М.Авер’янова [2]
Стать
A. B. Gresham, G. F. Fontenot [184],
W. Bailey, W. Gustafson [167]
І.К. Зубіашвілі [45], М. Сімків [200]
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R. Lynn дослідив національні особливості ставлення до грошей (на
прикладі 43 країн). Він встановив, що ступінь цінності грошей для жителів
країни пов’язана з показниками її економічного зростання, т. б. важливість
грошей в житті людей стимулює їх економічну активність і економічний
прогрес країни. Було виявлено також, що коли гроші в достатку, люди
починають сприймати їх як меншу цінність [цит. за 151].
В іншому дослідженні, виконаному J. Hitchcock, R. Munroe, R. Munroe
[186], порівнювався середній дохід на душу населення в 84-х країнах і середній
розмір грошових знаків в країні. Статистично значущий результат
кореляційного аналізу полягав у тому, що в країнах з меншим доходом купюри
і монети були більшого розміру, ніж в країнах з високим доходом.
О.С. Дейнека пояснює цей факт проявом компенсаторного механізму на рівні
країни, націленим на подолання комплексу неповноцінності. Комплекс
неповноцінності

-

переживання

власної

недостатності,

яке,

будучи

неприємним, витісняється в несвідоме і компенсується діяльністю щодо
досягнення різного роду успіхів (реальних і уявних). Змістовна ознака відсутність багатства - компенсувалася формальною ознакою (уявним
успіхом) - величиною купюри [27].
О.С. Дейнека проводила макроекономічні дослідження в психології
грошей, аналізуючи вплив кризи перехідного періоду на ставлення до грошей.
Дослідниця визначає, що макроекономічна дискредитація грошей, що
породжена політекономічними помилками і ситуацією кризи вітчизняного
ринку напередодні переходу в друге тисячоліття являє собою феномен, що
вимагає економіко-психологічного аналізу і є прикладом негативного досвіду
для світової економіки. Дефіцит грошей і домінуючий бартер, взаємозаліки у
пострадянській промисловості стали одним з джерел кримінальної економіки,
що руйнує, в свою чергу, нормальне функціонування податкової системи.
Таким чином, парадоксальні симптоми нерегульованого, корумпованого і
однобоко-посередницького ринку спричиняють незабезпеченість грошей
товаром і дефіцит грошей. Авторка наголошує, що дослідження деформацій в
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економічній свідомості, викликаних відірваністю грошей від виробництва,
тобто, від їх стабілізаційної бази, є однією з найважливіших економікопсихологічних завдань макрорівня. Коли в грошах мінімізована або зовсім
втрачена частка реальної праці, тоді домінує уявлення про них, як про явище,
яке породжує саме себе. Психологічними наслідками цього феномена,
зазначає дослідниця, стають, по-перше, гіпертрофована віра у фінансові ігри,
випадок, фінансову вдачу, миттєве збагачення. По-друге, мінімізація
стабілізаційної складової грошей призводить і до надлишкової споживчої
активності (гроші потрібно зараз же витратити), зниженого фінансового
самоконтролю господарюючого суб'єкта на всіх рівнях (від сім'ї до уряду). Потретє, посилюється відчуття непередбачуваності, непідвладності економічних
процесів людині і спровокованої цим перманентної тривоги, що переходить в
безвихідь [27].
Що стосується чинників мезорівня, то до них нами були віднесені
чинники ставлення до грошей у різних соціально-економічних групах та
організаціях.
С.Г. Яновська [163] досліджуючи ціннісний аспект ставлення до грошей
та особливості грошової задоволеності підприємців, встановила, що, поперше, існують суттєві особливості ставлення до грошей у людей, що
займаються підприємництвом. Ці особливості виявляються на рівні потреб і
ступеня їх задоволення, соціальних установок, переживань, пов’язаних з
грошима. По-друге, у підприємців нижче цінність грошей і вище рівень
грошової задоволеності. У них раціональніше і усвідомлене ставлення до
грошей, порівняно з не підприємцями. По-третє, підприємці швидше
навчаються новим правилам поведінки в економічній ситуації, впевненіші в
собі у фінансових питаннях, частіше орієнтовані на об’єктивне і раціональне
сприйняття ситуації, що склалася, і пошук вирішення проблеми, більш
раціонально ставляться до грошей, є більш впевненими у фінансових питаннях
[163].
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О.С. Дейнека також дослідила ставлення до грошей у підприємців. Було
встановлено, що у житті підприємців малого бізнесу гроші виявилися значно
важливішою реальністю, ніж в інших категорій фахівців. Для підприємців це
не просто фактор праці, як у банківських службовців, але й мета
підприємницької активності і її стимул: більший прибуток, більше обіг
капіталу. Крім того, це фактор безпеки і надійності справи, фірми. Жорсткі
умови нерозвиненого ринку, незахищеність з боку закону вимагають від
дрібного підприємця автономії, самостійності і самозбереження, для
забезпечення яких важливими є гроші. Підприємці в більшій мірі, ніж
представники інших груп, усвідомлюють роль грошей як фактору впливу на
людей і форму влади. При цьому, як показали дані, вони відчувають велику
залежність від грошей. Підприємці здійснюють постійний контроль за своїми
грошима, завжди знають «вміст свого гаманця» і заощадження, віддаючи
пріоритет готівці. Рідше використовують гроші в якості терапії, рідко
«кидають гроші на вітер». Гроші розглядаються підприємцями і як предмет
гордості. Ставлення до грошей є важливим компонентом економічної
свідомості груп і конкретних людей. Гроші можуть виступати і метою, і
засобом. Вплив фактора соціальної приналежності перекриває вплив рівня
доходу і культуральних відмінностей на ставлення до грошей [27].
О.С. Дейнека та О.Є. Дворкіна [28] дослідили також викладачів
державних університетів в Росії і Канаді. Виявилося, що представники
бюджетної інтелігенції обох країн практично однаково ставляться до грошей,
тобто чинник соціальної приналежності перекриває чинник культурнотериторіальних відмінностей: в обох групах гроші - периферичний чинник
життя, її інструментальна сторона, засіб, а не мета.
В іншому дослідженні О.С. Дейнека порівняла ступінь впливу на
ставлення до грошей чинника приналежності до певної соціальної групи з
таким чинником як рівень доходу, співвідносячи ставлення до грошей
представників державної сфери та високооплачуваних працівників приватних
банків. Аналіз отриманих даних показав, що, по-перше, працівники банків
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суворіше обмежують себе у витратах, тоді як державні службовці виявились
більш легковажні в грошовій поведінці. Працівники банків також більш
володіють інформацією щодо кількості наявних у них готівкових грошей, що,
вочевидь, пов’язано з більшою акуратністю та пунктуальністю у ставленні до
грошей. По-друге, працівники банків в більшій мірі згодні, що їх дохід
відповідає роботі, що виконується. Відмінності за цими двома показниками
дослідниця пояснює тим, що працівники банків сприймають співвідношення
свого вкладу та доходу збалансованими, в той час, як праця державних
службовців оцінюється значно нижче [30].
М. Сімків [200] дослідила значущі відмінності між молодими людьми,
які працюють в комерційних та державних установах. Працівники
комерційних організацій демонструють вищі показники за факторами «гроші
як благо» і «гроші як засіб для досягнення і демонстрації успіху» в той час як
люди, які працюють в державних організаціях, мають більш високий показник
по шкалі «планування витрат». Таким чином, молоді люди, що працюють в
комерційних організаціях, як правило, надають грошам високу вартість. Люди,
які працюють в державних установах є більш педантичні, проектуючи всі
доходи і витрати, для них гроші є емоційно більш негативно забарвлені,
символізують більше зло, ніж добро.
С.Г. Яновська, Р.Л. Туренко, Г.В. Фоломеєва [165], досліджуючи
ставлення студентів до грошей,

виявила відмінності в оцінці грошей: у

студентів, що демонструють високий рівень суб'єктивної готовності до
фінансового самозабезпечення, гроші цінуються значно вище, ніж у студентів,
що

демонструють

низький

рівень

готовності

до

фінансового

самозабезпечення. Але для обох груп студентів гроші несуть конфліктний
зміст: при високих показниках за фактором «оцінка», характеристики за
факторами «сила» та «активність» значно нижчі. Були виявлені також
відмінності в емоційному ставленні до великих грошей студентів двох груп: в
групі, суб'єктивно готової до фінансового самозабезпечення, великі гроші
викликають одноманітні емоції, а в групі з низькою готовністю до фінансового
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самозабезпечення - суперечливі. Також у більшої частини студентів, що
демонструють високий рівень суб'єктивної готовності до фінансового
самозабезпечення, гроші викликають почуття щастя, радості, захвату, а у
студентів, що демонструють низький рівень суб'єктивної готовності до
фінансового самозабезпечення, гроші викликають менше щастя, а також
почуття самотності та агресії [165].
О.С. Дейнека проаналізувала ставлення до грошей у школярів.
Результати дослідження показали, що гроші для школярів мають високу
значущість, вони не завжди економлять, хоча вміють в деяких випадках
обмежувати себе. У них гроші стають фактором міжособистісних відносин,
з’являється грошова заздрість, оцінювання по грошах [31].
І, нарешті, розглянемо чинники ставлення до грошей на мікрорівні, які
включають психологічні особливості особистості, такі як мотиваційно-вольові
якості, темперамент, локус контролю, впевненість в собі та інші.
О.С. Дейнека дослідила мотиваційно-вольові кореляти ставлення до
грошей та виявила, що люди, які більш рішучі та мають виражене
самовладання, менш відчувають комплекс неповноцінності та заздрість з
приводу грошей, менш турбуються ними. Отримані результати свідчать також
про те, що більш рішучі та самостійні не вважають гроші єдиною опорою, не
ставляться до них дуже значуще. Люди, яким важко брати на себе
відповідальність, демонструють деформацію в грошовій поведінці. Для
несамостійних людей гроші часто слугують компенсатором дефіцитів певних
якостей особистості. Дослідниця прийшла до висновку, що люди, які володіють
вольовими якостями, мотивом досягнення, інтернальністю менш хвилюються
щодо нестачі грошей, краще контролюють фінансову ситуацію, не вважають
гроші моральним злом, не демонструють обмеженої споживчої поведінки,
менш відчувають утруднення, приймаючи рішення про витрати [30].
Л.М. Карамушка та О. Г. Ходакевич встановили, що з підвищенням рівня
вираження мотивації досягнення знижується значущість для студентів
власних переконань, принципів та цінностей у їх ставленні до грошей [59].
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Вплив особливостей темпераменту (за Айзенком) на ставлення до
грошей вивчали І. Рим [за 30], Макклюр [за 151] та ін. Встановлено, що
екстраверти ставляться до грошей більш відкрито, комфортно, ніж інтроверти.
Люди з сильним почуттям контролю над своїми грошима демонстрували
слабшу тривожність та екстравертованість. Нейротичні інтроверти вважали
гроші більш важливими в своєму житті та є більш скритні в грошових
питаннях, порівняно з емоційно стабільними інтровертами.
Окрім того, досліджувався зв'язок ставлення до грошей та впевненістю
в собі. A. Hanley, M. Wilhelm [185] підтвердили висновки про те, що
компульсивні споживачі мають відносно нижчу самооцінку, ніж «звичайні»
споживачі, і мають більшу віру в гроші, що відображає їх символічну здатність
підвищувати самооцінку.
Також аналіз літератури показує, що серед особистісних характеристик,
що впливають на ставлення до грошей досліджувались також компульсивна
поведінка (J. Roberts, E. Jones [195], J. Roberts, C. Sepulveda [196], G. Valence,
d'Astous, & L. Fortier [213]) та матеріалізм (A.N. Christopher, P. Marek, &
S.M. Carroll [172], Richins, Marsha & Rudmin, Floyd [193]).
Л.М. Карамушка та О. Г. Ходакевич констатували вплив локус контролю
на різні вияви ставлення студентів до грошей: а) з підвищенням рівня
вираження інтернального локус контролю підвищується орієнтація студентів
на власну трудову (підприємницьку) активність, на оцінку того, що вищий
навчальний заклад іде назустріч студентам, однак знижується орієнтація на
роботу у фірмі батьків та вплив на ставлення до грошей друзів та
однокурсників; б) з підвищенням рівня вираження екстернального локус
контролю підвищується орієнтація студентів на роботу у фірмі батьків, а
також знижується оцінка вищого навчального закладу щодо сприяння
проходженню практики, де студенти отримують заробітну плату [59].
Окрім того, аналіз літератури показує, що на ставлення до грошей
суттєво впливають соціально-демографічні чинники (вік, стать), про що
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свідчать публікації багатьох дослідників [45; 194; 196; 197; 200; 201].
Детальний опис впливу цих факторів подано в підрозділі 1.3.
Отже, ставлення до грошей – складний, інтегративний психологічний
феномен, що утворюється під впливом системи факторів різного рівня, та
взаємно детермінує

економічну

свідомість та

економічну

поведінку

грошей

персоналу

особистості.

1.3.

Теоретична

модель

ставлення

до

комерційних організацій
Аналіз теоретичної моделі ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій вважаємо доцільним виконувати з огляду на такі питання:
• Поняття про організації та психологічні особливості комерційних
організацій;
• Теоретична модель ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій;
• Характеристика структурних складових ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій;
• Організаційно-психологічні умови ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій;
• Монетарна політика організації та її роль у формуванні гармонійного
ставлення до грошей персоналу організацій;
Розглянемо послідовно зазначені питання.
Насамперед, зупинимось на аналізі поняття «організація» та
психологічних особливостях комерційних організацій.
Підкреслюючи роль організації в життєдіяльності суспільства та
особистості Л.М. Карамушки [50] зазначає, що організації відіграють роль
своєрідного функціонального посередника, який, з одного боку, дозволяє
особистості (групі) включитися в соціально-економічні процеси, а з іншого –
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забезпечує повноцінне життя особистості (групи). Дослідниця також
підкреслює, що сьогодні, в умовах розвитку постіндустріального суспільства
та складних технологій, коли виникають складні завдання, які непосильні
одній, навіть геніальній людині, особливо зростає значущість організації.
Я.В. Гончаренко визначає організацію в найбільш загальному вигляді,
як відкриту соціально-економічну систему, побудовану для досягнення
певних цілей, яка має чітко визначену структуру, вертикальний та
горизонтальний розподіл праці, активно взаємодіє із зовнішнім середовищем,
та виступає посередником між суспільством та особистістю у процесі
задоволення їх потреб [23].
Класифікуючи організації за різними критеріями, дослідники [23; 50; 60;
103; 145; 154] виділяють комерційні та некомерційні організації.
Е. Кірхлер, К. Майер-Песті, Е. Хофмані [61] зазначають, що метою
комерційних організацій є економічний успіх, який може проявлятися в обсязі
товарообігу. Це відрізняється від цілей інших організацій. Наприклад, метою
діяльності державної установи може бути ефективне використання засобів
платників податку, медичної установи – надання найкращих медичних послуг,
міжнародної організації з питань амністії – боротьба за збереження прав
людини та ін.
На

нашу

думку,

діяльність

комерційних

організацій

сьогодні

характеризується наступними умовами: з одного боку, прискореним темпом
розвитку виробництва та технологій, надвисокою конкуренцією, зовнішнім
середовищем, що постійно змінюється (постійної ситуації невизначеності), а з
іншого боку, загальною гуманізацією відносин та прагненням людей до
гармонічного життя і самовираження. Це потребує, на наш погляд, приділення
особливої уваги дослідженню діяльності саме комерційних організацій.
Що стосується психологічних особливостей діяльності комерційних
організацій, то тут слід зазначити, насамперед, те, що комерційні організації
складають основу розвитку ринкової економіки країни, від ефективності їх
діяльності залежить більшість макроекономічних показників держави. Тому
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дослідники різних напрямків наукового пізнання аналізують різноманітні
фактори, що спричиняють підвищення ефективності діяльності комерційних
організацій. Важливу роль в цьому процесі відіграють і психологічні фактори.
Аналіз літератури показує, що в організаційній психології дослідженню
діяльності комерційних організацій присвячено достатньо велику кількість
робіт. Зокрема, вивчено наступні аспекти: психологія підприємництва
(П.К. Власов [16], Г.В. Гнускіна [19]; А.Л. Журавльов, А.Б. Купрейченко [39];
Л.М. Карамушка, Г.В. Гнускіна [53], О.В. Креденцер [67], В.І. Лагодзінська
[72], О.М. Паламарчук [106], Н.Ю. Худякова [155]), психологічні проблеми
управління комерційними організаціями (Т.А. Жалагіна [36], Л.Ю. Калита
О.В. Брюховецька

[47];

Н.В.

Копилова,

Т.А. Никольченко

[65]),

самоактуалізація менеджерів комерційних організацій (Л.М. Карамушка,
М.Г. Ткалич [58], Т.А. Жалагина, Е.А. Гаврилова [18; 36]), плинність кадрів в
комерційних організаціях (О.В. Ліплянська [76]), управління конфліктами
(М.А.

Ніконорова

[101],

К.К. Арзуманян

[8]),

(П.П. Блешмудт [10; 170], Л.М. Карамушка [170]),

формування

команд

конкурентоздатності

фахівців комерційних організацій (А.І. Петров [116], В.Ю. Жовнер [37]),
лідерство персоналу комерційних організацій (Н.Л. Мінаєва [85]), організаційна
відданість персоналу (В.В. Агейкіна [3], І.А. Андрєєва, Л.М. Карамушка [4; 52],
С.А. Липатов, Х.І. Синчук [74]), стрес та вигорання (Г.В. Гнускіна [19]),
клієнторієнтованість персоналу (Я.В. Гончаренко [23]) та інші.
М. Г. Ткалич [145], досліджуючи проблему самоактуалізації менеджерів
комерційних організацій у професійно-управлінській діяльності, виділяє такі
особливості діяльності комерційних організацій. Вона говорить, по-перше, про
особливу мету діяльності комерційної організації, де на першому місці стоїть
отримання прибутків, тобто прибуткова діяльність. А по-друге, про специфіку
функціонування комерційних організацій, яка полягає в тому, що комерційні
організації

більшою

мірою

орієнтовані

на

максимально

ефективне

використання ресурсів (матеріальних, духовних, у тому числі менеджерів і
персоналу) у мінімально стислі строки, на отримання конкретного результату
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діяльності кожного співробітника, який має виражатися у підвищенні
прибутковості організації чи підприємства. Відповідно, вона робить висновок
про те, що особливістю діяльності менеджера в комерційній організації є висока
мотивація стосовно використання ресурсів та отримання результатів своєї
діяльності; орієнтація на пошук відповідних власних ресурсів та аналіз
отриманих результатів [145].
В.К. Козлов, С.А. Уваров, Н.В. Яковлева зазначають, що комерційна
діяльність визначається як діяльність з видобутку (вилучення), виробництва
або просто покупці і подальшому продажі (в обмін на гроші або інші товари)
з метою отримання в кінцевому підсумку доходу (вигоди, прибутку) [63].
Отже, в цілому, дотримуючись підходу Я.В. Гончаренко [23],
визначаємо комерційні організації, як організації, особливість яких, зокрема,
полягає у тому, що вони у процесі вирішення соціально значущих та особисто
значущих для їх засновників завдань, орієнтовані на прибуткову діяльність,
забезпечуючи максимально ефективне використання ресурсів.
Далі перейдемо до аналізу проблеми ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій.
Слід зазначити, що в сфері організаційної психології та психології
менеджменту проблема психології грошей знайшла менше відображення.
Значна частина робіт в цьому напрямку пов’язана з мотивацією праці.
А.Фернам та М. Аргайл [151]

стверджують, що гроші є потужним

мотиватором праці.
При цьому дослідники опонують багатьом дослідженням, які говорять
про те, що розмір заробітної плати працівників частіше всього не займає перші
позиції у переліку їх мотивів. T. Tang, A. Furnham, G. Davis [211] вказують на
те, що роботодавці використовують гроші як інструмент мотивації
співробітників, оскільки гроші суттєво впливають на їх продуктивність.
Отже, з метою побудови ефективної мотиваційної політики менеджерами
організацій, постає необхідність у проведенні досліджень, які б розкривали
роль грошей у мотиваційній сфері персоналу комерційних організацій,
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особливості ставлення персоналу

до грошей, аналізували фактори, що

впливають на її становлення тощо.
На основі аналізу літератури з проблеми ставлення до грошей та власного
наукового та практичного досвіду нами була побудована «Теоретична модель
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій» (рис. 1.3.1), яка
включає наступні змістовно-смислові блоки: 1) ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій, його структурні компоненти; 2) організаційнопсихологічні характеристики персоналу, що впливають на його ставлення до
грошей (психологічні характеристики персоналу, соціально-демографічні та
організаційно-професійні

характеристики

персоналу);

3)

організаційно-

психологічні характеристики організацій, що впливають на його ставлення до
грошей

(психологічні

характеристики

організацій;

організаційно-

функціональні характеристики організацій); 4) організаційно-психологічні
умови формування гармонійного ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій

(реалізація монетарної політики комерційної організації та

психологічна підготовка персоналу).
Далі проаналізуємо детально визначені нами структурні компоненти
«Теоретичної

моделі

ставлення

до

грошей

персоналу

комерційних

організацій».
Що

стосується

структури

ставлення

до

грошей

персоналу

комерційних організацій, то, насамперед, слід зазначити, що

аналіз

літератури показав наявність різних підходів щодо цієї проблеми [21; 24; 27;
4; 62; 66].
Найбільш розповсюдженим є підхід, згідно якого ставлення до грошей
розглядають як сукупність трьох компонентів, які пов’язані

між собою

(С. Абрамова [1], О.А. Анікаева [6], О. Дейнека [30; 31], І.К. Зубіашвілі [45],
М. Семенов [128], T. Tang, A. Furnham, G. Davis [211], K. Yamauchi, D.Templer
[216] та ін.).

59

Ставлення до грошей
персоналу комерційних
організацій

Організаційно-психологічні
характеристики персоналу та
організації, що впливають на
формування ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій

Загальне ставлення персоналу
до грошей
Оцінка персоналом ролі
грошей в його
життєдіяльності:

Організаційно-психологічні
характеристики персоналу:

Оцінка персоналом способів
отримання грошей:

Організаційно-психологічні
характеристики організації:

1) Задоволення
базових життєвих
потреб
2) Забезпечення відпустки, підтримка
здоров’я та лікування
3) Сприяння різним напрямкам розвитку
4) Створення додаткових економічних
ресурсів
5) Формування іміджевих характеристик
6) Забезпечення розваг
7) Волонтерська допомога

1) Здійснення трудової діяльності
2) Здійснення підприємницької
діяльності
3) Поєднання трудової діяльності за
основним місцем роботи з іншими
видами діяльності
4) «Легкі» способи отримання грошей

Монетарна політика
комерційної організації

1) Психологічні характеристики персоналу
(соціально-психологічні установки,
задоволеність роботою, задоволеність життям)
2) Соціально-демографічні характеристики
персоналу (вік, стать, сімейний стан, наявність
дітей)
3) Організаційно-професійні характеристики
персоналу (рівень освіти, загальний трудовий
стаж, стаж роботи на посаді, посада в
організації)

1) Психологічні характеристики організацій
(розуміння персоналом цілей організації,
турбота організації про персонал, тип
організаційної культури)
2) Організаційно-функціональні
характеристики організацій (кількість осіб в
організації, термін існування організації)

Тренінгова програма
«Психологія ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій»

Організаційно-психологічні умови формування ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій

Рис. 1.3.1. Теоретична модель ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій
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О.А.

Анікаєва

[6]

зазначає,

що

вперше

подібний

підхід

мультикомпонентного погляду на структуру соціальної установки було
сформульовано М. Смітом в 1942 році, а також Д. Кречів і Р. Крачфілда.
Трьохкомпонентна структура соціальної установки включає в себе три
елементи: когнітивний, афективний і поведінковий. Отже, з позиції М. Сміта
соціальна установка - усвідомлення, оцінка та поведінка щодо соціального
об'єкта.
Так, під ставленням до грошей О.С. Дейнека виділяє пізнавальний,
емоційний і мотиваційно-вольовий компоненти. Як економіко-психологічний
феномен ставлення до грошей супроводжує соціальний обмін і здатне
виконувати компенсаторно-терапевтичну функцію [29].
Українська дослідниця І.К. Зубіашвілі [45], аналізуючи ставлення до
грошей старшокласників, також виділяє такі компоненти, як когнітивний,
афективний та конативний. Афективний компонент об’єднує ті феномени
економічної свідомості, що пов’язані з емоційним ставленням до грошової
системи суспільства і проявляється через оціночні судження і грошові емоції.
Когнітивний компонент ставлення до грошей являє собою інформацію, яка
міститься в індивідуальній або груповій чи суспільній свідомості і потрібна
людині для побудови картини економічного світу, визначає придбання
закінченості, цілісності і несуперечливості внутрішньої картини економічної
дійсності, усвідомлення місця власного «Я» у системі монетарних відносин.
Конативний компонент ставлення до грошей у свідомості суб’єкта пов’язаний
з регуляцією уявлень у вигляді грошових мотивів, норм, намірів та готовності
до вчинків [44].
Натомість А.Л. Журавльова та А.Б. Купрейченко в якості головної
одиниці аналізу соціально-психологічних феноменів економічного свідомості
приймають «ставлення особистості до різних економічних об'єктів» [39].
Автори вважають, що ставлення особистості до грошей є компонентом
економічної свідомості та виділяють наступні аспекти: а) значущість грошей
для особистості, тобто ціннісний компонент; б) емоційний компонент
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ставлення особистості до грошей; в) мотиваційний компонент ставлення
особистості до грошей: сила, інтенсивність бажання особистості мати гроші;
г) властивість особистості, що виявляється в грошовій поведінці: жадібність щедрість; д) поведінковий компонент ставлення до грошей: оцінка
суб'єктивної значущості тієї чи іншої дії з грошима (отримувати, витрачати,
накопичувати, віддавати в зростання, просто мати на руках), тобто найбільш
бажані особистістю операції з грошима; е) соціальні уявлення особистості про
роль (модальність) грошей в індивідуальному та суспільному житті; ж)
соціальні уявлення особистості про функції грошей у своєму житті:
суб'єктивна оцінка вираженості життєвих цілей особистості, на досягнення
яких спрямовуються гроші [39].
Дотримуючись іншого підходу щодо структури ставлення до грошей
Л.М. Карамушка та О.Г. Ходакевич, роблять акцент не стільки на аналізі його
основних психологічних складових (знання, мотиви, емоції тощо), а скільки на
змістовно-смислових «векторах» ставлення до грошей [59]. Дослідниці
виділяють наступні компоненти ставлення до грошей студентської молоді:
загальне

ставлення

невизначене),

до

ставлення

грошей

(позитивне,

особистості

до

ролі

негативне,
грошей

в

нейтральне;
її

власній

життєдіяльності, ставлення до способів отримання грошей, ставлення до видів
діяльності для заробляння грошей.
Вважаємо цей підхід є адекватним щодо дослідження структури
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій.
Отже, базуючись на підході Л.М. Карамушки та О.Г. Ходакевич [59],
нами були виділені такі три компонента, як: 1) загальне ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій; 2) оцінка персоналом комерційних
організацій ролі грошей в його життєдіяльності; 3) оцінка персоналом
комерційних організацій способу отримання грошей (рис. 1.3.1).
Далі

проаналізуємо

організаційно-психологічні

характеристики

персоналу та організацій, що впливають на ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій.
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Що

стосується

організаційно-психологічних

характеристик

персоналу, що впливають на ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій, то тут на основі аналізу літератури [4; 15; 58; 68; 123; 124] нами
було визначені наступні: 1) психологічні характеристики персоналу
(соціально-психологічні установки особистості, задоволеність роботою та
задоволеність життям); 2) соціально-демографічні характеристики персоналу
(вік, стать, сімейний стан, наявність дітей); 3) організаційно-професійні
характеристики персоналу (рівень освіти, загальний стаж роботи, стаж роботи
на посаді, посада в організації).
Насамперед зупинимось на таких психологічних характеристиках
персоналу, як соціально-психологічні установки особистості, задоволеність
роботою та задоволеність життям.
Існують різні підходи щодо визначення поняття «установка»: установка
розглядається як психологічна готовність (Л.С. Виготський [14]);

як

особливий стан особистості, що передує її реальній поведінці (В.Н. Мясищев
[92]); спрямованість, внутрішня позиція особистості по відношенню до світу
(Л.І. Божович [12]).
Згідно С.Д. Максименко [79], установки людини – це первинна
неусвідомлювана реакція на ситуацію, в якій вона усвідомлює і розв’язує
завдання. Основною умовою створення актуальної установки є: а) потреби, б)
ситуації; в) процес задоволення потреби або вирішення завдання. Залежно від
того, на який компонент діяльності спрямована установка, виділяють три рівні
регуляції діяльності людини: смислові установки, коли їх предметом стає
мотивація діяльності; цільові установки – усвідомлення продукту, який має
бути створений внаслідок діяльності; операційні установки — здатність
здійснювати регуляцію діяльності відповідно до умов її виконання [82].
Ю.О. Асєєва, В.Л. Косідло [9] вказують на те, що вперше термін
«установка» з’являється в роботах німецьких психологів Л. Ланге (1888 р.),
Р. Мюллера та Т. Шумана (1889 р.), які виявили, що при повторенні однакових
дій організм людини виробляє певну схильність, готовність у майбутньому
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сприймати і реагувати на певну зовнішню ситуацію вже за готовим
попередньо виробленим зразком. Автори наголошують, що так визначались
установки на початку ХІХ століття і отримали назву «attitude» (аттитюд) –
англійське і французьке слово, що в перекладі означає – «ставлення».
Дослідниками встановлено, що поняття «установка» досліджувалось в рамках:
експериментальної

психології,

соціології

та

соціальної

психології,

педагогічній психології та педагогіки, загальній психології, віковій психології
та юридичній психології. Провівши аналіз існуючих визначень поняття
«установки», вони дійшли висновку, що під установками слід розуміти
вироблені особистістю постулати, які свідомо та несвідомо впливають на її
життєдіяльність [9].
Згідно з теорією Д.М. Узнадзе [148] основною умовою формування
будь-якого особистісного утворення є установка. Установка є закономірним
компонентом діяльності, саме як неусвідомлена системна якість. Це активний
стан суб’єкта діяльності, який не приймає форми, характерної для змісту
свідомості [148].
На базі теорії установки Д.М. Узнадзе було розроблене поняття
«соціальної установки» (аттитюда). Саме у соціальних установках фіксуються
переконання особистості [139].
Т.С. Пухарева [127] вказує на те, що у рамках соціально-психологічного
підходу під соціальними установками розуміються соціально-психологічні
феномени. Для визначення цих явищ авторка розглядає праці відомих
фахівців: як диспозиція (В.А. Ядов), соціальна установка (Г.М. Андрєєва),
аттитюд та аттитюдні системи (М. Сміт, Д. Брунер, Д. Кац) [127].
Отже, на наш погляд, можна говорити про те, що поняття «соціальнопсихологічні установки» розглядається як стан психологічної готовності, яка
формується на основі особистісного досвіду і безпосередньо впливає на
можливі реакції людини, тобто як готовність до певної поведінки в конкретній
ситуації.
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Соціальні установки займають важливе місце в мотиваційній сфері
особистості, а також в професійній мотивації персоналу організацій.
У менеджменті використовуються різні підходи до дослідження
професійної мотивації, при цьому досить широко застосовується підхід
О.Ф. Потьомкіной [121] щодо визначення соціально-психологічних установок
особистості

в

мотиваційно-потребової

сфері.

В

основу

розробок

О.Ф. Потьомкіной були покладені роботи Д.Н. Узнадзе. Цей підхід
зарекомендував себе, як ефективний прикладний інструмент в сфері
організаційної психології, психології управління та менеджменті.
Так,

наприклад,

досліджуючи

соціально-психологічні

установки

керівників та працівників комерційних організацій, О.В. Андрющенко та
Н.В. Хімчак [5] встановили, що для керівників найбільш цінними соціальнопсихологічними установками є «результат», «процес», «альтруїзм», тоді як
установка «егоїзм» не є значущою. Ці установки співвідносяться з робочою
спрямованістю керівників і вираженістю внутрішньої мотивації. Для
підлеглих головною установкою є «свобода». Установка «егоїзм» для них не є
незначущою, але орієнтація на неї виражена якнайменше [5].
З іншого боку, за дослідженнями М.В. Сімків, мотиваційні установки
персоналу організацій можуть проектуватись на оцінку ролі грошей в
життєдіяльності людини [136].
В цьому контексті О. Власова-Чмерук та А. Юдко [17] зазначають
суттєвий вплив певних особистісних установок на ставлення до грошей.
Дослідниці вказують на те, що вивченням таких грошових соціальних
установок, які формують фінансову спроможність, займалися X. Голдберг,
Р. Льюіс, І. Рєзвова, Б.А. Спасєнніков, Д. Темплер, К. Ямаучі та ін. Люди
наділяють гроші певним позитивним або негативним значенням залежно від
того, як говорили про гроші їхні батьки, друзі, знайомі, телебачення та інші
джерела. Для когось нестача грошей стане відправною точкою та рушієм
розвитку, виникне бажання заробляти більше, а для когось найменша нестача
фінансів стане крахом його самоцінності і втратою життєвих орієнтирів [17].
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У свою чергу під мотиваційно-потребовою сферою особистості
розуміється своєрідний фундамент, на якому формуються життєві цілі
особистості, що визначають її життєвий шлях та життєву задоволеність
(Л.М. Карамушки та О.Г. Ходакевич [59], Т.С. Пухарева [127], М.В. Сімків
[200]).
Тому до особистісних характеристик персоналу комерційних організацій,
що впливають на їх ставлення до грошей нами були включені такі показники,
як задоволеність роботою та задоволеність життям.
Задоволеність роботою виникає спершу як психологічний результат
трудової активності, а в подальшому виступає як чинник, що стимулює
розвиток особистості у професійній діяльності (Л.Г. Петрова [117]).
Результати емпіричного дослідження Л.Г. Петрової показали наступне: на
рівень задоволеності професійною діяльністю менеджера з персоналу впливає
велика кількість соціально-психологічних чинників. Вони поділяються на
соціально-демографічні чинники, а саме: вік, стать, стаж роботи на посаді
менеджера з персоналу, рівень освіти. Професійні чинники: зміст роботи,
досягнення у роботі, стосунки із співробітниками, стосунки з керівництвом,
рівень домагань у професійній діяльності, професійна відповідальність.
Індивідуально-психологічні особливості: творчість, вихованість, чуйність,
підприємництво,

внутрішня

мотивація,

комунікативні

здібності,

організаторські здібності, орієнтація на результат, орієнтація на гроші,
життєрадісність, прагнення до розвитку, тверда воля, життєва мудрість,
виклик, орієнтація на владу, інтернальність у виробничих стосунках. Також
задоволеність професійною діяльністю менеджерів з персоналу пов'язана із
можливістю самовдосконалення, перспективами кар'єрного зростання та
матеріального забезпечення [117].
Б.А. Ясько та М.Г. Остроушко [166] зазначають, що досягнення
задоволеності працею як сприятливого душевного стану суб’єкта діяльності,
має як внутрішні (особистісні), так і зовнішні (організаційно-психологічні)
предиктори. Якщо внутрішнім передумовам досягнення задоволеності
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обраним трудовим шляхом традиційно приділяється значна увага в психології
праці, організаційній психології, психології управління та психології
особистості, то проблема оптимізації зовнішніх, організаційно-психологічних
умов, що забезпечують ефективність праці, адаптованість персоналу і, як
результат, досягнення задоволеності працею, залишається надзвичайно
актуальною і потребує різнобічного вивчення. Це обумовлюється стрімкістю
змін, що відбуваються в сучасних організаційних структурах і виробничих
процесах.

Колишні

схеми

системи

менеджменту

перестають

бути

ефективними.
О.В. Креденцер [68] досліджувала задоволеність роботою як важливий
психологічний результат вияву підприємницької активності персоналу
організацій. На наш погляд, це є вагомим аргументом щодо важливого
значення показника «задоволеність роботою» персоналу комерційних
організацій в системі монетарної політики організації.
У цьому контексті фахівцями в сфері психології грошей вже проведено
ряд певних досліджень. Зокрема, Т. Tang, використовуючи розроблену ним
Money Ethic Scale разом з іншими колегами дослідив зв'язок між ставленням
до грошей персоналу організацій різних сфер у різних країнах та внутрішньою
задоволеністю працею (Т. Tang, J. Kim, D. Tang [206]), ставленням до роботи
(Т. Tang, А. Furnham, G. Davis [211]), доходом та задоволеністю життям
(Т. Tang, J. Kim, D. Tang [207], Т. Tang, R. Luna-Arocas, H. Whiteside [209]),
організаційною поведінкою, задоволеністю працею та відданістю (T. Tang,
J. Kim [204]).
Т. Tang, J. Kim, D. Tang [206], досліджуючи працівників юридичної
сфери, показали, що для працівників з високим рівнем грошової етики їх
грошовий оборот був високим незалежно від їх власного задоволення
роботою. Співробітники з низьким рівнем грошової етики та низьким
внутрішнім задоволенням від роботи мали найменший грошовий оборот.
Згодом дослідники дослідили зв'язок між даними, отриманими за
допомогою Money Ethic Scale, та задоволеністю життям серед штатних
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працівників, студентів, що працюють неповний робочий день та непрацюючих
студентів університетів. Результати дослідження показали, що фактори
«успіху» та «зла» були предикторами доходу штатних працівників. Грошове
ставлення не було пов'язане із задоволенням від оплати праці. Фактор
«бюджет» був пов'язаний із задоволенням життям штатних працівників та
непрацюючих студентів. У цій вибірці штатні співробітники, як правило,
старші, чоловіки та мають вищу освіту, ніж працівники та студенти, які
працюють на умовах неповного робочого дня. Студенти, які не працюють, як
правило, мають вищу задоволеність життям, меншу модель поведінки типу А
і в більшій мірі вважають, що гроші не визначають їх успіху, і що гроші не є
злом, на відміну від службовців з неповним робочим днем [208].
Щодо задоволеності життям, то С. Яновська та ін. [164] зазначають, що
задоволеність життям залежить від різноманітних чинників: об’єктивних і
суб’єктивних

передумов

економічного,

політичного,

психологічного,

соціально-психологічного характеру. У сучасній психології досліджено багато
факторів, які пов’язані з цим явищем: матеріальне благополуччя; соціальний
статус;

досягнення

поставлених

цілей;

рівень

самоактуалізації

і

самореалізації, особиста і сімейна безпека; соціальна стабільність; наявність
вільного часу і добре організованого дозвілля; гармонійні стосунки у сім’ї,
міжособистісні стосунки; здоров’я, вік та ін.
С.Г. Яновська, С.М. Криворучко, О.О. Самохін та ін. [164] проаналізували
основні праці з проблеми задоволеності життям, ставленням до матеріальної
вигоди й грошей і того, на скільки людина є «зануреною» в процес їх
накопичування, яким чином їх витрачає. Дослідники наводять огляд основних
з цих праць. Так, Б. Хіді та Р. Муфелі досліджували траєкторії задоволеності
життям

та

визначали

показники,

що

пояснюють

її

стабільність

і

нестабільність. А. Моррон, А. Пискителли підкреслили, що вивчення
факторів, які впливають на задоволеність життям, потребує врахування їх
ваги: чим вищий рівень недоліків, тим нижчий рівень задоволеності життям.
Т.Г. Сьентжес, М. Зееленберг, Н. Ван-де-Вен, С.М. Брегельманс досліджували
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жадібність та її рівні в економічній поведінці, визначали прямі зв’язки
жадібності з власним інтересом, заздрістю, матеріалізмом і імпульсивністю та
зворотні – самоконтролем і

задоволеністю життям. В дослідженні

В. Фрунзару, О. Фрунзару приділено увагу християнському підходу щодо
взаємозв’язку між накопичуванням матеріальних благ та задоволеністю
життям: чим менш матеріалістичний спосіб життя, тим більш щасливіша
людина. Пакистанські дослідники М.Н. Малик, Н.У. Аббасі, М.Т. Халілі,
М.І. Ансарі визначали жадібність як надмірну любов до грошей у людей
різних професій та довели, що прагнення грошей і жадібність впливають на
психічне здоров’я професіонала, розвиваючи різні психологічні симптоми ,
такі, як депресія, тривога і стрес [164].
У зарубіжній психології задоволеність життям часто пов’язується або
ототожнюється з такими поняттями, як «щастя», «суб’єктивне психологічне
благополуччя» і розглядається як важлива умова психологічного здоров’я
людини. М. Аргайл [7]

вважає, що задоволеність життям є неодмінною

складовою щастя, і визначає її рефлексивну оцінку минулого та теперішнього
стану справ. С. Рубінштейн [197] пов’язує задоволеність життям з наявністю
матеріальних благ у людини: матеріально задоволені особи контролюють свої
фінанси, незадоволені є психологічно неблагополучними: вони намагаються
взяти гроші в борг, у них значно вище частота емоційних розладів і
психосоматичних захворювань [цит. за 164].
F.H. Jhang [188] досліджено вплив ставлення до грошей на задоволеність
життям тайванських підлітків, які знаходяться у бідності. Отримані дані
свідчать про те, що уникнення надмірного підкреслення значення грошей та
зменшення орієнтації на порівняння можуть бути ефективними методами
поліпшення задоволеності життям для економічно неблагополучних підлітків.
Українські дослідниці О. Власова-Чмерук та А. Юдко [17] провели
емпіричне дослідження щодо зв’язку між задоволеністю життям та
ставленням до грошей серед працюючої молоді. Серед показників
задоволеності життям були проаналізовані наступні: загальний фон настрою,
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узгодженість між поставленими та досягнутими цілями, задоволеність
відпочинком, висока динаміка життя, кохання, досягнення цілей. Серед
показників ставлення до грошей ними були визначені наступні: грошова
одержимість, неадекватна поведінка з грошима, економічний оптимізм,
достаток фінансів, гроші як влада, суб’єктивна адекватність доходів потребам
особистості. У результаті дослідницями були отримані наступні результати.
Негативна валентність установок щодо грошей (грошова одержимість,
неадекватна поведінка з грошима, сприйняття грошей як інструменту влади і
впливу) погіршує переживання задоволеності життям у різних сферах.
Натомість економічний оптимізм, спокійне і зважене ставлення до грошей,
відчуття того, що власний достаток відповідає власним потребам, допомагає
людині відчувати задоволення від життя. Авторки приходять до висновку, що
людина, що спокійно ставиться до грошей, не оцінює гроші як єдиний ресурс
у житті, має самооцінку, незалежну від фінансових статків, найвірогідніше має
задоволення від процесу життя [17].
Цікаве емпіричне дослідження в цьому контексті провели українські
науковці С.Г. Яновська, С.М. Криворучко та ін. [164]. Науковцями доведено,
що задоволеність життям людей пов’язана зі ставленням до грошей і
самооцінкою власної жадібності. Люди з високим рівнем задоволеності
життям високо оцінюють поняття «гроші», надають їм силу та активність.
Гроші визначаються як засіб, за допомогою якого можливо змінювати власне
життя, вони надають сили та можливості для перетворення себе й оточуючого
світу та контролю над витратами, заощаджень без проблем та конфліктів.
Було визначено наявність зв’язку задоволеності життям та факторами
самооцінки жадібності: зворотній зв’язок між «Шкалою задоволеності
життям» та фактором «Безмежна жадібність» та прямий зв’язок з факторами
«Завбачлива жадібність» та «Розумна жадібність». Людина, сенсом життя якої
стає накопичення, втрачає саме життя, адже безмежне накопичення та
користолюбство не робить людину щасливою та задоволеною, разом з тим,

70

наявність розважливості та передбачливості гармонізує заробітки та витрати
[164].
Таким чином, на нашу думку, можна говорити про те, що соціальнопсихологічні установки, задоволеність роботою та життям є важливими
чинниками, що впливають на ставлення особистості до грошей. Разом з тим,
практично залишається поза увагою проблема впливу цих характеристик на
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій.
Наступна група виділених організаційно-психологічних характеристик
персоналу комерційних організацій згідно нашої моделі – це соціальнодемографічні характеристики персоналу (стать, вік, сімейний стан,
наявність дітей).
В цілому слід зазначити, що вплив таких показників, як вік та стать, на
ставлення до грошей осіб різних категорій є достатньо вивченою. Разом з тим,
недостатньо представленими є дослідження, пов’язані зі впливом соціальнодемографічних характеристик саме на ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій.
Слід відмітити, що питання впливу віку на ставлення до грошей
здебільшого представлена в роботах науковців в контексті економічної
соціалізації.
Так, І.К. Зубіашвілі дослідила ставлення до грошей у процесі соціалізації
старшокласників. Під час дослідження було виявлено, що в 42,3% дітей
виражені монетарні установки з негативною валентністю, у 31,4% такі
настанови є позитивно орієнтованими та 26,3 % старшокласників нейтрально
ставиться до грошей. Також визначено адміністративно-територіальні
відмінності. Негативні емоції яскравіше виражені у старшокласниківмешканців невеликого міста, ніж у тих, хто проживає в столиці. Для 43,3%
школярів гроші означають передусім можливість споживання, покупок. Серед
джерел формування монетарних установок на першому місці є сім’я, на
другому – самі досліджувані, і на останньому місці – інші люди. І.К. Зубіашвілі
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у процесі аналізу виділила п’ять типів ставлення до грошей: «Тривожність»,
«Ощадливість», «Гроші – зло», «Гроші – влада», «Заробіток» [45].
Л.М. Карамушка та О.Г. Ходакевич, досліджуючи вплив соціальнодемографічних чинників на ставлення студентів до грошей прийшли до
наступних висновків: а) вплив віку: з віком зменшується оцінка студентами
грошей для розваг (походи в нічні клуби, кіно, вечірки з друзями);
зменшується значущість підробітку в організаціях, які не пов’язані з обраною
спеціальністю (кафе, кур’єрські служби, пошта тощо); підвищується
значущість зайнятості в організаціях за обраною спеціальністю; зменшується
вплив на ставлення студентів до грошей родини і друзів; більш критично
оцінюється те, що вищий навчальний заклад не йде назустріч працюючим
студентам, тому виникають проблеми з навчанням, і те, що у вищому
навчальному закладі відсутня спеціальна служба працевлаштування студентів;
б) вплив статі: жінки, більш позитивно, ніж чоловіки оцінюють, роль грошей
у їх саморозвитку (отримання освіти, придбання книг, відвідування театрів,
музеїв), у виконанні роботи, яка тісно пов’язана з навчальною діяльністю
(написання контрольних, курсових, дипломів за гроші), роль власних
переконань, принципів, цінностей у формуванні їх ставленні до грошей. Разом
з тим, жінки менш позитивно, ніж чоловіки, оцінюють роль грошей у
забезпеченні розваг (походи в нічні клуби, кіно, вечірки з друзями) та роль
вищого навчального закладу в тому, що він іде назустріч студентам (для
працюючих студентів розробляється індивідуальний план навчання та ін.)
[59].
О.П. Нікітіна та Т.Б. Хомуленко дослідили, що юнацтво більше
усвідомлює значення грошей для здійснення владного впливу, задоволення
широкого спектра потреб, здійснення розвитку і менше замислюється над
моральним аспектом ставлення до грошей. Представники старшої групи
юнацтва (19-21 рік), на відміну від представників молодшої групи (17-18
років), проявляють більшу диференційованість в оцінці грошей, чітко
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об’єднуючи і визнаючи всі аспекти морального підґрунтя, як позитивні, так і
негативні [94; 99; 100].
Що стосується більш дорослої категорії, то тут дослідження свідчать про
те, що з віком підвищується здатність планувати бюджет і співвідношення
мотивів споживання й нагромадження (збільшується нагромадження на
випадок хвороб й інших неприємностей). Результати досліджень показали, що
жінки більшою мірою, ніж чоловіки, а молодь, більшою мірою, ніж зрілі і літні
люди,

використають

витрати,

покупки

як

фактор

самозаспокоєння,

психотерапії [100].
Згідно

з

результатами

іншого

дослідження,

проведеного

у

Великобританії А. Хенлі й М. Уільхельмом, було зазначено, що люди
похилого віку та люди з великими матеріальними статками більше турбуються
за своє майбутнє, ніж молодь та бідняки. Також зауважено, що існує
взаємозв’язок між особистісними характеристиками та ставленням до грошей.
Особи, які схильні до імпульсивного витрачання грошей («нав’язливі
споживачі»), мають нижчу самооцінку, ніж «раціональні споживачі». Для
«нав’язливих споживачів» гроші мають символічну властивість підвищувати
їхню

самооцінку

та

вирішувати

всі

проблеми.

Такі

люди

часто

використовують гроші для демонстрації свого статусу та влади [цит. за 137].
Статеві розходження були виявлені в роботах різних авторів [44; 184;
200; 201]. У чоловіків виявлена тенденція надавати грошам підвищену
цінність. Вони виявилися більше компетентними в обігу із грішми й більше
схильні до ризику з метою їхнього придбання. Жінки ж переживають більше
сильну фрустрацію (стан переживання перешкоди на шляху досягнення мети)
із приводу відсутності грошей і більше заздрять тим, хто їх має [31].
У роботі L. Falahati [174] представлені результати порівняльного
дослідження грошових установок чоловіків та жінок. Автор констатує, що
чоловіки ставляться до грошей як до джерела влади і престижу, як інструменту
впливу на інших. Чоловіки частіше стурбовані і напружені з приводу грошей,
їх непокоїть власне фінансове становище. Натомість жінки демонструють
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консервативні установки щодо грошей, ставляться до грошей врівноважено,
використовують гроші для самопідтримки і зняття стресу [174].
Цікавими, в контексті нашого дослідження, є роботи C. Rubinstein [197],
яка розглядала гендерні відмінності працюючих заміжніх жінок. Дослідниця
встановила, що більше половини жінок, які заробляють більше, ніж їх
чоловіки, схильні сперечатись щодо грошей. Чоловіки однак більш впевнені
та самодостатні у ставленні до грошей. Вони більш оптимістично, ніж жінки,
відносяться до свого фінансового становища, вважають його повністю
контрольованим та прогнозують для себе більш високий заробітний потенціал.
У семантичному просторі юнаків і дівчат гроші оцінюються як
«неактивні» і «погані», а у жінок - як «активні» і «хороші». У чоловіків гроші
в семантичному просторі ближче до полюсів «поганий» і «активний».
Отримані результати свідчать про розщеплення групи жінок на підгрупи зі
специфічними оцінками: частина жінок оцінює гроші з точки зору активності
та якості як явно «позитивні», а інша частина - як «нейтральні» або
«негативні». Жінки більше орієнтовані на монетарні відносини, готові
докладати більше зусиль для отримання грошей, відчувають більш сильні
емоції, здійснюючи фінансові операції. У людей старше 40 років переважають
позитивні оцінки грошей, причому серед них є група, яка сприймає гроші
вкрай позитивно. У міру дорослішання людина змінює негативну оцінку
активності грошей на позитивну, гроші в семантичному просторі стають більш
мобільні, динамічні. Отже, грошам приписується більше функцій, люди більш
активно звертаються з грошима, здійснюють більше операцій [132].
М. Сімків дослідила вплив на ставленні до грошей української молоді
таких факторів, як стать, вік, рівень освіти, місце роботи, посада та рівень
доходу. Результати її дослідження показали, що позитивне ставлення до
грошей для цієї групи респондентів характерне для людей, які проживають у
великих містах, працюють у комерційних організаціях та займають керівні
посади та мають середній та високий рівень доходу. Натомість люди, які
живуть у малих містах та селах, займають «підлеглі» посади та мають низький
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дохід, виявляють негативне ставлення до грошей. Оскільки місце проживання,
зайнятість та посада значною мірою визначають рівень доходу людини, можна
зробити висновок, що «щасливі» люди вважають гроші «хорошими» та більш
«цінними», ніж люди з нижчими доходами. Чоловіки та працівники, які
працюють у комерційних установах, частіше бачать гроші як засіб досягнення
та демонстрації власного успіху. Для них гроші є символом власного успіху,
які відображають і демонструють їхні досягнення. Також чоловіки частіше,
ніж жінки, використовують гроші як інструмент впливу на інших людей.
Зв'язок між кількістю грошей та повагою простежується у молодих
респондентів. Менш освічені люди більше стурбовані своїм фінансовим
станом; вони часто мріють про те, що можна купити за гроші, і постійно
відчувають потребу в грошах. Крім того, вони, як правило, відчувають почуття
провини за те, що витрачають гроші, купують непотрібні речі і мають гірший
контроль над своїми фінансами порівняно з людьми з кращою освітою [200].
Як

показує

аналіз

літератури,

організаційно-психологічні

характеристики організацій, що впливають на ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій, не виступали раніше предметом дослідження До
яких нами були віднесені: 1) психологічні характеристики організацій
(розуміння персоналом цілей організації, турбота організації про персонал,
тип організаційної культури); 2) організаційно-функціональні характеристики
організацій (кількість осіб в організації, термін існування організації).
Разом з тим, численні дослідження що проведені вітчизняними
науковцями в сфері організаційної та економічної психології [123; 124],
говорять про те, що вплив зазначених чинників є важливим та іноді дуже
значущим.
Наприклад, Я.В. Гончаренко [23] в своїй дисертаційній роботі довела,
що в комерційних організаціях підвищення рівня розвитку таких типів
організаційної культури як культура «завдань» та культура «особистості»,
сприяє підвищенню розвитку інтегрального показника орієнтації на клієнта.
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Окрім того, авторка показала, що рівень розвитку орієнтації на клієнта є
нижчим в організаціях з більшою кількістю працівників.
В роботі Л.М. Карамушки, М.Г. Ткалич [58] показано суттєвий вплив
сфери, в якій функціонує комерційна організація, та її розмірів (кількість
персоналу) на рівень самоактуалізації менеджерів.
Тому вважаємо за необхідним включити ці показники до нашої моделі.
Також обґрунтовано, що важливою складовою аналізу ставлення
персоналу комерційних організацій до грошей є організаційно-психологічні
умови формування ставлення до грошей персоналу комерційних організацій
(монетарна політика організації; психологічна підготовка персоналу).
Розглянемо

більш

детально

монетарну

політику

комерційної

організації.
Насамперед, слід зазначити, що поняття «монетарна політика»
застосовують здебільшого на макроекономічному рівні, тобто в контексті
монетарної політики держави.
За визначенням Вікіпедії – «Монетарна полі́тика» (англ. Monetary
Policy) — це політика держави, через яку уповноважена державою інституція
контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової
стабільності,

сприяння

економічному

зростанню,

дотриманню

рівня

безробіття населення на низькому рівні. В цьому контексті монетарна політика
може бути стимулюючою (експансивною) у разі пом'якшення монетарних
умов, зазвичай, зниження відсоткових ставок (або ж збільшення темпів зміни
пропозиції

грошей

понад

усталений

рівень).

Експансійна

політика

використовується для подолання рецесії, оскільки призводить до зростання
сукупного попиту, таким чином стимулюючи економічне зростання та
знижуючи рівень безробіття. В звичайний час подібна політика призводить до
прискорення інфляції [89].
Що стосується монетарної політики організації, то аналіз літератури
показує, що це поняття в такому «цілісному» вигляді досі не застосовувалось.
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Разом з тим, вважаємо, що, виходячи з розуміння організацій, як
відкритих систем [15; 50] та як колективних суб’єктів, що мають свої
психологічні особливості [50; 78; 123; 124; 144], вважаємо методологічно
обґрунтованим використовувати поняття «монетарна політика» до організації.
Під монетарною політикою комерційної організації нами розуміється
відносно

усталена

система

когнітивно-цінносних,

мотиваційних

та

поведінкових складових грошових відносин в організації, що впливає на
монетарну задоволеність працівників та ефективність діяльності комерційної
організації в цілому [54].
На основі аналізу проблеми нами було визначено структуру монетарної
політики комерційної організації (рис. 1.3.2).

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
монетарна культура комерційної організації
(монетарні цінності, норми, монетарна етика)
монетарна мотивація в
комерційній організації
монетарна
мотивація
персоналу

монетарна
задоволеність
персоналу

монетарна поведінка
комерційної організації

напрями витрачання
грошей

способи отримання
грошей

Рис. 1.3.2. Монетарна політика комерційної організації
Монетарна політика комерційної організації включає, насамперед,
монетарну культуру комерційної організації.
В літературі здебільшого виділяють монетарну культуру особистості та
монетарну культуру суспільства [11; 38; 40; 42].
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І.К. Зубіашвілі [42] зазначає, що

між монетарною культурою

суспільства і особистості існує тісний взаємозв’язок, але монетарна культура
окремої особистості може випереджати загальний рівень. Тому створення
сприятливих умов для формування монетарної культури особистості буде
сприяти підвищенню рівня монетарної культури підростаючого покоління.
Дослідниця підкреслює, що монетарна культура, як монетарний аспект
економічної культури, є складним соціокультурним феноменом, який
проявляється як особливий спосіб господарювання в монетарній сфері
суспільства через сукупність фінансово-економічних світоглядів, норм,
цінностей, монетарних відносин, інститутів, монетарної поведінки різних
суб’єктів

господарювання

(індивідів,

соціальних

груп,

прошарків

суспільства), і який представлено в результатах матеріальної та духовної праці
і виконуючий важливу роль у забезпеченні стабільності суспільства [42].
Отже, на нашу думку, монетарну культуру комерційної організації
можна визначити, як систему норм, цінностей, традицій стосовно грошей,
правил монетарної поведінки, що прийняті в організації, та розділяються
всіма її членами.
Слід підкреслити, що монетарна культура організації лежить в основі
формування монетарної політики організації та впливає на монетарну
мотивацію та монетарну поведінку.
Монетарна мотивація в комерційній організації, тобто мотиваційна
політика організації, пов’язана саме з грошовими винагородами працівників
організації. Тут можна виділити такі критерії оцінки, як справедливість,
відкритість, регулярність, законність тощо.
А. Фернам [151], аналізуючи роль грошей в організації та в її
мотиваційній політиці, вказує на те, що грошові винагороди є більш
ефективним способом підвищення продуктивності праці, ніж, наприклад,
постановка цілей або стратегія підвищення різноманітності завдань. «Майже
всі за свою роботу отримують винагороду у вигляді грошей. Однак залежність
грошової винагороди від результатів роботи в різних організаціях може бути
різною», - наголошує вчений [151, с. 239].
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А. Фернам описує силу грошей як мотиватора у різних видах роботи
та оплати праці: 1) Відрядна робота. За такої системи працівникам
оплачують в залежності від того, скільки вони виробляють. Система може
бути виправдана тільки тоді, коли працівники виконують роботу, що
постійно повторюється, та може бути підраховано кількість зробленого;
2) Відрядна бригадна робота. Робота всієї бригади є підставою для
розрахунку оплати, яка ділиться між всіма членами; 3) Система оплати з
щомісячними преміями за продуктивність. Ця модель передбачає стабільну
щомісячну оплату та премію в залежності від роботи всього підрозділу;
4) Робота зі встановленою нормою продуктивності. Ця модель схожа на
попередню, але в даному випадку премія залежить від виконання
встановленої норми або стандарту роботи; 5) Робота з доплатою по
результатам експертних оцінок якості. Для менеджерів, службовців та
інших подібних категорій працівників неможливо виміряти кількість
виробленої продукції. Розмір їх премій та надбавок визначається оцінкою
якості їх роботи експертами (іншими менеджерами); 6) система участі в
прибутках та практика надання працівникам акцій організації. Модель
передбачає стабільний заробіток та премію за результатами всієї організації
один чи два рази на рік; 7) Інші види преміювання. Можливо преміювання
за інноваційні пропозиції, проекти, за найбільшу кількість клієнтів, продаж,
за перемогу в професійних конкурсах, за відмінну дисципліну тощо [151].
На нашу думку, зазначені питання мають важливе значення для роботи
організаційного психолога.
Монетарна мотивація тісно зв’язана, в свою чергу, з монетарною
задоволеністю персоналу комерційної організації (рис. 1.3.2).
М. Ю. Семенов [130; 133] визначає «матеріальну задоволеність». Автор
зазначає, що тотальна «монетаризація» є характерною рисою нового етапу
розвитку цивілізації в кінці другого, початку третього тисячоліття. Саме тому
в свідомості людей матеріальна забезпеченість зв'язується з грошима.
Матеріальна задоволеність, на його думку, є відображенням позитивного
ставлення до матеріального достатку як фактору життя, матеріальних умов
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життя в результаті неодноразово випробуваного задоволення і гарантованого,
з точки зору суб'єкта, отримання цього задоволення і надалі. Задоволеність як
така вивчається в різних областях знань.
З іншого боку, А. Фернам [151] зазначає, що вплив грошей на працю має
певні обмеження. Є люди, які менш зацікавлені у високому заробітку. Це
залежить від багатьох чинників, наприклад, від рівня заробітку членів сім’ї,
друзів, сусідів, від розміру сім’ї, від рівня домагань тощо. Разом з тим, у
кожної людини ці обставини можуть змінитися, впливаючи при цьому на
пріоритети в розмірі грошових винагород.
Ще одним важливим компонентом монетарної політики комерційної
організації є монетарна поведінка комерційної організації, яка за нашим
підходом, включає джерела отримання грошей в організації та напрямки
витрачання грошей (рис. 1.3.2).
Щодо напрямків витрачання грошей, то тут можна відмітити певні
протилежні диференціації, а саме: витрати отриманих грошей тільки на
збагачення власників чи вкладання їх в розвиток організації, в тому числі і в
розвиток персоналу, витрати на спонсорську діяльність, фінансування
соціальних, екологічних проектів тощо.
Відомий психолог в сфері економічної психології О.С. Дейнека [29]
зазначає з цього приводу, що ставлення до грошей суттєво залежить від джерела
походження конкретної суми. Дбайливому та економному ставленню до
заробітної плати дуже часто протиставляється марнотратне ставлення до
несподіваного доходу, наприклад, премії, і особливо до незаслужених грошей.
Дослідниця зазначає, що при дослідженні вікової клептоманії виявилось, що
вкрадені гроші частіше витрачаються на хибні речі, ніж отримані від батьків
гроші. При цьому авторка підкреслює, що подібний тип монетарної поведінки
можуть демонструвати групи, організації, держави [29].
Що стосується способів отримання грошей, то тут слід зазначити, що
вони

можуть

розподіляються

відрізнятися,
на

етичні

по-перше,

за

(дотримання

етичними
закону,

критеріями

моральних

та

норм,

гуманістичних принципів взаємодії тощо) та неетичні (нечесна конкуренція,
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порушення законів, вкривання податків, агресивна ринкова взаємодія тощо).
По-друге, за критеріями змісту джерел доходів, можна виділити пасивні
(зниження витрат (необґрунтована економія), завишення цін, здача в оренду
майна тощо) та проактивні (впровадження новітніх технологій, інноваційний
розвиток, розвиток людського капіталу тощо).
Отже, в цілому, монетарну поведінку організації можна визначити як
компонент цілісної системи

організаційної поведінки, що відображає її

суб'єктивно оціночний, вибірковий підхід до грошей як об'єкту дійсності та
який являє собою інтеріоризованний досвід грошової поведінки і взаємодії з
іншими людьми та організаціями з приводу грошей в специфічній
соціокультурній ситуації. Монетарна поведінка комерційної організації
відрізняється відносною стійкістю і узагальненістю, характеризує діяльнісну
позицію організації щодо грошей.
Отже, підсумовуючи, зазначимо, що монетарна політика комерційної
організації

–

це

відносно

усталена

система

когнітивно-цінносних,

мотиваційних та поведінкових складових грошових відносин в організації, що
впливає на монетарну задоволеність працівників та ефективність діяльності
комерційної організації в цілому.
Також наголошено, що до організаційно-психологічних умов формування
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій, окрім розробки
ефективної монетарної політики комерційних організацій, також належить і
психологічна підготовка персоналу (розробка та апробація тренінгової
програми «Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій»). Детальний аналізу змісту тренінгу, особливостей його
проведення та результатів апробації буде наведено у розділі 3.
Наприкінці зазначимо, що розроблена теоретична модель покладена в
основу емпіричного дослідження ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій, результати якого буде представлено в другому розділі дисертації.
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Висновки до розділу 1
1. Теоретико-методологічний аналіз сутності грошей показав, що
поняття «гроші» має міждисциплінарний характер та є предметом аналізу
багатьох наук.
Підкреслено, що враховуючи те, що гроші «співіснують» у тісній
взаємодії з людиною, важливого значення набуває психологічний зміст цього
феномену, який активно досліджується в рамках психології грошей – галузі
економічної психології, що вивчає психологічну сутність грошей, їх
відображення в свідомості людини, особливості монетарної поведінки
особистості та монетарної політики організації, а також вплив грошей на
життєдіяльність людини та її психологічне здоров’я.
Основними напрямами досліджень в сфері психології грошей є: аналіз
феномену «гроші» як певного образу в уявленнях людей; аналіз монетарної
поведінки, як виду

економічної поведінки; розробка діагностичного

інструментарію для дослідження психології грошей; побудова монетарних
типологій; дослідження грошових патологій, зв’язку грошей з психічним
здоров’ям особистості; дослідження психологічних феноменів суміжних з
поняттям гроші (щедрість, жадібність, багатство, бідність тощо); визначення
змісту та чинників ставлення особистості до грошей.
2. Ставлення особистості розглядається, як особливий вид внутрішньої
активності особистості, яка виявляється в суб’єктивно-оціночному, свідомо
вибірковому підході до дійсності, який базується на інтеріоризованому досвіді
існування в соціальному оточенні, та виявляється у таких функціональних
структурах, як потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, соціальні уявлення,
соціальні установки, мотиви тощо.
Відповідно ставлення до грошей розглядається, як особливий вид
внутрішньої активності особистості,

яка виявляється в суб’єктивно-

оціночному, свідомо вибірковому підході до грошей. Важливе місце серед
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досліджень ставлення до грошей займає проблема аналізу чинників, що
впливають на таке ставлення (макро-, мезо- та мікрорівень).
На макрорівні знаходяться чинники ставлення до грошей на рівні
держави, нації (етнічні та національні особливості, рівень економічного
розвитку країни, розмір та вигляд грошових знаків, макроекономічні кризи
перехідного періоду). До чинників мезорівня (чинники ставлення до грошей у
різних

соціально-економічних

підприємницька

діяльність,

групах,
сфера

організаціях)

організацій

віднесено:

(освіта,

фінанси,

промисловість), тип організації (комерційна, державна), навчання у вищому
навчальному закладі, навчання у школі. Чинники мікрорівня – це чинники
ставлення до грошей на рівні особистості та містять такі показники, як
мотиваційно-вольові

характеристики,

локус

контролю,

вік,

стать,

темперамент, емоційна стабільність, впевненість в собі, компульсивна
поведінка, матеріалізм та ін.
3. Теоретична модель ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій включає наступні змістовно-смислові блоки: а) аналіз основних
структурних компонентів ставлення до грошей (загальне ставлення; ставлення
до грошей як засобу задоволення основних потреб у процесі життєдіяльності
людини;

ставлення

до

способів

отримання

грошей);

б) вивчення

організаційно-психологічних характеристик персоналу, що впливають на його
ставлення

до

грошей

(психологічних,

соціально-демографічних

та

організаційно-професійних); в) дослідження організаційно-психологічних
характеристик організацій, що впливають на ставлення персоналу до грошей
(психологічних

та

організаційно-функціональних);

г) обґрунтування

організаційно-психологічних умов формування гармонійного ставлення
персоналу до грошей (визначення монетарної політики комерційних
організацій та впровадження тренінгової програми для психологічної
підготовки персоналу).
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Виділено такі структурні компоненти ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій: загальне ставлення до грошей персоналу; оцінка
персоналом ролі грошей у їх життєдіяльності; оцінка персоналом способів
отримання грошей.
Обгрунтовано дві групи організаційно-психологічних характеристик,
які можуть впливають на ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій.
віднесено

До
такі

організаційно-психологічних
характеристики:

характеристик

психологічні

персоналу

(соціально-психологічні

установки особистості, задоволеність роботою та задоволеність життям);
соціально-демографічні (стать, вік, наявність дітей) та організаційнопрофесійні (посада в організації, рівень освіти, загальний стаж роботи, стаж
роботи

на

посаді)

Група

організаційно-психологічних

характеристик

організацій, що впливають на ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій, включає такі характеристики: психологічні (розуміння цілей
організації,

турбота

про

персонал,

тип

організаційної

культури);

організаційно-функціональні (кількість осіб в організації, термін існування
організації).
4. Обґрунтовано, що важливою складовою аналізу ставлення персоналу
комерційних організацій до грошей є організаційно-психологічні умови
формування ставлення до грошей

(монетарна політика організації;

психологічна підготовка персоналу).
Визначено, що до структури монетарної політики входять такі
компоненти: а) монетарна культура (система норм, цінностей, традицій щодо
грошей, правил монетарної поведінки, що прийняті в організації та
поділяються всіма її членами); б) монетарна мотивація (сукупність
монетарних мотивів та монетарної задоволеності персоналу); в) монетарна
поведінка (способи отримання грошей, напрямки витрачання грошей).
Наголошено, що до організаційно-психологічних умов формування
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій, окрім розробки
ефективної монетарної політики комерційних організацій, також належить і
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психологічна підготовка персоналу (розробка апробація тренінгової програми
«Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних організацій»).
Результати дослідження, які представлено в 1 розділі,

знайшли

відображення в таких публікаціях автора:
а) статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН
України:
1. Карамушка Л.М., Паршак О.І. Роль комерційних організацій у
формуванні адекватного ставлення персоналу до грошей. Актуальні проблеми
психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН
України. Т. 1. 2020. Вип. 56. С. 37–44.
б) публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій та
конгресів:
2. Паршак О.І. До питання дослідження психологічних особливостей
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій. Організаційна та
економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : зб. тез
XІІ Міжнародної науково-практичної

конференції з

організаційної та

економічної психології (1–3 червня 2017 р., м. Харків). Київ - Харків, 2017.
C. 82–83.
3. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Паршак О.І. Монетарна політика
комерційної організації: зміст, структура, значення для забезпечення
психологічного здоров’я
організацій

в

умовах

персоналу.

пандемії

Психологічне

COVID-19:

здоров’я

проблеми

та

персоналу
технології

забезпечення: м-ли ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції
з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 р.) Київ - Біла
Церква, 2020. С. 130–134.
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РОЗДІЛ 2
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
У другому розділі представлено результати констатувального етапу
дослідження, спрямованого на вивчення психологічних особливостей
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій. Представлено
методику дослідження та описано вибірку досліджуваних. Проаналізовано
основні складові ставлення до грошей персоналу комерційних організацій
(загальне ставлення до грошей; роль грошей у життєдіяльності персоналу;
способи отримання грошей) та висвітлено їх

зв’язок з організаційно-

психологічними характеристиками персоналу та організації. Визначено
організаційно-психологічні особливості монетарної політики комерційних
організацій та умови її оптимізації.
2.1. Мета, завдання, методика та організація констатувального
етапу дослідження
Відповідно

до

загального

дизайну

дослідження,

мета

констатувального етапу дослідження полягала у вивченні вираженості
основних складових ставлення до грошей персоналу комерційних організацій,
їх зв’язку з організаційно-характеристиками персоналу та організації, а також
аналізі організаційно-психологічних особливостей монетарної політики
комерційних організацій та умови її оптимізації.
Мета дослідження обумовила визначення таких завдань дослідження:
1. Дослідити рівень вираженості структурних компонентів ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій.
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2. Проаналізувати зв’язок між структурними компонентами ставлення
до

грошей

персоналу

комерційних

організацій

та

організаційно-

психологічними характеристиками персоналу.
3. Проаналізувати зв’язок між структурними компонентами ставлення
до

грошей

персоналу

комерційних

організацій

та

організаційно-

психологічними характеристиками організації.
4. Проаналізувати організаційно-психологічні особливості монетарної
політики комерційних організацій та обґрунтувати умови її оптимізації.
Реалізація визначених завдань здійснювалась послідовно в чотири
підетапи.
На першому підетапі досліджувався рівень вираженості структурних
компонентів ставлення до грошей персоналу комерційних організацій.
Другий

підетап

передбачав

аналіз

зв’язку

між

структурними

компонентами ставлення до грошей персоналу комерційних організацій та
організаційно-психологічними характеристиками персоналу.
Третій підетап був спрямований на вивчення зв’язку між структурними
компонентами ставлення до грошей персоналу комерційних організацій та
організаційно-психологічними характеристиками організації.
І на четвертому етапі було вивчено організаційно-психологічні
особливості монетарної політики комерційних організацій та обґрунтовано
умови її оптимізації.
Для дослідження психологічних особливостей ставлення персоналу
комерційних організацій до грошей нами було визначено комплекс методик
«Ставлення до грошей персоналу комерційних організацій» [110;111], що
включав три групи методик, які давали можливість діагностувати: а)
психологічні особливості ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій; б) організаційно-психологічні характеристики

персоналу, що

впливають на його ставлення до грошей; в) організаційно-психологічні
характеристики організації, що впливають на ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій.
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Проаналізуємо послідовно кожну групу методик.
До першої групи відносено методики для визначення особливостей
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій.
Сюди було віднесено авторську анкету «Моє ставлення до грошей»
Л.М.Карамушки, О.І. Паршака, що включала низку закритих та відкритих
питань, які давали можливість вивчити різноманітні психологічні аспекти
вивчення проблеми грошей: загальне ставлення персоналу до грошей; роль
грошей у життєдіяльності персоналу; ставлення персоналу до різних способів
отримання грошей; чинники, що впливають на ставлення персоналу до
грошей; організаційно-психологічні особливості та умови оптимізації
монетарної політики комерційних організацій (Додаток А.1).
Зазначимо, що різні аспекти

ставлення до

грошей

персоналу

комерційних організацій виділені нами на основі літератури [21; 45; 62; 66; 86;
91; 97; 132; 135; 136; 178; 203]. У анкеті вони були відображені, зокрема, за
допомогою закритих питань, відповіді на які подавались у випадковому
порядку, а їх систематизація була здійсненна, з урахуванням кількісного
вираження та якісного аналізу відповідей респондентів.
Так, у результаті

аналізу даних, які стосуються оцінки ролі грошей у

життєдіяльності персоналу комерційних організацій було виділено сім груп
показників оцінки ролі грошей у життєдіяльності персоналу, які включали 14
показників: 1) задоволення базових життєвих потреб (потреб власної сім’ї;
особистих потреб; допомоги рідним та близьким); 2) забезпечення відпустки,
підтримка здоров’я та медичного лікування (забезпечення відпочинку під час
відпустки; підтримання здоров’я (відвідування спортклубів, фітнес-центрів
тощо); оплата медичних послуг (придбання ліків, консультації лікарів тощо);
3) сприяння різним напрямкам розвитку: культурного (відвідання виставок,
музеїв, придбання екскурсійних турів тощо); професійного (отримання
«базової» та другої вищої освіти, підвищення кваліфікації тощо); 4) створення
додаткових економічних ресурсів (накопичення грошей (відкриття депозитів,
придбання нерухомості тощо); 5) формування іміджевих характеристик
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(покупка гарної, стильної одежі; досягнення та підкреслення свого соціальноекономічного статусу); 6) забезпечення розваг (відвідування нічних клубів,
розважальних

центрів

тощо);

7)

волонтерська

допомога

(соціально

незахищеним верствам населення; людям з особливими потребами).
У процесі

аналізу даних, які стосуються оцінки способів отримання

грошей персоналом комерційних організацій було виділено чотири групи
показників оцінки способів отримання грошей, до яких було віднесено 11
показників:1) здійснення трудової діяльності; 2) здійснення підприємницької
діяльності (індивідуальна підприємницька діяльність; поєднання трудової
діяльності в організації з підприємницькою діяльністю, здавання нерухомості
в оренду); 3) поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з
іншими видами діяльності (експертно-консультаційна діяльність; поєднання
трудової діяльності в організації з сумісництвом в іншій організації); 4) «легкі»
способи отримання грошей (щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею
тощо); укладання вигідного шлюбу; неофіційна діяльність, яка швидко
приносить прибуток; гра на міжнародних біржах (Forex тощо); участь в
азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо).
Другу групу утворили методики для вивчення психологічних, соціальнодемографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу, що
впливають на його ставлення до грошей. Як зазначалось в підрозділі 1.3, до
психологічних
психологічні

характеристик
установки

персоналу

персоналу,

його

було

віднесено:

задоволеність

соціально-

роботою

та

задоволеність життям.
Для
комерційних

вивчення

соціально-психологічних

організацій

використовувалась

установок
«Методика

персоналу
діагностики

соціально-психологічних установок особистості в сфері мотивацій та потреб»
О.Ф. Потьомкіної [121], яка спрямована на виявлення таких соціальнопсихологічних установок як, орієнтація на «процес – результат», «альтруїзм –
егоїзм», «влада – свобода», «праця – гроші». Зазначимо, що дана методика за
змістом соціально-психологічних установок складається із двох частин. До
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першої відносяться такі соціально-психологічні установки, як орієнтація на
«процес – результат», «альтруїзм – егоїзм». Друга передбачає вивчення таких
соціально-психологічних установок, як орієнтація на «владу – свободу»,
«працю – гроші». Відповідно, у нашому дослідженні ми також дотримувались
такого розподілу соціально-психологічних установок на дві основні групи, у
кожній із яких було ще по дві підгрупи. Методика складається з 80 питань: 40
питань спрямовані на виявлення ступеня прояву соціально-психологічних
установок «процес – результат», «альтруїзм – егоїзм»; 40 питань спрямовані
на виявлення ступеня прояву соціально-психологічних установок «праця –
гроші», «влада – свобода».
Для діагностики рівня задоволеності роботою персоналу комерційних
організацій використовувалась методика «Оцінка задоволеності роботою»
(В.О. Розанової) [119]. Методика містить 14 тверджень та 5 варіантів
відповідей, зі шкалою оцінки від 1 до 5 балів. Підсумовуються бали, відмічені
на бланку анкети. За наслідками обстеження можна набрати від 14 до 70 балів.
Якщо людина набирає 40 і більше балів, то це свідчить про її незадоволеність
роботою. І, відповідно, що більше балів набирає працівник, то вища в нього
задоволеність роботою.
Для дослідження задоволеності життям була застосована методика
«Індекс життєвої задоволеності» Б. Ньюгартена (адаптація Н.В. Паніної) [87].
Опитувальник діагностує індекс життєвої задоволеності, що відображає
загальний психологічний стан людини, ступінь її психологічного комфорту і
соціально-психологічної адаптованості. Опитувальник

складається з 20

питань, які стосуються 5 шкал, що характеризують різні аспекти загального
психологічного стану людини та її задоволеності життям: інтерес до життя як
протилежність

апатії;

рішучість,

цілеспрямованість,

послідовність

у

досягненні життєвих цілей; узгодженість між поставленими і реально
досягнутими цілями; позитивна оцінка власних якостей і вчинків; загальний
фон настрою. У цілому під феноменом «життєва задоволеність» розуміється
інтегративний показник, що включає в якості основного носія емоційну

90

складову. Для власників високого значення індексу характерні низький рівень
емоційної

напруженості,

тривожності,

висока

психологічний

емоційна

комфорт,

стійкість,

високий

низький

рівень

рівень

задоволеності

ситуацією і своєю роллю в ній. В якості додаткової інформації про те, які
конкретні

сфери

життя

приносять

задоволення

або

незадоволення,

підраховується кількість балів за кожною шкалою. Зазначимо, що у нашому
дослідженні використовувався загальний індекс задоволеності життям.
Вивчення соціально-демографічних (стать, вік, сімейний стан, наявність
дітей) та організаційно-професійних (посада в організації, рівень освіти,
загальний стаж роботи, стаж роботи на посаді) характеристик персоналу
здійснювалось за

допомогою авторської «анкети-паспортички»,

яка

підготовлена з урахуванням наявних у літературі розробок [59].
Третя група методик була спрямована на вивчення організаційнопсихологічних характеристик комерційних організацій (психологічних та
організаційно-функціональних), які впливають на ставлення персоналу до
грошей.
Для дослідження оцінки розуміння цілей компанії в персоналу
комерційних організацій використовувалась методика «Розуміння цілей
компанії» (Р.Б. Шо) [52; 160]. Методика містить 8 тверджень та 7 варіантів
відповідей, зі шкалою оцінки від 3 до -3 балів. Підсумовуються бали, відмічені
на бланку анкети. За наслідками обстеження можна набрати від -24 до 24 балів.
Якщо людина набирає від -24 до 8 балів, то це свідчить про її низьку оцінку
рівня інформованості про цінності, цілі компанії і способи їхнього досягнення.
Якщо від 8 до 20 балів, то це свідчить про середню оцінку рівня
інформованості. І якщо більше 20, то оцінка, ймовірно, завищена, і її не можна
враховувати.
Для діагностики рівня прояву турботи про персонал з боку керівництва
організації

використовувалась

методика

«Прояв

турботи

з

боку

керівництва» (Р.Б. Шо) [52; 160]. Методика містить 8 тверджень та 7 варіантів
відповідей, зі шкалою оцінки від 3 до -3 балів. Підсумовуються бали, відмічені

91

на бланку анкети. За наслідками обстеження можна набрати від -24 до 24 балів.
Якщо людина набирає від -24 до 5 балів, то це свідчить про її низьку оцінку
рівня турботи з боку керівництва. Якщо від 5 до 17 балів, то це свідчить про
середню оцінку рівня турботи. І якщо більше 17, то оцінка, ймовірно,
завищена, і її не можна враховувати.
Вивчення типів організаційної культури здійснювалось за допомогою
опитувальника «Визначення схильності до типу організаційної культури»
Д.Коула

(доповнений

та

модифікований

Т.Ю.

Базаровим

та

П.В. Малиновським) [149], який зорієнтований на визначення різних типів
організаційної культури: «органічної»; «підприємницької»; «бюрократичної»;
«партиципативної».
Організаційно-функціональні характеристики комерційних організацій
(кількість людей, які працюють в організації;

термін функціонування

організації) досліджувались за допомогою авторської «анкети-паспортички».
Статистична обробка даних здійснювалась за допомогою пакета
статистичних програм SPSS (версія 22). Використовувались описові
статистики та кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції Спірмена) [13].
Вибірка

досліджуваних.

Дослідження

було

проведене

серед

комерційних організацій м. Дніпра (Корпорація «АТБ», ТОВ «Кондитерська
фабрика «Квітень», ТОВ «АТБ-маркет», ПП «Транс Логістик»), які
функціонують у сфері виробництва продуктових товарів, їх доставки та
реалізації. Дослідженням був охоплений 261 співробітник комерційних
організацій (Додаток А.2).
За віковим складом учасники опитування були розподілені наступним
чином: до 30 років – 23,0%, від 31 до 40 років – 42,9%, від 41 до 50 років –
15,7%, більше 50 років – 18,4%. Серед опитаних співробітників було 43,3%
чоловіків та 56,7% жінок. Щодо сімейного стану, то опитані утворили такі
групи: неодружені (незаміжні) – 25,7%, розлучені – 12,6%, одружені (заміжні)
– 61,7%. У 64,0% опитаних були діти, в 36,0% – дітей не було.
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Опитані мали наступний рівень освіти: загальну середню та середню
спеціальну освіту – 11,1%, незакінчену вищу – 8,4%, вищу – 80,5%. Загальний
трудовий стаж у співробітників складав: до 5 років – 12,2%, від 5 до 10 років
– 12,3%, понад 10 років – 75,5%. За стажем роботи в компанії опитані
розподілилися наступним чином: до 5 років – 41,0 %, від 5 до 10 років – 24,9%,
понад 10 років – 34,1%.
У комерційних організаціях, які функціонували в сфері виробництва
продуктових товарів і їх реалізації (торгівлі), опитані займають такі посади:
спеціалісти – 42,9%, лінійні менеджери – 5,7%, менеджери середньої ланки –
37,5%, топ-менеджери – 13,8%.
Щодо кількості осіб,

які працюють в

організації,

підрозділи

комерційних організацій були розподілені таким чином: до 10 осіб – 60,2%,
від 11 до 20 осіб –15,7% 6 від 21 о 50 осіб – 10,7% і понад 50 осіб – 13,4%. Як
бачимо, переважна більшість опитаних працювала в підрозділах до 10 осіб.
Стосовно терміну функціонування організації, то комерційні організації
були розподілені таким чином: від 6 до 10 років – 14,9%, від 16 до 20 років –
63,2%, понад 20 років –21,8%. Отже, більшість організацій були з терміном
функціонування від 16 до 20 років.
2.2.

Рівень вираженості структурних компонентів ставлення до

грошей персоналу комерційних організацій
На першому підетапі дослідження було вивчено рівень вираженості
структурних компонентів ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій (загального ставлення до грошей персоналу, оцінка значущості
грошей у життєдіяльності персоналу, оцінка персоналом способів отримання
грошей). Для проведення дослідження було використано авторську анкету
«Моє ставлення до грошей» Л.М.Карамушки, О.І. Паршака [110; 111], яка
включала низку закритих та відкритих питань.
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2.2.1.

Аналіз

загального

ставлення

до

грошей

персоналу

комерційних організацій
Спочатку проаналізуємо вираженість загального ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій [107; 109].
У процесі дослідження було встановлено, що переважна більшість
опитаних (79,3%) позитивно ставляться до грошей (табл. 2.2.1, Додаток Б.1).
Решта учасників дослідження ставляться до грошей нейтрально (16,5 %) або
негативно (4,2%). Звертає увагу на себе той факт, що число осіб, яке ставиться
до грошей негативно, є зовсім незначним.
Таблиця 2.2.1
Загальне ставлення персоналу комерційних організацій до грошей
(в % від загальної кількості опитаних)
Загальне ставлення персоналу до грошей

%

Позитивне

79,3

Нейтральне

16,5

Негативне

4,2

Отримані дані

відрізняються від результатів дослідження,

у якому

вивчалось ставлення до грошей студентської молоді [59]. Згідно його даних,
число студентів, які позитивно ставляться до грошей є значно меншим (58,5%
проти 79,3%), також більшим є число студентів, які ставляться до грошей
нейтрально (28,1% проти 16,5%). Окрім того, частина студентів (10,5%)
зазначили, що їм важко відповісти на поставлене питання, що, скоріше всього,
свідчить про те, що вони ще не визначились із їхнім ставленням до грошей. Як
і в ситуації із персоналом комерційних організацій, число студентів, які чітко
вказали про своє негативне ставлення до грошей, є невеликим (2,9% проти
4,4%).
Таку ситуацію, тобто, збільшення кількості осіб, які позитивно
ставляться до грошей та зменшення тих, які ставлення до грошей нейтрально,
серед персоналу комерційних організацій, порівняно із студентською
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молоддю,

скоріше всього, можна пояснити тим,

що серед опитаного

персоналу переважну більшість складали особи зрілого віку (від 31 до 50
років), які мали вищу освіту, обіймали, зокрема, посади менеджерів різного
рівня, мали сім’ї та дітей і, відповідно, усвідомлювали роль грошей у їхньому
особистому та професійному житті та задоволенні потреб їхньої родини. В той
час, як серед опитаних студентів значна частина осіб були такими, які були
лише в процесі свого професійного становлення та створення власної сім’ї.
Таким чином, можна говорити про те, що процеси соціальноекономічної, особистісної та професійної соціалізації мають певний вплив на
загальне ставлення особистості до грошей.
2.2.2. Оцінка значущості грошей у життєдіяльності персоналу
комерційних організацій
Далі звернемося до даних, які стосуються значущості грошей у
життєдіяльності персоналу комерційних організацій [55; 112].
Відповідно до даних, які представлено в табл. 2.2.2 (Додаток Б.2),
отримані відповіді працівників комерційних організацій, які стосувалися оцінки
ролі грошей у їх життєдіяльності, за змістом та кількісним вираженням були
розподілені на сім груп.
Першу групу утворили відповіді, що стосуються оцінки грошей як засобу
«для потреб та розвитку власної сім’ї (матеріально-побутові потреби, навчання
дітей тощо) (80,1%)», «допомоги рідним та близьким» (72,4%) та «задоволення
власних життєво значущих потреб» (65,8%). Скоріше за все, мова тут йде про
задоволення базових, матеріально-побутових потреб особистості, як потреба в
їжі, одежі, житлі, транспорті тощо самих співробітників комерційних
організацій, членів їх сімей та рідних і близьких їм людей тощо. Згідно з
класифікацією А. Маслоу, ці потреби є природними для всіх людей, і
співробітники комерційних організацій не є винятком. Окрім того, враховуючи
скрутний економічний стан більшості населення нашої країни та відсутність
розгалуженої системи соціального захисту населення, логічно, що кошти,
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зароблені працівниками комерційних організацій, направляються, в першу
чергу, саме на задоволення життєво значущих потреб самого персоналу
комерційних організацій, членів їх сімей та близьких їм людей. При цьому
звертає на себе увагу, що відповіді даної групи за кількісним вираженням
значно переважають відповіді, які віднесені до інших груп. На них вказало в
середньому дві третини опитаних, що свідчить про їх однозначну
пріоритетність.
Таблиця 2.2.2
Оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей у їх
життєдіяльності (у % від загальної кількості опитаних)
Роль грошей у життєдіяльності працівників
%
Задоволення базових життєвих потреб:
Потреб власної сім’ї
80,1
Допомога рідним та близьким
72,4
Власних життєвих потреб
65,8
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та лікування:
Забезпечення відпочинку під час відпустки
51,0
Підтримання здоров’я (відвідування спортклубів, фітнес39,5
центрів тощо)
Оплата медичних послуг (придбання ліків, консультації лікарів
39,1
тощо)
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного (відвідання виставок, музеїв, придбання
44,1
екскурсійних турів тощо)
Професійного (отримання «базової» та другої вищої освіти,
38,3
підвищення кваліфікації тощо)
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей (відкриття депозитів, придбання
34,9
нерухомості тощо)
Формування іміджевих характеристик:
Придбання гарного, стильного одягу
30,3
Досягнення та підкреслення свого соціально-економічного
24,9
статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів, розважальних центрів тощо
19,5
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним верствам населення
16,9
Людям з особливими потребами
11,5
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До другої групи були віднесено відповіді, що стосуються оцінки грошей
як засобу «для забезпечення відпочинку під час відпустки» (51,0%), «для
підтримання здоров’я» (39,5%), «для оплати медичних послуг» (39,1%). У
зв’язку з тим, що діяльність у комерційних організаціях є досить інтенсивною,
то, очевидно, для співробітників важливо витрачати кошти на відновлення
можливостей для подальшої професійної діяльності та підтримання здоров’я.
Також, напевне, можна говорити про те, що в комерційних організаціях в силу
інноваційності їх діяльності зростає усвідомлення значущості персоналом
підтримання здорового способу життя та підтримання фізичного та
психологічного здоров’я особистості.
Третю групу склали відповіді, що стосуються ролі грошей як засобу
«для культурного розвитку» (44,1%) та «для професійного розвитку
(отримання «базової» та другої вищої освіти, підвищення кваліфікації тощо)»
(38,3%). Співробітники комерційних організацій, як бачимо, вважають
необхідною

умовою

своєї

конкурентоспроможності

культурний

та

професійний розвиток, що, звичайно ж, можна оцінити, як позитивний факт.
До четвертої групи можна віднести відповіді, що стосуються оцінки
грошей як засобу «для накопичення» (34,9%). Практично третя частина
опитаних вважають за необхідне створювати певний запас грошових коштів
для страхування себе від можливих економічних ризиків, тобто використання
грошей не лише для задоволення «актуальних», але і «перспективних» потреб.
П’ята група, на наш погляд, складається з відповідей певної іміджевої
спрямованості, а саме оцінки грошей як засобу «для придбання гарного,
стильного одягу» (30,3%) та «для досягнення та підкреслення свого соціальноекономічного статусу» (24,9%).
Слід зазначити, що відповіді, які віднесено до другої-п’ятої груп,
кількісно приблизно виражені однаково. На них в середньому вказали одна
третя-одна четверта опитаних.
І значно менш вираженими, порівняно з попередніми групами, є
відповіді респондентів, які віднесено до шостої та сьомої груп.
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Шосту групу утворили відповіді персоналу комерційних організацій,
які стосуються оцінки грошей як засобу «для розваг». На значущість такої ролі
грошей вказали менше п’ятої частини опитаних (19,5%). Такі показники, на
нашу думку, можна пояснити тим, що більшість опитаних мають власні сім’ї
та дітей, а отже, несуть пряму відповідальність за матеріальне благополуччя
рідних та близьких людей, тому значущість грошей для розваг вони оцінюють
значно меншою мірою.
До сьомої групи віднесено відповіді, що стосуються оцінки грошей як
засобу волонтерської допомоги «соціально незахищеним верствам населення»
(16,9%) та «людям з особливими потребами» (11,5%). Звертає увагу на себе
той факт, що оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей як
засобу для допомоги іншим людям майже в п’ять разів менше, ніж оцінка
грошей як засобу допомоги близьким людям.
Необхідно зауважити, що отримані дані в цілому близькі до даних, які
отримані на вибірці студентів вищих навчальних закладів України [59], що
проявляється, насамперед, в пріоритетності оцінки ролі грошей для
задоволення власних життєво значущих потреб та для допомоги рідним та
близьким, але недостатній значущості ролі грошей для допомоги іншим
людям. Але, разом із тим, проявляються і певні відмінності між двома
вибірками. Наприклад, у працівників комерційних організацій дещо
знижується, порівняно зі студентами, оцінка ролі грошей «для задоволення
власних життєво значущих потреб» (65,8% проти 78,0%), «для культурного
розвитку» (44,1% проти 67,4%), різко зменшується оцінка ролі грошей «для
розваг» (19,5% проти 42,2%). Однак, підвищується оцінка ролі грошей «для
допомоги рідним та близьким» (72,4% проти 57,8%). Також появляються такі
нові, порівняно зі студентами, позиції в оцінці ролі грошей, як засіб для
задоволення «потреб власної сім’ї» (80,1% проти 0,0%), «для професійного
розвитку» (38,3% проти 0,0%), «для накопичення» (34,9%) та ін. Очевидно,
встановлені закономірності пояснюють певні особливості економічної
соціалізації працівників комерційних організацій, що обумовлено, скоріше за
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все, як соціально-професійними особливостями опитуваних, так і їх активною
включеністю в процеси сімейної соціалізації, приналежністю до старших
вікових груп тощо.
Отже, можна говорити про те, що соціально-економічні, професійні та
вікові ролі, які виконують опитувані, і нові етапи економічної соціалізації
вносять певні зміни в оцінку ролі грошей в їх життєдіяльності, порівняно зі
студентами.
У цілому, результати дослідження показали наявність ряду диспропорцій
щодо

оцінки

життєдіяльності:

персоналом

комерційних

організацій

грошей

в

його

орієнтація більше на задоволення базових життєвих,

порівняно із задоволення потреб подальшого розвитку, іміджово-статусних
потреб, підтримання здоров’я та забезпечення повноцінного відпочинку
працівників та ін.; оцінка грошей як засобу задоволення переважно
«актуальних» потреб, та значно менше – «перспективних» потреб, що
проявляється, зокрема, в накопиченні грошей; оцінка грошей як засобу
переважно реалізації «прагматичних» власних потреб, і значно менше –
альтруїстичних потреб, які стосуються допомоги інших людям тощо.
2.2.3. Оцінка персоналом

комерційних організацій способів

отримання грошей
І,

насамкінець,

проаналізуємо

особливості

оцінка

персоналом

комерційних організацій способів отримання грошей [108].
Отримані

відповіді

працівників

комерційних

організацій,

які

стосувалися оцінки способів отримання грошей, за змістом та кількісним
вираженням були розподілені на чотири групи (табл. 2.2.3, Додаток Б.3).
Першу групу утворила переважна більшість відповідей опитаних
працівників комерційних організацій, що стосується такого способу
отримання грошей, як

«здійсненням трудової діяльності в організації»

(92,0%). Тобто ми можемо відзначити, що однозначною пріоритетністю для
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опитаних є, по-перше, отримання грошей у результаті трудової діяльності, а
по-друге, в діяльності саме в організації. Така діяльність дає можливість, з
одного боку, розкривати свій потенціал та можливості, а з іншого боку, дає
певну гарантію стабільності та захищеності.
До другої групи були віднесено відповіді, що стосуються оцінки
засобів

отримання

підприємницької

грошей

в

результаті

діяльності,

а

саме:

здійснення

«індивідуальна

різних

форм

підприємницька

діяльність» (39,1%), «поєднання діяльності в організації з підприємницькою
діяльністю» (29,1%), «здавання нерухомості в оренду» (23,4%).

Тобто

приблизно третя частина опитаних відчуває достатню впевненість у своїх
можливостях, щоб займатись діяльністю, що залежатиме тільки від їх знань та
навичок, вияву ними підприємницької активності.
Таблиця 2.2.3
Оцінка персоналом комерційних організацій способів отримання
грошей (у % від загальної кількості опитаних)
Способи отримання грошей
%
Здійснення трудової діяльності:
Здійсненням трудової діяльності в організації
92,0
Здійснення підприємницької діяльності:
Індивідуальна підприємницька діяльність
39,1
Поєднання діяльності в організації з підприємницькою діяльністю 29,1
Здаванням нерухомості в оренду
23,4
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційна діяльність
30,7
Поєднання трудової діяльності в організації з сумісництвом в іншій 16,5
організації
«Легкі» способи отримання грошей:
Щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)
41,4
Укладання вигідного шлюбу
6,5
Неофіційна діяльність, яка швидко приносить прибуток
6,5
Гра на міжнародних біржах (Forex тощо)
5,4
Участь в азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані 1,5
комп’ютерні клуби тощо)
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Третю групу склали відповіді, що стосуються способів отримання
грошей в результаті поєднання трудової діяльності за основним

місцем

роботи з іншими видами діяльності: «експертно-консультаційна діяльність»
(30,7%); «поєднання діяльності в організації з сумісництвом в іншій
організації» (16,5%). Отже, частина опитаних вважають за необхідне задля
збільшення доходу додатково працювати в інших організаціях.
І четверту групу утворили «легкі» способи отримання грошей:
«щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (41,4%); «укладання
вигідного шлюбу» (6,5%), «неофіційна діяльність, яка швидко приносить
прибуток» (6,5%), «гра на міжнародних біржах (Forex тощо)» (5,4%);
«участю в азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні
клуби тощо)» (1,5%). Як бачимо, в цілому кількість осіб, які орієнтуються на
«легкі» способи отримання грошей є в цілому невеликою, окрім
«щасливого» випадку, що можна в цілому оцінити позитивно, оскільки
свідчить про «реалістичність» поглядів опитаних з означеного питання та
оцінку ризикованість «легких» способів.
Необхідно зауважити, що отримані дані в цілому близькі до даних, які
отримані на вибірці студентів вищих навчальних закладів України [59], що
проявляється, насамперед, в пріоритетності оцінки способів отримання
грошей у трудовій діяльності та низьких показниках оцінки «легких»
способів отримання грошей. Але, разом із тим, проявляються і певні
відмінності між двома вибірками. Наприклад, у працівників комерційних
організацій дещо знижується, порівняно зі студентами, оцінка такого способу
отримання грошей, як «неофіційна діяльність, яка швидко приносить
прибуток» (6,5% проти 13,4%). Однак, підвищується оцінка такого способу,
як «щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (41,4% проти
23,6%). Також з’являються такі нові, порівняно із студентами, позиції в
оцінці способу отримання грошей, як «індивідуальна підприємницька
діяльність» (39,1% проти 0,0%), «експертно-консультаційна діяльність»
(30,7% проти 0,0%), «поєднання діяльності в організації з підприємницькою
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діяльністю» (29,1% проти 0,0%) та ін. Очевидно, виявлені особливості
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій

обумовлені,

скоріше, як соціально-професійними особливостями опитуваних, так і їх
активною включеністю в процеси сімейної соціалізації, приналежністю до
старших вікових груп тощо.
Отже, очевидно, можна говорити про те, що соціально-економічні,
професійні та вікові ролі, які виконують опитувані, і певні етапи економічної
соціалізації вносять певні зміни в оцінку способу отримання грошей,
порівняно зі студентами.

2.3.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками персоналу комерційних організацій та ставленням
персоналу до грошей
На другому підетапі дослідження було проаналізовано зв’язок між
структурними компонентами ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій та організаційно-психологічними характеристиками персоналу
(психологічними, соціально-демографічними та організаційно-професійними)
[53; 55]. З цією метою вивчався рівень вираженості самих організаційнопсихологічних характеристик персоналу. Зазначимо, що у зв’язку із великою
кількістю емпіричного матеріалу, отримані дані наводяться лише в таблицях
(по мірі їх опису та аналізу в тексті). Посилання на додатки здійснюється лише
щодо матеріалу, який стосується вираженості організаційно-психологічних
характеристик персоналу, а також зв’язку між загальним ставленням до
грошей персоналу та його організаційно-психологічними характеристиками
(як приклад дослідження наявності/відсутності статистично значущих
зв’язків).
Розглянемо та проаналізуємо послідовного отримані дані.
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2.3.1.

Рівень

вираженості

організаційно-психологічних

характеристик персоналу комерційних організацій
Спочатку
психологічних

проаналізуємо
характеристик

рівень
персоналу,

вираженості
насамперед,

організаційнопсихологічних

характеристик, які, згідно гіпотези дослідження, можуть впливати на
ставлення персоналу комерційних організацій до грошей. Висвітлення цього
аспекту проблеми важливе, на наш погляд, для того, щоб орієнтуватися, як
виділені організаційно-психологічних характеристики

є вираженими на

контингенті опитуваних, а також з метою сприяння їх подальшого посилення
або зниження. Рівень вираженості організаційно-професійних та соціальнодемографічних характеристик персоналу не досліджувався, оскільки

ці

характеристики просто аналізувались на основі даних, отриманих за
«анкетою-паспортичкою».
Розглянемо

послідовно

вираженість

виділених

психологічних

характеристик персоналу (соціально-психологічні установки, задоволеність
роботою та задоволеність життя).
Розпочнемо з аналізу соціально-психологічних установок персоналу
комерційних організацій (табл 2.3.1, Додаток В.1.1). Оскільки методика
передбачає аналіз певних пар установок, які є за змістом певною мірою
протилежні, то аналіз вираженості соціально-психологічних установок ми
також будемо здійснювати попарно.
Порівняння установок «на процес» і на «результат» у персоналу
комерційних організацій показало, що за кількістю працівників з високим
рівнем вираженості значно переважає, практично вдвічі, така установка, як
«орієнтація на результат» (59,3% проти 29,1%). Наявність високого рівня
вираженості такої установки у більше, ніж у половини опитуваних, можна
оцінити позитивно, оскільки це свідчить про налаштованість опитуваних на
досягнення конкретних результатів їх життєдіяльності. Разом з тим, очевидно,
що значного посилення потребує і «орієнтація на процес», яка забезпечує
інтерес до змісту діяльності, осмислення її суттєвих аспектів тощо. Отже,
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досягнення балансу між

«орієнтацією на процес» та «орієнтацією на

результат» можна вважати, як нам здається, одним з резервів розвитку
соціально-психологічних установок персоналу комерційних організацій.
Таблиця 2.3.1
Рівень вираженості соціально-психологічних установок персоналу
комерційних організацій (в % від загальної кількості опитаних)
Види соціальнопсихологічної
установки

Низький

Рівень вираженості
Середній

Високий

«Орієнтація на процес-результат»
«На процес»
«На результат»
«На альтруїзм»
«На егоїзм»
«На свободу»
«На владу»
«На працю»
«На гроші»

13,0
57,9
2,7
37,9
«Орієнтація на альтруїзм-егоїзм»
18,0
39,1
67,8
26,1
«Орієнтація на свободу-владу»
35,7
44,4
6,5
50,2
«Орієнтація на працю-гроші»
53, 6
39,5
68,2
26,1

29,1
59,3
42,9
6,1
19,9
43,3
6,9
5.7

Співставлення соціально-психологічних установок «на альтруїзм» та
«на егоїзм» показало, що за кількістю осіб із високим рівнем вираженості у
цій парі значно переважає (майже у шість раз), орієнтація «на альтруїзм»
(42,9% проти 6,1%). Наявність високого рівня вираженості орієнтації «на
альтруїзм» у значної частини опитаних, без сумніву, можна оцінити
позитивно, оскільки такі опитані орієнтовані на безкорисну допомогу інших
людям. Однак, як зазначається в літературі [121], така установка може діяти
проти задоволення власних інтересів опитуваних, особливо, при низькій
вираженості установки «на егоїзм». Тому досягнення «здорового егоїзму»
можна розглядати, як один із бажаних напрямків розвитку соціальнопсихологічних установок персоналу комерційних організацій.
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Ще однією парою соціально-психологічних установок є «орієнтація на
свободу» та орієнтація на владу». Отримані свідчать про те, що тут за
наявністю працівників із високим рівнем вираженості переважає установка
«на владу» (43,3% проти 19,9%), що свідчить про те, що у персоналу
комерційних організацій переважає орієнтація на здійснення впливу на інших,
демонстрація своєї переваги на іншими. Тому посилення орієнтації «на
свободу» дасть можливість персоналу комерційних організацій вільно
висловлювати

свої

думки,

вносити

пропозиції

щодо

оптимізації

життєдіяльності, в тому числі, і щодо використання грошей, способів їх
заробляння тощо.
І, насамкінець, останньою парою установок є «орієнтація на працю» та
«орієнтація на гроші». Слід зазначити, що на відміну від попередніх пар
соціально-психологічних установок, число осіб, які мають високий рівень
вираженості цих установок, є дуже незначним (відповідно 6,9% та 5,7%). При
цьому велика кількість осіб мають низький рівень вираженості таких
установок (відповідно 53,6% та 68,2%). І якщо стосовно «орієнтації на гроші»,
яка передбачає розгляд грошей як основної цінності в життєдіяльності, така
ситуація не викликає тривоги, то стосовно «орієнтації на працю» цього не
можна сказати. Адже саме «орієнтація на працю» створює для людини
можливості для задоволення матеріальних потреб, для самореалізації тощо.
Отже значне посилення орієнтації «на працю» варто, на наш погляд,
розглядати як один із суттєвих напрямків оптимізації життєдіяльності
персоналу, в тому числі, і в контексті його ставлення до грошей та їх
використання.
В цілому, дослідження виявило ряд диспропорцій у розвитку соціальнопсихологічних установок персоналу комерційних організацій.
Аналіз даних, які стосуються задоволеності роботою та задоволеності
життям персоналу комерційних організацій, також виявило ряд проблем.
Як видно із табл. 2.3.2 та Додатку В.1.2, число осіб, у яких виявлено
високий рівень задоволеності роботою, складає 37,9%, трохи більше, ніж одна
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третина. Але при цьому число працівників, які не повністю задоволені, складає
більш, ніж половина (56,7%). І число працівників, які зовсім не задоволені, є
5,4%.
Таблиця 2.3.2
Рівень вираженості задоволеності роботою персоналу комерційних
організацій (в % від загальної кількості опитаних)
Задоволеність
роботою

Рівень вираженості
Не задоволений
Не повністю
задоволений
5,4
56,7

Задоволений
37,9

Щодо рівня задоволеності життям (табл. 2.3.3, Додаток В.1.3), то тут
число осіб із високим рівнем задоволеності життя практично таке ж саме, як
і в ситуації із задоволеності роботою. Однак, значно нижчим є число
працівників із середнім рівнем задоволеності життям (33,3% проти 56,7%) і
значно вищим число працівників із низьким рівнем задоволеності життям
(29,1% проти 5,4%).
Таблиця 2.3.3
Рівень вираженості задоволеності життям персоналу комерційних
організацій (в % від загальної кількості опитаних)
Задоволеність
життям

Низький

Рівень вираженості
Середній

Високий

29,1

33,3

37,5

Отже, можна говорити про те, що лише третина персоналу мають
високий рівень задоволеності роботою та життям. При цьому

кількість

працівників із низьким рівень вираженості задоволеності життям переважає
над кількістю працівників із таким показником щодо задоволеності роботою.
Отже, стосовно цих показників також є значні резерви щодо оптимізації
життєдіяльності персоналу комерційних організацій.
Отже, в цілому дослідження показало наявність певних проблем у
розвитку психологічних характеристик персоналу комерційних організацій.
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2.3.2.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками персоналу комерційних організацій та загальним
ставленням персоналу до грошей
Звернемося спочатку до даних, які стосуються зв’язку психологічних
характеристик персоналу комерційних організацій

та його загального

ставлення до грошей [107].
Що стосується соціально-психологічних установок, то тут виявлено
негативний статистично значущий зв’язок лише з одним видом установок –
орієнтацією «на альтруїзм» (rs=-0,267, p<0,05) (табл. 2.3.4, Додаток В.2.1).
Таблиця 2.3.4
Зв’язок соціально-психологічних установок персоналу комерційних
організацій та загального ставлення персоналу до грошей (rs)
Соціально-психологічні установки

Загальне ставлення до грошей

персоналу
Орієнтація на процес

,017

Орієнтація на результат

,021

Орієнтація на альтруїзм

-,267*

Орієнтація на егоїзм

-,022

Орієнтація на свободу

,002

Орієнтація на владу

-,044

Орієнтація на працю

,007

Орієнтація на гроші

,025

* p<0,05
Суть цього зв’язку проявляється в тому, що по мірі підвищення рівня
вираженості цієї установки у людини знижується позитивне ставлення до
грошей. Скоріше всього це пов’язано з тим, що надмірний вияв альтруїзм (як
найцінніша громадська мотивація, наявність якої вирізняє зрілу людину), може
йти на школу самій людині. Тому можна говорити, напевне, що у ставленні до
грошей має бути певний баланс альтруїзму та «здорового егоїзму».
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Щодо інших соціально-психологічних установок, то статично значущих
зв’язків із загальним ставленням до грошей у персоналу комерційних
організацій не виявлено. Очевидно вони пов’язані з іншими складовими
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій, наприклад, такими,
як роль грошей у життєдіяльності персоналу та ін.
Далі звернемося до даних, які стосуються зв’язку задоволеності роботою
та задоволеності життям і загального ставлення персоналу комерційних
організацій до грошей (табл. 2.3.5, Додаток В.2.2 ).
Таблиця 2.3.5
Зв’язок задоволеності роботою, задоволеності життям персоналу
комерційних організацій та його загального ставлення до грошей (rs)
Показники задоволеності персоналу

Загальне ставлення до грошей

роботою та життям
Задоволеність роботою

0,054

Задоволеність життям

0,214**

** p<0,01; * p<0,05
Отримані дані свідчать про те, що у дослідження не виявлено статистично

значущого зв’язку між задоволеністю роботою та загальним ставленням до
грошей. Однак, виявлено позитивний статистично значущого зв’язок між
загальним індексом життєвої задоволеності та загальним ставленням до
грошей

персоналу

комерційних

організацій

(rs=0,214,

p<0,01).Це

проявляється в тому, що по мірі підвищення вираженості зазначеного
показника рівень позитивного ставлення до грошей зростає. Отже, по мірі
підвищення життєвої задоволеності персоналу комерційних організацій
ставлення персоналу до грошей стає більш позитивним.
Щодо

соціально-демографічних

характеристик

персоналу

комерційних організацій, то встановлено, що існує позитивний статистично
значущий зв’язок між більшістю досліджуваних соціально-демографічних
характеристик персоналу комерційних організацій та його загальним
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ставленням до грошей (табл. 2.3.6, Додаток В.2.3). Це проявляється в тому, що
загальне ставлення до грошей є більш позитивним у жінок, ніж у чоловіків
(rs=0,245, p<0,01), в одружених працівників (rs=0,147, p<0,05) та у тих, хто має
дітей (rs=0,123, p<0,05).
Таблиця 2.3.6
Зв’язок соціально-демографічних характеристик персоналу
комерційних організацій та загального ставлення персоналу
до грошей (rs)
Загальне ставлення

Соціально-демографічні характеристики

персоналу до грошей

персоналу
Вік

Загальне ставлення до
грошей

-0,121

Стать

0,245**

Сімейний

Наявність

стан

дітей

0,147*

0,123*

** p<0,01; * p<0,05
Очевидно, це пов’язано з тим, що зазначені категорії персоналу
комерційних організацій більш активніше включені в процеси економічної
соціалізації і це позначається на більш глибокому розумінню сутності грошей,
як універсального товару.
Окрім того, зафіксовано позитивні статистично значущі зв’язки між
окремими організаційно-професійними

характеристиками персоналу

комерційних організацій та його загальним ставленням до грошей (табл. 2.3.7,
Додаток В.2.4). Це проявляється в тому, що загальне ставлення до грошей є
більш позитивним в осіб, які мають вище освіту (rs= 0,178, p<0,01) та у тих
працівників, які мають більший стаж роботи в організації (rs=0,246, p<0,01).
Очевидно, працівники із зазначеними характеристиками більш активно
включені в процеси економічної та професійної соціалізації, що сприяє їх
більш позитивному ставленні їх до грошей.
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Таблиця 2.3.7
Зв’язок організаційно-професійних характеристик персоналу
комерційних організацій та загального ставлення персоналу до
грошей (rs)
Загальне
ставлення
персоналу до
грошей

Організаційно-професійні характеристики
персоналу
Рівень
Загальний
Стаж
Посада в
освіти
трудовий
роботи в
організації
стаж
організації

Загальне ставлення
до грошей

0,178**

0,246**

0,001

-0,019

** p<0,01
Отже, результати дослідження свідчать про те, що ряд психологічних,
соціально-демографічних

та

організаційно-професійних

характеристик

персоналу комерційних організацій мають статистично значущий зв’язок, як
позитивний, так і негативний, із загальним персоналу до грошей.
2.3.3.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками персоналу комерційних організацій

та оцінкою

персоналом ролі грошей у його життєдіяльності
Проаналізуємо

спочатку

зв’язок

між

характеристиками персоналу комерційних організацій

психологічними
та оцінкою

персоналом ролі грошей у його життєдіяльності [55; 112].
Що

стосується

зв’язку

між

такими

соціально-психологічними

установками, як «орієнтація на процес-результат», «орієнтація на альтруїзмегоїзм» та оцінкою персоналом комерційних організацій ролі грошей у його
життєдіяльності, то тут було отримано

дані, які свідчать про наявність

статистично значущих зв’язків, як позитивних, так і негативних,

між

зазначеними соціально-психологічними установками та оцінкою персоналом
комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності (табл. 2.3.8).
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Таблиця 2.3.8
Зв’язок соціально-психологічних установок «орієнтація на процесрезультат», «орієнтація на альтруїзм-егоїзм» та оцінкою персоналом
комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності (rs)
Роль грошей у
Орієнтація на:
життєдіяльності персоналу
процес результат альтруїзм егоїзм
Задоволення базових життєвих потреб:
Потреб власної сім’ї
-0,007
0,142*
0,223**
-0,076
Допомога рідним та близьким
0,135*
-0,011
0,064
-0,008
Власних життєвих потреб
0,011
0,058
-0,140*
0,033
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та лікування:
Забезпечення відпочинку під
-0,090
0,120
-0,073
-0,019
час відпустки
Підтримання здоров’я
-0,110
0,021
0,036
-0,089
Оплата медичних послуг
-0,068
-0,012
0,079
-0,091
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
-0,231**
0,036
-0,166**
0,175**
Професійного
-0,333**
-0,080
-0,139*
0,124*
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей
-0,049
0,136*
-0,074
0,104
Формування іміджевих характеристик:
Придбання гарного,
-0,043
0,113
-0,035
-0,051
стильного одягу
Досягнення та підкреслення
свого соціально-0,067
0,340**
-0,149*
0,084
економічного статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів,
-0,083
0,096
-0,146*
0,150*
розважальних центрів тощо
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним
-0,143*
0, 119
0,131*
-0,012
верствам населення
Людям з особливими
0,014
-0,023
0,212**
-0,030
потребами
** p<0,01; * p<0,05
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Проаналізуємо

спочатку

зв’язок

між

соціально-психологічними

установками «орієнтація на процес-результат» та оцінкою ролі грошей у
життєдіяльності персоналу комерційних організацій (табл. 2.3.8).
Насамперед, зазначимо, що число статистично значущих зав’язків між
соціально-психологічними установками «орієнтація на процес-результат» та
оцінкою ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій є
невеликим, оскільки число таких зв’зків у кожної складової пари є лише 4 із
14 можливих. Це свідчить, наш погляд, про те, що дані соціально-психологічні
установки впливають лише на оцінку окремих показників ролі грошей у
життєдіяльності персоналу комерційних організацій.
Що стосується безпосередньо змісту зв’язку, то тут простежується така
ситуація.
Стосовно соціально-психологічної установки «орієнтація на процес», то
у процесі дослідження встановлено позитивний статистично значущий зв’язок
між цією соціально-психологічною установкою та таким показником, як
«допомога різним та близьким» (rs=0,135, p<0,05). Тобто, мова йде про те, що
чим більш вираженою є «орієнтація на процес», тим

вищою є оцінка

персоналом комерційних організацій грошей як засобу допомоги рідним та
близьким.
Однак,

зафіксовано негативний

статистично значущий зв’язок між

«орієнтацією на процес» і такими показниками, як «культурний розвиток»
(rs=-0,231,

p<0,01),

«професійний

розвиток

(rs=-0,333,

p<0,01)

та

«волонтерська допомога соціально незахищеним верствам населення»
(rs=-0,143, p<0,05). Суть даного цього зв’язку проявляється в тому, що по мірі
підвищення вираженості «орієнтації на процес»
персоналом комерційних організацій ролі грошей

знижується оцінка
у культурному,

професійному розвитку та волонтерській допомозі соціально незахищеним
верствам населення. Тобто, «орієнтація на процес», скоріше всього, зменшує
бачення персоналом вказаних можливостей грошей у його життєдіяльності.
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Що стосується соціально-психологічної установки «орієнтація на
результат», то тут спостерігається дещо інша ситуація, оскільки всі виявлені
статистично значущі зв’язки є позитивними (табл. 2.3.8). Так, виявлено
позитивний статистично значущий зв’язок між «орієнтацією на результат» і
такими показниками, як «задоволення потреб власної сім’ї» (rs=0,142, p<0,05),
«накопичення грошей» (rs=0,136, p<0,05), «досягнення та підкреслення свого
соціально-економічного статусу» (rs=0,340, p<0,01). Тобто, підвищення рівня
вираженості «орієнтації на результат» посилює оцінку ролі грошей як засобу
вирішення

«актуальних»

потреб

персоналу

комерційних

організацій

(задоволення потреб власної сім’ї, досягнення та посилення особливого
соціально-економічного статусу), а також сприяє розумінню грошей як засобу
вирішення «перспективних» потреб персоналу (накопичення грошей шляхом
відкриття депозитів, придбання нерухомості тощо).
Отже, «орієнтації на результат» сприяє позитивній оцінці грошей, як
засобу вирішення «актуальних» потреб персоналу комерційних організацій
(задоволення потреб власної сім’ї, досягнення та посилення особливого
соціально-економічного статусу), а також сприяє розумінню грошей як засобу
вирішення «перспективних» потреб персоналу (накопичення грошей шляхом
відкриття депозитів, придбання нерухомості тощо), в той час, як «орієнтація
на процес» знижує позитивну оцінку грошей у життєдіяльності персоналу.
Тому з метою забезпечення більш повного і цілісного сприйняття ролі грошей
для життєдіяльності персоналу доцільним є формування у персоналу такої
соціально-психологічної установки, як «орієнтація на результат».
Далі звернемося до даних, які стосуються зв’язку між соціальнопсихологічними установками «орієнтація на альтруїзм-егоїзм» та оцінкою
ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій (табл.
2.3.8).
Насамперед, зазначимо, що число статистично значущих зв’язків між
соціально-психологічними установками «орієнтація на альтруїзм-егоїзм» та
оцінкою ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій в
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цілому є більш вираженим, але це стосується лише такої складової пари
установок, як «орієнтація на альтруїзм» (8 із 14 можливих). Щодо такої
складової як «орієнтація на егоїзм», то число таких зв’язків, як і в попередній
парі, є невеликим (3 із 14 можливих).
Проаналізуємо виявлені закономірності.
Стосовно

соціально-психологічної

установки

«орієнтація

на

альтруїзм», то у результаті дослідження виявлено позитивний статистично
значущий зв’язок між цією соціально-психологічною установкою і такими
показниками, як «задоволення потреб власної сім’ї» (rs=0,223, p<0,01),
волонтерська допомога соціально не захищеним верствам населення (rs=0,131,
p<0,05) та людям з особливими потребами (rs=0,212, p<0,01). Це свідчить про
те, що із зростанням «орієнтації на альтруїзм» значущість зазначених проявів
ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій зростає.
Водночас, зафіксовано негативний статистично значущий зв’язок між
«орієнтацією на альтруїзм» і такими показниками, як «задоволеність власних
потреб» (rs=-0140, p<0,05), «культурний розвиток» (rs=-0,166, p<0,01),
«професійний розвиток» (rs=-0,139, p<0,05), «досягнення та підкреслення
свого соціально-економічного статусу» (rs=-0,149, p<0,05), «відвідування
нічних клубів, розважальних центрів тощо» (rs=-0,146, p<0,05). Тобто, мова
йде про те, що чим більш вираженою є

«орієнтація на альтруїзм», тим

значущість ролі грошей для задоволення базових життєвих потреб (особистих
потреб), культурного та професійного розвитку, здійснення розваг, а також
досягнення

та

підтримання

певного

соціально-економічного

статусу

знижується. Це свідчить, на наш погляд, про те, що «занадто багато
альтруїзму» негативно позначається на задоволенні значної кількості потреб
персоналу.
Разом з тим, протилежна картина, тобто, позитивний

статистично

значущий зв’язок, спостерігається щодо такої соціально-психологічної
установки, як «орієнтація на егоїзм». Як свідчать отримані дані, «орієнтація
на егоїзм» сприяє підвищенню таких показників, як «культурний розвиток»
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(rs=0,175, p<0,01), «професійний розвиток» (rs=0,124, p<0,05), «відвідування
нічних клубів, розважальних центрів тощо» (rs=0,150, p<0,05). Тобто,
«орієнтація на егоїзм» сприяє більш цілісному сприйнятті персоналом
комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності, тим більше, що
результати дослідження, які представлено у підрозділі 2.3.1, свідчать по явне
переважання у персоналу комерційних організацій орієнтації «на альтруїзм»
над орієнтацією «на егоїзм».
Отже, «орієнтація на альтруїзм» підвищує оцінку грошей для
задоволення потреб інших людей, але знижує оцінку їх ролі у задоволенні
власних потреб в багатьох сферах життєдіяльності, в той же час, «орієнтація
на егоїзм» сприяє підвищенню оцінки грошей у задоволенні ряду потреб
персоналу (у культурному та професійному розвитку, розвагах). Таким чином,
можна, говорити про те, що зниження «орієнтації на альтруїзм» та посилення
«орієнтації на егоїзм», тобто, формування «здорового егоїзму» може сприяти
більш повній і цілісній оцінці персоналом комерційних організацій ролі
грошей у його життєдіяльності.
Далі звернемося до результатів, які стосуються зв’язку між такими
соціально-психологічними установками, як «орієнтація на свободу-владу»,
«орієнтація на працю-гроші», та оцінкою персоналом комерційних організацій
ролі грошей у його життєдіяльності. У процесі дослідження було виявлено
статистично значущі зв’язки, як позитивні, так і негативні, між цими
показниками (табл. 2.3.9).
Проаналізуємо

спочатку

зв’язок

між

соціально-психологічними

установками «орієнтація на свободу-владу» та оцінкою ролі грошей у
життєдіяльності персоналу комерційних організацій (табл. 2.3.9).
Насамперед, зазначимо, що число статистично значущих зв’язків між
соціально-психологічними установками «орієнтація на свободу-владу» та
оцінкою ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій є
приблизно на такому ж рівні, як у попередній парі установок «орієнтація на
альтруїзм-егоїзм», але це стосується лише такої складової пари, як «орієнтація
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на владу» (7 із 14 можливих).

Щодо такої складової як «орієнтація на

свободу», то число таких зв’язків є невеликим (3 із 14 можливих).
Таблиця 2.3.9
Зв’язок соціально-психологічних установок «орієнтація на свободувладу», на «орієнтація на працю-гроші» та оцінкою персоналом
комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності (rs)
Роль грошей у життєдіяльності
Орієнтація на:
персоналу
свободу
владу
працю
гроші
Задоволення базових життєвих потреб:
Потреб власної сім’ї
0,111
0,264**
0,135*
-0,073
Допомога рідних та близьких
-0,074
-0,118
-0,167** -0,041
Власних життєвих потреб
0,273**
-0,031
-0,063
0,046
Забезпечення відпустки, здоров’я та медичного лікування:
Забезпечення відпочинку під час
-0,051
0,139*
-,0102
-0,111
відпустки
Підтримання здоров’я
-0,156*
0,146*
0,029
-0,073
Оплата медичних послуг
-0,116
0,126*
-0,092
0,018
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
-,021
0,169**
-0,046
-0,057
**
**
Професійного
0,050
0,183
0,186
0, 021
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей
-0,021
0,247**
0,190** 0,176**
Формування іміджевих характеристик:
Придбання гарного, стильного
0,077
0,109
0,054
0,026
одягу
Досягнення та підкреслення свого
0,222**
0,025
0,271** 0,256**
соціально-економічного статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів,
-0,062
0,113
0,135*
0,108
розважальних центрів тощо
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним верствам
-0,006
0,092
0,314**
0,105
населення
Людям з особливими потребами
0,152*
0,073
-0,011
0,010
** p<0,01; * p<0,05
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Проаналізуємо зміст виявлених зв’язків.
Стосовно соціально-психологічної установки «орієнтація на свободу»,
то слід сказати, що у результаті дослідження виявлено позитивний
статистично значущий зв’язок між цією установкою і такими показниками
оцінки ролі грошей у життєдіяльності персоналу, як «задоволення особистих
потреб» (rs=0,273, p<0,01),«досягнення та підкреслення свого соціальноекономічного статусу» (rs=0,222, p<0,01), «волонтерська допомога людям з
особливими потребами (rs=0,152, p<0,05). Це свідчить про те, що підвищення
вираженості «орієнтації на свободу» сприяє підвищенню оцінки зазначених
показників ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій.
Однак, при цьому констатовано негативний статистично значущий
зв’язок між «орієнтацією на свободу» і таким показником, як «підтримання
здоров’я»

(rs=-0,156, p<0,05). Тобто, підвищення «орієнтації на свободу»

знижує вираженість вказаного показника в оцінці ролі грошей у їх
життєдіяльності.
Стосовно соціально-психологічної установки «орієнтація на владу», то
у результаті дослідження виявлено позитивний статистично значущий зв’язок
між цією соціально-психологічною установкою і значною більшою кількістю
показників, які стосуються оцінки ролі грошей у життєдіяльності персоналу
комерційних організацій, порівняно з «орієнтацією на свободу», а саме:
«задоволення потреб власної сім’ї» (rs=0,264, p<0,01); «забезпечення
відпочинку під час відпустки» (rs=0,139, p<0,05); «підтримання здоров’я»
(rs=0,146, p<0,05); «оплата медичних послуг» (rs=0,126, p<0,05); «культурний
розвиток» (rs=0,169, p<0,01); «професійний розвиток»

(rs=0,183, p<0,01);

«накопичення грошей» (rs=0,247, p<0,01). Тобто, мова йде про те, що
підвищення рівня вираженості «орієнтації на владу» сприяє підвищенню
оцінки персоналом ролі грошей у його життєдіяльності

за більшістю її

показників (потреби власної сім’ї, відпочинок, підтримка здоров’я, медичне
обслуговування, культурний та професійний розвиток, накопичення грошей).
При цьому негативний вплив даної орієнтації на оцінку ролі грошей не
спостерігається.
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Таким чином, можна говорити про те, що «орієнтація на владу» сприяє
позитивній оцінці ролі грошей стосовно більшості аспектів життєдіяльності
персоналу комерційних організацій, і це значно більше, порівняно із
«орієнтацією на свободу», однак, «орієнтація на свободу» більше орієнтована
на оцінку ролі грошей у задоволенні власних потреб і посилення соціальногоекономічного статусу, а також оцінки ролей грошей для волонтерської
допомоги людям з особливими потребами. Тобто, посилення ролі «орієнтації
на владу» з комбінацією «орієнтації на свободу» може сприяти більш повній
і цілісній

оцінці ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних

організацій. Таким чином, можна говорити про доцільність певного балансу
між орієнтацією на «свободу» та орієнтацією на «владу», оскільки це сприяє
досягненню певного балансу між врахуванням своїх потреб та потреб інших
людей. Тим більше, що як було зазначено вище, у персоналу комерційних
організацій спостерігається явно не достатня вираженість установки
«орієнтація на свободу».
Далі проаналізуємо зв’язок між соціально-психологічними установками
«орієнтація на працю-гроші» та оцінкою ролі грошей у життєдіяльності
персоналу комерційних організацій (табл. 2.3.9).
Насамперед, зазначимо, що число статистично значущих зв’язків між
соціально-психологічними установками «орієнтація на працю-гроші» та
оцінкою ролі грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій є
також вираженим, але це стосується лише такої складової пари, як «орієнтація
на працю» (7 із 14 можливих). Щодо такої складової як «орієнтація на гроші»,
то число таких зв’язків є зовсім невеликим (1 із 14 можливих).
Що стосується такої соціально-психологічної установки, як «орієнтація
на працю», то тут виявлено позитивний статистично значущий зв’язок між
цією соціально-психологічною установкою і такими показниками оцінки ролі
грошей у життєдіяльності персоналу, як «задоволення потреб власної сім’ї»
(rs=0,135, p<0,05), «професійний розвиток» (rs=0,186, p<0,01), «накопичення
грошей» (rs=0,190, p<0,01), «досягнення та підкреслення свого соціальноекономічного статусу» (rs=0,271, p<0,01), «відвідування нічних клубів,
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розважальних центрів тощо» (rs=0,135, p<0,05), «волонтерська допомога
соціально незахищеним верствам населення» (rs=0,314, p<0,01). Це свідчить
про те, що по мірі вираженості зазначеної соціально-психологічної установки
оцінка значущості відповідних показників ролі грошей, які стосуються
більшості сфер життєдіяльності персоналу комерційних організацій, зростає. І
лише з одним показником, таким, як «допомога рідних та близьких» виявлено
негативний статистично значущий зв’язок (rs=-0,167, p<0,01).
Щодо соціально-психологічної установки «орієнтація на гроші», то тут
виявлено позитивний статистично значущий зв’язок між цією соціальнопсихологічною установкою і лише одним показником, таким, як «досягнення
та підкреслення свого соціально-економічного статусу» (rs=0, 271, p<0,01).
Тобто, мова йде про те, що по мірі підвищення вираженості «орієнтації на
гроші» для персоналу зростає значущість грошей як засобу посилення свого
соціально-економічного статусу, тобто, можна говорити про те, що «гроші
існують лише ради грошей», в той час, як інші показники ролі грошей для
життєдіяльності, скоріше всього, не є значущими.
Отже, значне посилення у персоналу установки «на працю», високий
рівень якої, як було вказано вище, представлено зовсім у незначної кількості
опитаних, дасть можливість явно розширити оцінку персоналом комерційних
організацій ролі грошей у його життєдіяльності.
Таким чином, можна заключити, що «орієнтація на працю» корелює з
позитивною

оцінкою

значущості

грошей

для

більшості

складових

життєдіяльності персоналу комерційних організацій, в той час, як «орієнтація
на гроші» носить односторонній характер і сприяє підвищенню значущості
лише соціально-економічного статусу персоналу. Таким чином, одним із
важливих аспектів формування ставлення до грошей у персоналу комерційних
організацій є формування «орієнтації на працю».
Отже, можна зробити висновок про те, що у процесі дослідження
виявлено статистично значущий зв’язок між соціально-психологічними
установками персоналу комерційних організацій та оцінкою ролі грошей у
його життєдіяльності, що свідчить про те, що ці психологічні характеристики
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персоналу

відграють

зачну

роль

в

процесі

монетарної

соціалізації

задоволеністю

роботою,

працівників.
Далі

проаналізуємо

зв’язок

між

задоволеністю життям та оцінкою персоналом комерційних організацій
ролі грошей у його життєдіяльності. Тут також було виявлено статистично
значущі зв’язки, як позитивні, так і негативні, між вказаними показниками
(табл. 2.3.10).
Що

стосується

задоволеності

роботою

персоналу

комерційних

організацій, то тут констатовано позитивний статистично значущий зв’язок
між задоволеності роботою та показниками, які стосуються оцінки персоналом
роді грошей у його життєдіяльності: «задоволення особистих потреб»
(rs=0,172, p<0,01); «забезпечення відпочинку під час відпустки» (rs=0,254,
p<0,01); «культурного розвитку» (rs=0,200, p<0,01); «придбання гарного,
стильного одягу» (rs=0, 129, p<0,05). Зміст виявленої закономірності полягає в
тому, що по мірі задоволеності роботою персоналу комерційних організацій
оцінка ролі грошей у його життєдіяльності зростає.
Однак, при цьому констатовано негативний статистично значущий
зв’язок між задоволеності роботою персоналу комерційних організацій і таким
показником, як «волонтерська допомога людям з особливими потребами» (rs=0,134, p<0,05). Тобто, мова йде про те, що по мірі підвищення задоволеності
роботою

оцінка персоналом ролі грошей для волонтерської допомоги

зменшується.
В цілому можна заключити, що зростання задоволеності роботою
персоналу комерційних організацій сприяє оцінці ролі грошей для більш
забезпечення

«індивідуалістичного»

профілю

життєдіяльності

(власні

потреби, відпочинок, культурний розвиток, стильна одежа, ігнорування
волонтерської допомоги).
Далі звернемося

до аналізу даних, які стосуються зв’язку між

задоволеністю життям та оцінкою персоналом комерційних організацій
ролі грошей у його життєдіяльності (табл. 2.3.10).
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Таблиця 2.3.10
Зв’язок між задоволеністю роботою, життям
та оцінкою персоналом комерційних організацій ролі грошей у його
життєдіяльності (rs)
Роль грошей у життєдіяльності
Задоволеність Задоволеність
персоналу
роботою
життям
Задоволення базових життєвих потреб:
Задоволення потреб власної сім’ї
0,106
0,238**
Допомога рідним та близьким
0,070
0,039
Задоволення особистих потреб
0,172**
0,030
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та лікування;
Забезпечення відпочинку під час відпустки
0,254**
0,159*
Підтримання здоров’я
-0,030
0,174**
Оплата медичних послуг
0,049
-0,010
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
0,200**
0,159*
Професійного
0,044
0,138*
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей
0,016
0,147*
Формування іміджевих характеристик:
Придбання гарного, стильного одягу
0,129*
0,165**
Досягнення та підкреслення свого
-0,016
-0,043
соціально-економічного статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів, розважальних
-0,112
0,190**
центрів
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним верствам
-0,092
-0,023
населення
Людям з особливими потребами
-0,134*
0,017
** p<0,01; * p<0,05
Як свідчать отримані дані, виявлено позитивний статистично значущий
зв’язок між задоволеності життям персоналу комерційних організацій та значно
більшою кількістю показників, які стосуються оцінки персоналом роді грошей у
його життєдіяльності, порівняно із задоволеністю роботою: «задоволення потреб
власної сім’ї» (rs=0,238, p<0,01); «забезпечення відпочинку під час відпустки»
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(rs=0,159, p<0,05); «підтримання здоров’я»

(rs=0,174, p<0,01); «культурний

розвиток» (rs=0,159, p<0,05); «професійний розвитку» (rs=0,138, p<0,05),
«накопичення грошей» (rs=0,147, p<0,05), «придбання гарного, стильного одягу»
(rs=0,165, p<0,01), «відвідування нічних клубів, розважальних центрів» (rs=0,190,
p<0,01). Сутність цього зв’язку полягає в тому, що по мірі задоволеності життям
персоналу комерційних організацій оцінка ролі грошей у його життєдіяльності
зростає.
Отже, можна заключити, що порівняно із задоволеністю роботою, оцінка
задоволеності життям сприяє більш повній і цілісній оцінці ролі грошей у
життєдіяльності персоналу. Адже, як видно із таблиці 2.3.11, до показників
оцінки ролі грошей у життєдіяльності, які є спільними для задоволеності
роботою та задоволеності життям («забезпечення відпочинку під час відпустки»;
«культурний розвиток», «покупка гарної, стильної одежі»), добавляються ще
інші показники, такі, як «підтримання здоров’я», «професійний розвиток»,
«накопичення грошей», «відвідування нічних клубів, розважальних центрів».
Окрім того, відсутній негативний статистично значущий зв’язок між
задоволеністю життям персоналу комерційних організацій та волонтерською
допомогою людям з особливими потребами, а також з’являється позитивний
статистично значущий зв’язок задоволеності життям і таким показником ролі
грошей, як «задоволення потреб власної сім’ї» (замість «задоволення особистих
потреб»). Тобто, деякий «індивідуалістичний» профіль оцінки грошей у
життєдіяльності персоналу організацій, який спостерігається при задоволеності
роботою, у ситуації із задоволеності життям змінюється на більш «соціальний»
профіль.
Таким чином, загалом можна говорити про те, що підвищення рівня
задоволеності роботою та задоволеності життям у персоналу комерційних
організацій, середній та низький рівень яких спостерігається у достатньо
значної кількості опитаних, про що йшла мова вище, може сприяти більш
цілісній оцінці грошей у його життєдіяльності персоналу.
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Щодо зв’язку соціально-демографічних характеристик персоналу
комерційних організацій та його оцінкою ролі грошей у його життєдіяльності,
то тут встановлено наступне.
Виявлено наявність великої кількості статистично значущих зв’язків за
більшістю показників оцінки грошей у життєдіяльності працівників (38
показників із 60 можливих, тобто майже дві третини) та соціальнодемографічними характеристиками працівників (табл. 2.3.11).
Так, що стосується такого чинника, як «вік», то тут виявлено позитивний
статистично значущий зв’язок між віком та оцінкою працівниками
комерційних організацій ролі грошей як засобу «для допомоги рідним та
близьким» (rs=0,141, p<0,05) (табл. 2.3.11). Тобто чим старше за віком
працівники комерційних організацій, тим більше вони оцінюють роль грошей
для допомоги рідним та близьким людям.
Однак, при цьому виявлено негативний статистично значущий зв’язок
між віком та оцінкою працівниками комерційних організацій ролі грошей як
засобу: «задоволення особистих потреб» (rs=-0,149, p<0,05), «підтримання
здоров’я» (rs=-0,164, p<0,01), «оплати медичних послуг» (rs=-0,262, p<0,01),
«культурного розвитку» (rs=-0,260, p<0,01), «професійного розвитку» (rs=0,187, p<0,01), «накопичення грошей» (rs=-0,231, p<0,01), «покупки гарного,
стильного одягу» (rs=-0,197, p<0,01), «досягнення та підкреслення свого
соціально-економічного статусу» (rs=-0,261, p<0,01), «відвідування нічних
клубів, розважальних центрів тощо (rs=-0,183, p<0,01), «волонтерської
допомоги соціально незахищеним верствам населення (rs=-0,154, p<0,05).
Тобто йдеться про те, що з віком зменшується роль грошей у задоволенні
власних потреб працівників комерційних організацій (як матеріальнопобутових, так і потреб культурного та професійного розвитку, підтримки
здоров’я, забезпечення іміджево-статусних показників), а також накопичення
грошей та допомоги інших людям. Отже, з підвищенням віку співробітники
комерційних організацій більше допомагають рідним та близьким і менше
«вкладають» в себе.
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Таблиця 2.3.11
Зв’язок між соціально-демографічними характеристиками персоналу
комерційних організацій та оцінкою ролі грошей у його життєдіяльності
(rs)
Роль грошей у
життєдіяльності
працівників

Соціально-демографічні характеристики
персоналу
Вік
Стать
Сімейний
Наявність
стан
дітей
Задоволення базових життєвих потреб:
Потреб власної сім’ї
-0,042
-0,068
0,107
0,145*
Особистих потреб
-0,149* 0,199**
-0,172**
0,053
Допомога рідним та близьким 0,141* -0,124*
-0,172**
-0,124*
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та медичного лікування:
Забезпечення відпочинку під
-0,035
0,086
-0,056
0,049
час відпустки
Підтримання здоров’я
-0,164** 0,120
-0,287**
-0,260**
Оплата медичних послуг
-0,262** 0,003
-0,045
-0,045
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
-0,260** 0,246**
-0,216**
-0,202**
Професійного
-0,187** 0,148*
-0,187**
-0,213**
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей
-0,231** -0,042
-0,133*
-0,155*
Формування іміджевих характеристик:
Придбання гарного,
-0,197** 0,273**
-0,176**
0,096
стильного одягу
Досягнення та підкреслення
свого соціально-0,261** 0,020
-0,316**
-0,325**
економічного статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів,
-0,183** -0,057
-0,181**
-0,174**
розважальних центрів тощо
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним
-0,154* -0,216**
-0,202**
0,105
верствам населення
Людям з особливими
-0,061
0,105
-0,131*
-0,216**
потребами
** p<0,01; * p<0,05
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Також подібні статистично значущі закономірності виявлено у процесі
аналізу зв’язку між такими характеристиками працівників, як «сімейний
стан» та «наявність дітей», та оцінкою працівниками ролі грошей у їх
життєдіяльності (табл. 2.3.11). За більше, ніж половиною показників (8 із 15),
виявлено

негативні

статистично

значущі

зв’язки

між

названими

характеристиками працівників та оцінкою працівниками комерційних
організацій ролі грошей як засобу: «для допомоги рідним та близьким»
(сімейний стан – rs=-0,172, p<0,01; наявність дітей – rs=-0,124, p<0,05); «для
культурного саморозвитку» (сімейний стан – rs=-0,216, p<0,01; наявність дітей
– rs=-0,202, p<0,01); «для підтримання здоров’я» (сімейний стан – rs=-0,287,
p<0,01; наявність дітей – rs=-0,260, p<0,01); «для професійного розвитку
(отримання «базової» та другої вищої освіти, підвищення кваліфікації тощо)»
(сімейний стан – rs=-0,187, p<0,01; наявність дітей – rs=-0,213, p<0,01); «для
накопичення» (сімейний стан – rs=-0,133, p<0,05; наявність дітей –rs=-0,155,
p<0,05); «для досягнення та підкреслення свого особливого соціальноекономічного статусу» (сімейний стан – rs=-0,316, p<0,01; наявність дітей –
rs=-0,325, p<0,01); «для розваг» (сімейний стан – rs=-0,181, p<0,01; наявність
дітей – rs=0,174, p<0,01); «для допомоги іншим людям» (сімейний стан –
rs=-0,131, p<0,05; наявність дітей – rs=-0,216, p<0,01). Слід зазначити, що за
такою характеристикою, як «сімейний стан», до 8 показників, які спільні для
названих вище характеристик персоналу, сюди ще додаються три показники
оцінки ролі грошей як засобу: «для задоволення власних життєво значущих
потреб» (rs=-0,172, p<0,01), «для придбання гарного, стильного одягу»
(сімейний стан – rs=-0,176, p<0,01), «для допомоги особливим категоріям
людей»

(сімейний

стан

–

rs=-0,202,

p<0,01).

Сутність

виявлених

закономірностей полягає в тому, що в міру появи у працівників сім’ї та дітей
різко змінюється пріоритет в оцінці грошей – вони все менше оцінюються
працівниками як засіб задоволення власних потреб, і все більше оцінюються
як засіб задоволення потреб сім’ї .
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Підтвердженням

цьому

є

виявлений

позитивний

статистично

значущий зв’язок між такою характеристикою персоналу, як «наявність
дітей», та оцінкою грошей як засобу «для потреб та розвитку власної сім’ї
(матеріально-побутові потреби, навчання дітей тощо)» (rs=0,145, p<0,05).
Тобто в міру появи дітей оцінка грошей у цьому контексті життєдіяльності
працівників комерційних організацій зростає.
Отримані дані відображають цілком природні закономірності щодо
оцінки грошей працівниками комерційних організацій, оскільки, з одного
боку, в міру активного включення в сімейні стосунки підвищується
відповідальність дорослих та працюючих членів сім’ї за добробут інших
членів сім’ї. З іншого боку, ігнорування власних потреб, особливо тих, які
стосуються забезпечення власного здоров’я, іміджу, подальшого розвитку
тощо, може призводити до негативних наслідків у діяльності та поведінці
працівників,

спричиняти

виникнення

внутрішньоособистісних

та

міжособистісних конфліктів тощо. Тому одним із підходів щодо формування
адекватного ставлення до грошей у персоналу комерційних організацій має
бути, на наш погляд, формування «гармонійного» ставлення до грошей як
засобу задоволення, як потреб сім’ї і близьких людей, так і власних потреб. І
дуже бажано, щоб таке ставлення стосувалось всіх вікових категорій
персоналу.
У процесі дослідження виявлено також зв’язок між оцінкою
працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності і
такою характеристикою персоналу, як «стать» (табл. 2.3.11). Так,
встановлено, що жінки більше орієнтовані на оцінку грошей як засобу: «для
задоволення власних життєво значущих потреб» (rs=0,199, p<0,01), «для
культурного саморозвитку» (rs=0,246, p<0,01), «для професійного розвитку»
(rs=0,148, p<0,05), «для придбання гарного, стильного одягу» (rs=0,273,
p<0,01), в той час як чоловіки більше оцінюють гроші як засіб: «для допомоги
рідним та близьким» (rs=-0,124, p<0,05), «для допомоги соціально
незахищеним

верствам»

(rs=-0,21,

p<0,01).

Ці

дані

деякою

мірою
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узгоджуються з даними, отриманими на студентській вибірці [39; 66; 96],
згідно з якими дівчата більше орієнтовані на розвиток, в той час як хлопці,
більше віддають перевагу розвагам.
Отримані дані щодо впливу статі на оцінку ролі грошей свідчать, на наш
погляд, про те, що в контексті розв’язання проблеми досягнення гендерного
балансу [58], яка на сьогодні є достатньо актуального для суспільства,
важливим є, на наш погляд, формування як у жінок, так і в чоловіків, які
працюють у комерційних організаціях, певного балансу між власними
потребами та потребами близьких, чоловіки, так само, як і жінки, мають
дбати як про свій розвиток, так і про добробут близьких. І це буде сприяти, на
наш погляд, подоланню певних гендерних стереотипів стосовно чоловіків,
згідно з якими вони, насамперед, мають нести відповідальність за
матеріальний добробут родини, в той час, як інші їхні потреби є другорядними.
В контексті соціальних та освітніх змін, які відбуваються в суспільстві,
чоловіки так само, як і жінки, мають мати, насамперед, однакові можливості
для розвитку і стилю життя, для вибору власної стратегії життєдіяльності.
У цілому, результати цього блоку дослідження показали наявність
статистично

значущого

зв’язку

між

соціально-демографічними

характеристиками персоналу комерційних організацій (стать, вік, сімейний
стан, наявність дітей) та оцінкою ролі грошей у його життєдіяльності (за
багатьма показниками), які мають враховуватися в процесі економічної
соціалізації персоналу.
Далі звернемося до даних, які стосуються зв’язку між організаційнопрофесійними характеристиками персоналу (рівень освіти, загальний
трудовий стаж, стаж роботи в організації, посада в організації) та оцінкою ролі
грошей у його життєдіяльності (табл. 2.3.12).
У процесі дослідження виявлено наявність певної кількості статистично
значущих зв’язків (23 показники із 60 можливих), тобто трохи більше, ніж
одна

третини)

між

характеристиками персоналу

визначеними

організаційно-професійними

та оцінкою ролі грошей у життєдіяльності
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(табл. 2.3.12). Це значно менше, порівняно із соціально-демографічними
характеристиками персоналу.
Таблиця 2.3.12
Зв’язок між організаційно-професійними характеристиками
персоналу комерційних організацій та оцінкою ролі грошей у його
життєдіяльності (rs)
Роль грошей у
життєдіяльності
працівників

Організаційно-професійні характеристики
Рівень Загальний
Стаж
Посада в
освіти
трудовий
роботи в організації
стаж
організації
Задоволення базових життєвих потреб:
Потреб власної сім’ї
0,237**
0,102
-0,072
0,027
**
Допомога рідним та близьким -0,029
0,083
0,190
-0,148*
Власні життєві потреби
-0,020
-0,229**
0,009
-0,070
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та медичного лікування:
Забезпечення відпочинку під
0,097
-0,065
-0,179**
-0,018
час відпустки
Підтримання здоров’я
0,194**
-0,184**
-0,180**
-0,064
**
*
Оплата медичних послуг
0,056
-0,280
-0,158
-0,131*
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
0,213**
-0,301**
-0,116
-0,132*
*
Професійного
0,043
-0,143
-0,103
0,044
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей
0,199**
-0,163**
0,044
-0,032
Формування іміджевих характеристик:
Придбання гарного,
0,164**
-0,086
-0,137*
-0,130*
стильного одягу
Досягнення та підкреслення
свого соціально-0,038
-0,195**
-0,005
-0,142*
економічного статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів,
0,136*
-0,100
-0,071
0,105
розважальних центрів
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним
0,041
-0,093
-0,061
0,211**
верствам населення
Людям з особливими
-0,034
-0,111
-0,134*
0,111
потребами
** p<0,01; * p<0,05
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Щодо впливу такої характеристики працівників, як «рівень освіти», то
встановлено позитивний статистично значущий зв’язок між рівнем освіти
та оцінкою грошей як засобу задоволення: «потреб власної сім’ї » (rs=0,237,
p<0,01), «для культурного саморозвитку» (rs=0,213, p<0,01), «підтримання
здоров’я» (rs=0,194, p<0,01), «накопичення грошей» (rs=0,199, p<0,01),
«придбання гарного, стильного одягу» (rs=0,164, p<0,01), «відвідування
нічних клубів, розважальних центрів» (rs=0,136, p<0,05) (табл. 2.3.12). Тобто
тут прослідковується така закономірність: із підвищенням

рівня освіти

персоналу комерційних організацій, з одного боку, підвищується значущість
грошей як засобу для задоволення потреб власної сім’ї, а з іншого боку,
зростає роль грошей і для вирішення інших проблем, які стосуються інших,
різносторонніх аспектів життя (культурний розвиток, розваги, іміджові
характеристики, підтримання здоров’я), а також створення певного
економічного базису. Отже, можна говорити про те, що освіта працівників є
тим чинником, який сприяє становленню їх багатоаспектного ставлення до
грошей, а не лише «сфокусованого» на вирішенні базових потреб персоналу.
Стосовно впливу такої характеристики працівників, як «загальний
трудовий стаж», то встановлено негативний статистично значущий
зв’язок між загальним трудовим стажем та оцінкою грошей як

засобу:

«задоволення особистих потреб» (rs=-0,229, p<0,01), «культурного розвитку»
(rs=-0,301, p<0,01), «підтримання здоров’я» (rs=-0,184, p<0,01), «оплати
медичних послуг» (rs=-0,280, p<0,01), «професійного розвитку» (rs=-0,143,
p<0,05),

«накопичення грошей» (rs=-0,163, p<0,01), «досягнення

та

підкреслення свого соціально-економічного статусу» (rs=-0,195, p<0,01)
(табл. 2.3.12). Встановлена закономірність близька до тієї, яка виявлена щодо
впливу віку. Тобто мова йде про те, що із підвищенням трудового стаду
персоналу комерційних організацій зменшується роль грошей у задоволенні
особистих потреб працівників комерційних організацій (як власних життєво
значущих потреб, так і потреб культурного розвитку, підтримки здоров’я,
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забезпечення іміджево-статусних показників, а також накопичення грошей).
Подібність впливу таких чинників, як «вік» і «трудовий стаж», є
закономірною, адже ці характеристики персоналу для значної кількості
працівників є достатньо подібними, оскільки їх «становлення» у більшості
випадків відбувається паралельно.
Однак, дещо відмінними від попередніх даних є результати, які
стосуються

впливу

такої

характеристики

працівників

комерційних

організацій, як «стаж роботи в організації» (табл. 2.3.12). Так, виявлено
позитивний статистично значущий зв’язок між стажем роботи в компанії та
оцінкою грошей як засобу: «для допомоги рідним та близьким» (rs=0,190,
p<0,01). Тобто, підвищення стажу роботи персоналу в організації сприяє
підвищенню їх рівня допомоги рідним та близьким, що, очевидно, можна
пояснити

підвищенням

заробітної

плати

працівників

комерційних

організацій та отриманням додаткових соціальних пільг не лише для себе, але
і для членів родини, що може бути відображено в соціальному пакеті тощо.
Однак, щодо інших показників оцінки ролі грошей, то ту спостерігається
майже така картина, як і щодо впливу загального трудового стажу. Так,
виявлено негативний статистично значущий зв’язок між стажем роботи в
компанії та оцінкою грошей як засобу: «забезпечення відпочинку під час
відпустки» (rs=-0,179, p<0,01), «підтримання здоров’я» (rs=-0,180, p<0,01),
«оплати медичних послуг» (rs=-0,158, p<0,05), «придбання гарного,
стильного одягу» (rs=-0,137, p<0,05), «допомоги особливим категоріям
людей» (rs=-0,134, p<0,05). Тобто мова йде про те, що стаж роботи в компанії
також знижує орієнтацію на оцінку ролі грошей як засобу задоволення
власних різносторонніх потреб персоналу.
Щодо такої характеристики працівників, як «посада в організації», то
тут встановлено негативний статистично значущий зв’язок між посадою в
організації та оцінкою грошей як засобу: «допомоги рідним та близьким»
(rs=-0,148, p<0,05), «культурного розвитку» (rs=-0,132, p<0,05), «оплати
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медичних послуг» (rs=-0,131, p<0,05), «придбання гарного, стильного одягу»
(rs=-0,130, p<0,05), «досягнення та підкреслення свого особливого соціальноекономічного

статусу»

(rs=-0,142,

p<0,05)

(табл.

2.3.12).

Тобто

із

підвищенням посади працівників комерційних організацій знижується оцінка
ними ролі грошей для допомоги рідним і близьким, задоволення іміджевостатусних потреб, оплати медичних послуг та культурного розвитку.
Можливо, це можна пояснити тим, що із підвищенням посади працівників в
комерційних організацій і, відповідно, підвищення матеріально-фінансових
можливостей працівників, ці питання перестають бути актуальними,
оскільки їх вирішення, є само собою

«зрозумілим» процесом. Однак,

встановлено позитивний статистично значущий зв’язок між посадою в
організації та оцінкою грошей як засобу «допомоги іншим людям» (rs=0,211,
p<0,01). Це свідчить про те, що підвищення посади в організації позитивно
впливає на оцінку ролі грошей як засобу допомоги іншим людям, що, скоріше
за

все,

обумовлене

більшими

матеріально-фінансово

можливостями

опитуваних та усвідомленням значущості альтруїстичних дій.
У цілому, результати дослідження показали наявність статистично
значущого зв’язку між організаційно-професійними характеристиками
працівників (рівень освіти, загальний трудовий стаж, стаж роботи в компанії,
посада в організації) та оцінкою працівниками комерційних організацій ролі
грошей у їх життєдіяльності, однак цей зв’язок стосується меншої кількості
параметрів оцінки ролі грошей у життєдіяльності, порівняно із соціальнодемографічними характеристиками працівників.
Загалом, проведене дослідження виявило наявність статистично
значущого зв’язку між психологічними, соціально-демографічними та
організаційно-професійними характеристиками персоналу та оцінкою ролі
грошей в життєдіяльності персоналу за багатьма показниками.
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2.3.4.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками персоналу комерційних організацій та оцінкою
персоналом способів отримання грошей
Проаналізуємо

спочатку

зв’язок

між

психологічними

характеристиками персоналу комерційних організацій

та оцінкою

персоналом комерційних організацій способів отримання грошей [108].
У процесі виконання дослідження, спрямованого на дослідження зв’язку
між такими соціально-психологічними установками, як

«орієнтація на

процес-результат», «орієнтація на альтруїзм-егоїзм» та оцінкою персоналом
комерційних організацій способів отримання грошей, було отримано дані, які
свідчать про наявність статистично значущих зв’язків, як позитивних, так і
негативних, між зазначеними показниками (табл. 2.3.13).
Проаналізуємо

спочатку

зв’язок

між

соціально-психологічними

установками «орієнтація на процес-результат» та оцінкою способів
отримання грошей.
Насамперед, зазначимо, що число статистично значущих зв’язків між
соціально-психологічними установками «орієнтація на процес-результат» та
способами отримання грошей є невеликим, оскільки число таких зв’зків у
кожної складової пари є лише від 2 до 5 показників із 14 можливих. Це
свідчить, наш погляд, про те, що дані соціально-психологічні установки
мають зв’язок лише з окремими способами отримання грошей.
Що стосується безпосередньо змісту зв’язку, то тут простежується така
ситуація.
Стосовно соціально-психологічної установки «орієнтація на процес», то
у процесі дослідження встановлено позитивний статистично значущий зв’язок
між цією соціально-психологічною установкою та таким показником, як
«індивідуальна підприємницька діяльність» (rs=0,129, p<0,05). Тобто, мова
йде про те, що чим більш вираженою є «орієнтація на процес», тим вищою є
оцінка персоналом комерційних організацій цього способу отримання грошей.
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Таблиця 2.3.13
Зв’язок соціально-психологічних установок «орієнтація на процесрезультат», «орієнтація на альтруїзм-егоїзм» та оцінкою персоналом
комерційних організацій способів отримання грошей (rs)
Способи отримання
Орієнтація на:
грошей
процес
результат альтруїзм
Здійснення трудової діяльності:
Здійсненням трудової
-0,121
-0,006
0,146*
діяльності в організації
Здійснення підприємницької діяльності:

егоїзм
-0,134*

Індивідуальна
0,129*
-0,153*
0,012
0,114
підприємницька діяльність
Поєднання
трудової
діяльності в організації з
0,013
0,189**
0,052
-0,038
підприємницькою
діяльністю
Здавання нерухомості в
0,100
-0,037
0,110
0,106
оренду
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційна
-0,266**
-0,066
-0,105
0,101
діяльність
Поєднання
трудової
діяльності в організації з
-0,286**
0,102
-0,240**
0,086
сумісництвом
в
іншій
організації
«Легкі» способи отримання грошей:
Щасливий випадок (спадок,
виграш в лотерею тощо)
Укладання
вигідного
шлюбу
Неофіційна діяльність, яка
швидко
приносить
прибуток
Гра на міжнародних біржах
(Forex тощо)
Участь в азартних іграх
(гральні
автомати,
спеціалізовані комп’ютерні
клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,05

-0,076

-0,045

-0,075

0,174**

-0,113

-0,048

-0,094

0,154*

-0,199**

-0,120

-0,122*

0,111

-0,144*

-0,050

-0,194**

0,172**

-0,039

-0,096

-0,164**

0,174**
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Однак, зафіксовано, так, як і при оцінці ролі грошей у життєдіяльності
персоналу, негативний статистично значущий зв’язок між «орієнтацією на
процес» і рядом показників, таких, як «експертно-консультаційна діяльність»
(rs=-0,266, p<0,01), «поєднання трудової діяльності в компанії з сумісництвом в
іншій організації» (rs=-0,286, p<0,01), «неофіційна діяльність, яка швидко
приносить прибуток» (rs=-0,199, p<0,01), «гра на міжнародних біржах (Forex
тощо)» (rs=-0,144, p<0,05). Суть даного цього зв’язку проявляється в тому, що
по мірі підвищення вираженості «орієнтації на процес» знижується оцінка
персоналом комерційних організацій способів отримання грошей, які мають
відношення до поєднання основної роботи з іншими видами робіт та «легкими»
способами отримання грошей.
Що стосується соціально-психологічної установки «орієнтація на
результат», то тут спостерігається дещо інша ситуація. Так, виявлено
негативний статистично значущий зв’язок між «орієнтацією на результат» і
таким показником, як «індивідуальна підприємницька діяльність» (rs=-0,153,
p<0,05) та позитивний статистично значущий зв’язок між «орієнтацією на
результат» та «поєднанням трудової діяльності в компанії з підприємницькою
діяльністю» (rs=0,189, p<0,01). Тобто,

підвищення рівня вираженості

«орієнтації на результат» знижує оцінку ролі індивідуальної підприємницької
діяльності та посилює значущість поєднання основної трудової діяльності з
підприємницькою.
Отже,

соціально-психологічні установки «орієнтація

на

процес-

результат» мають зв’язок, позитивний та негативний, переважно з оцінкою ролі
підприємницької діяльності як способу отримання грошей, при цьому
«орієнтація на процес» ще негативно зв’язана з оцінкою поєднання основної
роботи з іншими видами діяльності та окремими «легкими» способами
отримання грошей.
Далі звернемося до даних, які стосуються зв’язку між соціальнопсихологічними установками «орієнтація на альтруїзм-егоїзм» та оцінкою
способів отримання грошей персоналом комерційних організацій (табл. 2.3.13).
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Насамперед, зазначимо, що число статистично значущих зв’язків між
соціально-психологічними установками «орієнтація на альтруїзм-егоїзм» та
оцінкою способів отримання грошей персоналом комерційних організацій в
цілому є більш вираженим, оскільки число статистично значущих зв’язків в
кожній складовій пари установок складає 5 із 14 можливих.
Проаналізуємо виявлені закономірності.
Стосовно соціально-психологічної установки «орієнтація на альтруїзм»,
то у результаті дослідження виявлено позитивний статистично значущий
зв’язок між цією соціально-психологічною установкою і такими показниками,
як «здійсненням трудової діяльності в організації» (rs=0,146, p<0,05). Тобто, по
мірі вираженості такої установки зростає значущість трудової діяльності в
організації, як способу отримання грошей.
Однак, констатовано негативний
«орієнтацією на альтруїзм» і

статистично значущий зв’язок між

такими способом отримання грошей, як

«поєднання трудової діяльності в організації з сумісництвом в іншій
організації» (rs=-0,240, p<0,01) та рядом «легких» способів отримання грошей,
а саме: «неофіційна діяльність, яка швидко приносить прибуток» (rs=-0,122,
p<0,05), «гра на міжнародних біржах (Forex тощо) (rs=-0,194, p<0,01), «участь в
азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)»(rs=0,164, p<0,01). Тобто, при збільшенні вираженості «орієнтація на альтруїзм»
використання «легких» способів отримання грошей та поєднання основної
роботи з додатковою знижується.
Однак, прямо протилежна, майже «дзеркальна», картина зафіксована
стосовно такої соціально-психологічної установки, як «орієнтація на егоїзм».
Як свідчать отримані дані, «орієнтація на егоїзм» знижує використання такого
способу отримання грошей, як «здійсненням трудової діяльності в організації»
(rs=-0,134, p<0,05), але підвищує

використання таких «легких» способів

отримання грошей, як «щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)
(rs=0,174, p<0,01), «укладання вигідного шлюбу» (rs=0,154, p<0,05), «гра на
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міжнародних біржах (Forex тощо) (rs=0,172, p<0,01), «участь в азартних іграх
(гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)» (rs=0,174, p<0,01).
Таким чином, соціально-психологічні установки «орієнтація на альтруїзм»
та «орієнтація на результат» забезпечують прямо протилежні підходи
використання

способів

отримання

грошей

персоналом

комерційних

організацій. При «орієнтації на альтруїзм» персонал комерційних організацій
позитивно ставиться до трудової діяльності в організації та негативно оцінює
«легкі» способи використання грошей. При орієнтації на «егоїзм», навпаки,
фіксується негативне ставлення до трудової діяльності та позитивне ставлення
до більшості «легких» способів отримання грошей та такого способу, як
щасливий випадок.
Тепер проаналізуємо результати, які стосуються зв’язку між соціальнопсихологічними установками «орієнтація на свободу-владу» та способами
отримання грошей персоналом комерційних організацій (табл. 2.3.14).
В першу чергу, зазначимо, що число статистично значущих зв’язків між
соціально-психологічними установками «орієнтація на свободу-владу» та
оцінкою способів отримання грошей персоналом комерційних організацій є
приблизно на такому ж рівні, як і у парі соціально-психологічних установок
«орієнтація на процес-гроші», оскільки тут спостерігається невелика кількість
зв’язків (від 3 до 5 із 14 можливих).
Щодо змісту виявлених зв’язків, то тут спостерігається така ситуація.
Стосовно соціально-психологічної установки «орієнтація на свободу», то
слід сказати, що виявлено негативний значущий зв’язок між цією соціальнопсихологічною установкою і таким показником, як «здавання нерухомості в
оренду» (rs=-0,198, p<0,01) та «легкими» способами отримання грошей, а саме:
«укладання вигідного шлюбу» (rs=-0,201, p<0,01), «гра на міжнародних біржах
(Forex тощо) (rs=-0,222, p<0,01), «участь в азартних іграх (гральні автомати,
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)» (rs=-0,173, p<0,01). Це говорить про те,
що суттєвою особливістю персоналу комерційних організацій з «орієнтацією на
свободу» є відсутність орієнтації на використання «легких» грошей.
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Таблиця 2.3.14
Зв’язок соціально-психологічних установок «орієнтація на свободувладу», на «орієнтація на працю-гроші» та оцінкою персоналом
комерційних організацій способів отримання грошей (rs)
Способи отримання грошей

Орієнтація на:
свободу
владу
працю
гроші
Здійснення трудової діяльності:
Здійсненням трудової діяльності в
0,023
0,123*
-0,069
-0,144*
організації
Здійснення підприємницької діяльності:
Індивідуальна
підприємницька
0,027
0,008
-0,077
0,068
діяльність
Поєднання трудової діяльності в
організації з підприємницькою -0,019
0,081
0,080
0,148*
діяльністю
Здавання нерухомості в оренду
-0,198**
-0,018
0,180
0,098
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційною
-0,016
0,082
0,119
0,027
діяльності
Поєднання трудової діяльності в
організації з сумісництвом в іншій -0,006
0,071
0,092
0,200**
організації
«Легкі» способи отримання грошей:
Щасливий
випадок
(спадок,
0,098
-0,215**
-0,036
0,167**
виграш в лотерею тощо)
Укладання вигідного шлюбу
-0,201**
0,014
0,110
0,309**
Неофіційна діяльність, яка швидко
-0,107
-0,015
0,175**
0,063
приносить прибуток
Гра на міжнародних біржах (Forex
-0,222**
-0,014
0,086
0,187**
тощо)
Участь в азартних іграх (гральні
автомати,
спеціалізовані -0,173**
0,169**
0,045
0,048
комп’ютерні клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,05
Однак, «орієнтація на владу» позитивно корелює із «здійсненням трудової
діяльності в організації» (rs=0,123, p<0,05), з «участю в азартних іграх (гральні
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автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо) (rs=0,169, p<0,01), але
негативно корелює з

таким способом отримання грошей, як «щасливий

випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (rs=-0,215, p<0,01).
В цілому, можна заключити, що персонал комерційних організацій, для
яких притаманна «орієнтація на свободу», загалом негативно ставляться до
багатьох «легких» способів отримання грошей. Але персонал з «орієнтацією на
владу» позитивно ставиться до трудової діяльності в організації та участі в
азартних іграх.
І, насамкінець, звернемося до даних, які відображають зв’язок між
соціально-психологічними установками «орієнтація на працю-гроші» та
способами

отримання

грошей

персоналом

комерційних

організацій

(табл.2.3.14).
Стосовно «орієнтації на працю», то тут виявлено позитивний статистично
значущий зв’язок між цією соціально-психологічною установкою і лише таким
показником, як «неофіційна діяльність, яка швидко приносить прибуток»
(rs=0,175, p<0,01).
Разом з тим, аналіз соціально-психологічної установки «орієнтація на
гроші» показує, що тут виявлено позитивний статистично значущий зв’язок
між цією установкою і значною кількістю показників: «поєднання трудової
діяльності в компанії з підприємницькою діяльністю» (rs=0,148, p<0,05),
«поєднання трудової діяльності в компанії з сумісництвом в іншій організації»
(rs=0,200, p<0,01) та «легкими» способами отримання грошей, а саме:
«щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (rs=0,167, p<0,01),
«укладання вигідного шлюбу» (rs=-0,309, p<0,01), «гра на міжнародних біржах
(Forex тощо) (rs=0,187, p<0,01). Але при цьому констатовано негативний
статистично значущий зв’язок між «орієнтацією на гроші» та «здійсненням
трудової діяльності в організації» (rs=-0,144, p<0,05). Тобто, по мірі підвищення
вираженості «орієнтації на гроші» для персоналу все менше стає значущою
трудова діяльність в організації, а все більш зростає значущість «легких»
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способів отримання грошей та поєднання основної роботи з підприємницькою
та з роботою за сумісництвом.
Таким чином, можна заключити, що «орієнтація на працю» не має чіткого
«профілю» використання способів отримання грошей персоналом комерційних
організацій, в той час, як «орієнтація на гроші» не сприяє значущості для
персоналу трудової діяльності в організації, але забезпечує посилення
значущості «легких» способів отримання грошей та поєднання основної роботи
з підприємницькою діяльністю та сумісництвом.
В цілому, дослідження виявило, що соціально-психологічні установки
сприяють впливають на оцінку значущості персоналом тих чи інших способів
отримання грошей. Найбільш чітко це простежується стосовно таких соціальнопсихологічних установок, як «орієнтація на процес», «орієнтація на альтруїзм»,
«орієнтація на егоїзм»,

«орієнтація на гроші».

Найчастіше соціально-

психологічні установки зв’язані з такими способами отримання грошей, як
«здійснення трудової діяльності в організації»
отримання грошей, найрідше -

та «легкими» способами

з такими способами, як «експертно-

консультативна діяльність» та «здавання нерухомості в оренду».
Далі проаналізуємо зв’язок між задоволеністю роботою, задоволеністю
життям та способами отримання грошей. персоналом комерційних
організацій. Як свідчать отримані дані, тут

виявлено

невелику кількість

статистично значущі зв’язків, як позитивних, так і негативних, між вказаними
показниками (табл. 2.3.15). При цьому таких зв’язків є значно більше стосовно
«задоволеності життям».
Що

стосується

задоволеності

роботою

персоналу

комерційних

організацій, то тут констатовано лише один негативний статистично значущий
зв’язок між задоволеності роботою і таким показником, як «поєднання трудової
діяльності в організації з підприємницькою діяльністю» (rs=-0,186, p<0,01) та
лише один позитивний статистично значущий зв’язок між задоволеності
роботою і таким показником, як «участь в азартних іграх (гральні автомати,
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)» (rs=0,154, p<0,05). Тобто, чим більше
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персонал комерційних організацій задоволений роботою, тим менше для нього
є значущим поєднання основної роботи з підприємницькою діяльністю, але
більш значущим є участь в азартних іграх, які, скоріше всього, дають
можливість зняти напругу та ін.
Таблиця 2.3.15
Зв’язок між задоволеністю роботою, задоволеністю життям та оцінкою
персоналом комерційних організацій способів отримання грошей (rs)
Способи отримання грошей

Задоволеність Задоволеність
Роботою
життям
Здійснення трудової діяльності:
Здійсненням професійної діяльності в
0,085
0,072
організації
Здійснення підприємницької діяльності:
Індивідуальна підприємницька діяльність
0,034
0,126*
Поєднання
трудової
діяльності
в
-0,186**
0,001
організації з підприємницькою діяльністю
Здавання нерухомості в оренду
-0,033
0,071
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційна діяльність
0,029
0,235**
Поєднання
трудової
діяльності
в
організаціях з сумісництвом в іншій
0,101
0,044
організації
«Легкі» способи отримання грошей:
У результаті щасливого випадку (спадок,
-0,040
-0,138*
виграш в лотерею тощо)
Укладання вигідного шлюбу
0,005
-0,033
Неофіційна діяльність, яка швидко
-0,111
0,115
приносить прибуток
Гра на міжнародних біржах (Forex тощо)
-0,089
0,180**
Участь в азартних іграх (гральні автомати,
0,154*
0,153*
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,05
Щодо «задоволеністю життям», то слід зазначити, що цей показник
позитивно корелює із значно більшою кількістю способів отримання грошей, а
саме: «індивідуальна підприємницька діяльність» (rs=0,126, p<0,05); «експертно-
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консультаційна діяльність» (rs=0,235, p<0,01); «гра на міжнародних біржах (Forex
тощо) (rs=0,180, p<0,01) «участь в азартних іграх (гральні автомати,
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)» (rs=0,153, p<0,05). І негативно корелює
з таким способом отримання грошей, як «щасливий випадку (спадок, виграш в
лотерею тощо) (rs=-0,138, p<0,05). Як бачимо, по мірі вираженості
«задоволеності життям» кількість способів отримання грошей збільшується і
вони стосуються різних сфер життя, але при цьому у персоналу залишається
«реальним»

погляд на життя, оскільки «ставка» на щасливий випадок

зменшується.
В цілому, можна заключити, що «задоволеність роботою» та
«задоволеність життям мають зв’язок лише з окремими способами отримання
грошей, при цьому «задоволеність життям» має більш розширений профіль
зв’язків із способами отримання грошей, які стосуються різних аспектів
життєдіяльності.
Тепер

висвітлимо дані, які стосуються зв’язку між соціально-

демографічними характеристиками персоналу та оцінкою ними способів
отримання грошей.
У процесі дослідження виявлено наявність певної кількості статистично
значущих зв’язків за показниками оцінки працівниками способів отримання
грошей (17 показників із 48 можливих) та соціально-демографічними
характеристиками працівників.
Щодо такого чинника, як «вік», то тут виявлено позитивний статистично
значущий зв’язок між віком та оцінкою працівниками комерційних організацій
способу отримання грошей: «здійсненням професійної діяльності в компанії»
(rs=0,179, p<0,01) (табл. 2.3.16). Тобто чим старше за віком працівники
комерційних організацій, тим більше вони надають перевагу отриманню грошей
саме шляхом трудової діяльності в організації. Однак, при цьому виявлено
негативний статистично значущий зв’язок між віком та оцінкою персоналом
комерційних організацій таких способів отримання грошей, як: «поєднання
діяльності в організації з сумісництвом в іншій організації» (rs=-0,187, p<0,01),
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«укладання вигідного шлюбу» (rs=-0,184, p<0,05). Тобто мова йде про те, що з
віком зменшується можливість сумісництва в іншій організації, а також
скептично оцінюється можливість отримання грошей завдяки укладанню
вигідного шлюбу.
Таблиця 2.3.16
Зв’язок між соціально-демографічними характеристиками персоналу
комерційних організацій та способами отримання грошей (rs)
Способи отримання грошей

Соціально-демографічні
характеристики
Вік
Стать Сімейний Наявність
стан
дітей
Здійснення трудової діяльності:
Здійсненням трудової діяльності 0,179** 0,054
-0,048
0,218**
в організації
Здійснення підприємницької діяльності:
Індивідуальна підприємницька
-0,060 -0,124*
-0,035
-0,152*
діяльність
Поєднання
діяльності
в
організації з підприємницькою -0,027 -0,121
-0,103
-0,116
діяльністю
Здавання нерухомості в оренду
0,037 -0,139*
0,179**
0,188**
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційна
-0,043
0,011
-0,145*
-0,246**
діяльність
Поєднання
діяльності
в
організації з сумісництвом в -0,187** 0,013
0,009
-0,054
іншій організації
«Легкі» способи отримання грошей:
Щасливий випадок (спадок,
-0,026 0,169**
-0,143*
-0,115
виграш в лотерею тощо)
Укладання вигідного шлюбу
-0,184* 0,137*
-0,100
-0,125
Неофіційна
діяльність,
яка
-0,062 -0,114
-0,007
-0,028
швидко приносить прибуток
Гра на міжнародних біржах
0,025
0,071
0,183**
0,179**
(Forex тощо)
Участь в азартних іграх (гральні
автомати,
спеціалізовані -0,025
0,109
0,096
0,094
комп’ютерні клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,05
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У

процесі

дослідження

виявлено

також

характеристикою персоналу, як «стать» та

зв’язок

між

такою

оцінкою працівниками

комерційних організацій способів отримання грошей (табл. 2.3.16). Так,
встановлено, що жінки більше орієнтовані на оцінку таких способів отримання
грошей, як: «щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (rs=0,169,
p<0,01), «укладання вигідного шлюбу» (rs=0,137, p<0,05), в той час як чоловіки
більше

оцінюють

такі

способи

отримання

грошей:

«індивідуальна

підприємницька діяльність» (rs=-0,124, p<0,05), «здавання нерухомості в
оренду» (rs=-0,139, p<0,01). Тобто,

чоловіки більш зорієнтовані на більш

активні способи отримання грошей, а жінки – на більш пасивні.
Отримані дані щодо впливу статі на оцінку способів отримання грошей
персоналом комерційних організацій свідчать, на наш погляд, про те, що як
чоловіки, так і жінки, повинні отримувати в суспільстві рівні можливості для
реалізації свого потенціалу та однакові умови оплати витрачених зусиль.
Усвідомлення таких можливостей буде впливати і на вибір більш активної
позиції жінок щодо способів отримання грошей.
Також статистично значущі закономірності виявлено у процесі аналізу
зв’язку між такою характеристикою персоналу, як «сімейний стан», та
оцінкою працівниками способів отримання грошей (табл. 2.3.16). Негативні
статистично значущі зв’язки виявлено між названою характеристикою
працівників та оцінкою персоналом способів отримання грошей: «щасливий
випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (rs=-0,143, p<0,05); «експертноконсультаційна діяльність» (rs=-0,145, p<0,05). Позитивні статистично значущі
зв’язки виявлено між сімейним станом працівників та оцінкою працівниками
комерційних організацій таких способів отримання грошей: «здаванням
нерухомості в оренду» (rs=0,179, p<0,01); «грою на міжнародних біржах (Forex
тощо)» (rs=0,183, p<0,01).
Певною мірою отримані схожі результати і при аналізі зв’язку між такою
характеристикою працівників комерційних організацій, як «наявність дітей»,
та оцінкою працівниками комерційних організацій способів отримання грошей
(табл. 2.3.16). Негативні статистично значущі зв’язки виявлено між названою
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характеристикою працівників та оцінкою персоналом комерційних організацій
способів отримання грошей: «індивідуальна підприємницька діяльність» (rs=0,152, p<0,05); «експертно-консультаційна діяльність» (rs=-0,246, p<0,01).
Позитивні статистично значущі зв’язки виявлено між наявністю дітей у
працівників та оцінкою персоналом комерційних організацій таких способів
отримання грошей: «здійсненням трудової діяльності в компанії» (rs=0,218,
p<0,01); «грою на міжнародних біржах (Forex тощо)» (rs=0,179, p<0,01).
Сутність виявлених закономірностей полягає в тому, що в міру появи у
працівників сім’ї та дітей змінюється пріоритет в оцінці способів отримання
грошей: працівники менше орієнтуються на ризиковані та активні способи
отримання грошей і все більше орієнтуються на стабільні та пасивні способи
отримання грошей. Отримані дані відображають цілком природні, на наш
погляд, закономірності щодо оцінки грошей персоналом комерційних
організацій, оскільки, з одного боку, в міру активного включення в сімейні
стосунки підвищується відповідальність дорослих та працюючих членів сім’ї за
добробут інших членів сім’ї та зменшується схильність до ризику. З іншого
боку, таке ігнорування власних можливостей може призводити до зниження
самооцінки,

спричиняти

виникнення

внутрішньоособистісних

та

міжособистісних конфліктів тощо. Тому одним із підходів щодо формування
цілісного ставлення до грошей у персоналу комерційних організацій має бути,
на наш погляд, формування адекватної оцінки способів отримання грошей з
урахуванням власного потенціалу та можливостей.
У цілому, результати дослідження показали наявність достатньо
вираженого

статистично

значущого

зв’язку

соціально-демографічних

характеристик персоналу комерційних організацій (вік, стать, сімейний стан,
наявність дітей) та оцінкою персоналом комерційних організацій способів
отримання грошей.
Тепер перейдемо до аналізу зв’язку між організаційно-професійними
характеристиками персоналу комерційних організацій

(рівень освіти,

загальний трудовий стаж, стаж роботи в компанії, посада в організації) та
оцінкою персоналом способів отримання грошей (табл. 2.3.17).
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Таблиця 2.3.17
Зв’язок між організаційно-професійними характеристиками
персоналу комерційних організацій та способами отримання грошей (rs)
Способи отримання грошей

Організаційно-професійні
характеристики
Рівень Загальний
Стаж
Посада в
освіти
трудовий роботи в організації
стаж
організації
Здійснення трудової діяльності:
Здійсненням
трудової
-0,030
-0,053
-0,155*
-0,047
діяльності в організації
Здійснення підприємницької діяльності:
Шляхом
індивідуальної
0,173**
0,037
-0,083
0,047
підприємницької діяльності
Шляхом поєднання діяльності
в
організації
з 0,222**
0,068
0,003
0,116
підприємницькою діяльністю
Здаванням нерухомості в
0,172**
0,090
0,089
0,242**
оренду
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Шляхом
експертно0,235**
0,005
-0,143*
0,116
консультаційної діяльності
Шляхом поєднання діяльності
в організації з сумісництвом в 0,218**
-0,162**
-0,095
0,056
іншій організації
«Легкі» способи отримання грошей:
У
результаті
щасливого
випадку (спадок, виграш в -0,277**
-0,093
-0,029
0,011
лотерею тощо)
Шляхом укладання вигідного
0,026
-0,097
0,003
0,169**
шлюбу
Шляхом
неофіційної
діяльності,
яка
швидко 0,129*
-0,012
0,003
0,076
приносить прибуток
Грою на міжнародних біржах
0,117
0,134*
0,077
0,087
(Forex тощо)
Участю в азартних іграх
(гральні
автомати,
0,061
0,070
-0,136*
0,054
спеціалізовані комп’ютерні
клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,05
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У процесі дослідження виявлено наявність певної кількості статистично
значущих зв’язків (14 показників із 48 можливих, тобто майже одна третина) між
вказаними показниками. Це дещо менше, порівняно із соціально-демографічними
характеристиками персоналу. Щодо впливу такої характеристики працівників, як
«рівень освіти», то встановлено позитивний статистично значущий зв’язок між
рівнем освіти та оцінкою таких способів отримання грошей: «індивідуальна
підприємницька діяльність» (rs=0,173, p<0,01), «експертно-консультаційна
діяльність»

(rs=0,235,

p<0,01),

«поєднання

діяльності

в

організації

з

підприємницькою діяльністю» (rs=0,222, p<0,01), «здаванням нерухомості в
оренду» (rs=0,172, p<0,01), «поєднання діяльності в організації з сумісництвом в
іншій організації» (rs=0,218, p<0,01), «неофіційна діяльності, яка швидко
приносить прибуток» (rs=0,129, p<0,05). Негативний статистично значущий
зв’язок встановлено між рівнем освіти і таким способом отримання грошей:
«щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (rs=-0,277, p<0,01) (табл.
2.3.17). Тобто тут прослідковується така закономірність: із підвищенням рівня
освіти персоналу комерційних організацій розширюється спектр способів
отримання грошей (навіть якщо вони є ризикованими, але реальними). Отже,
можна говорити про те, що освіта працівників є тим чинником, який сприяє оцінці
більш численних способів отримання грошей .
Стосовно впливу такої характеристики персоналу, як «загальний трудовий
стаж» (табл. 2.3.17), то встановлено негативний статистично значущий зв’язок
між загальним трудовим стажем та оцінкою способу отримання грошей: «шляхом
поєднання діяльності в компанії з сумісництвом в іншій організації» (rs=-0,162,
p<0,01). Позитивний статистично значущий зв’язок виявлено між загальним
трудовим стажем працівників та оцінкою працівниками комерційних організацій
такого способу отримання грошей: «грою на міжнародних біржах (Forex тощо)»
(rs=0,134, p<0,05). Встановлена закономірність близька до тієї, яка виявлена
стосовно впливу віку. Тобто мова йде про те, що із підвищенням трудового стажу
працівників комерційних організацій зменшується потенціал та можливість для
отримання грошей шляхом сумісництва. Подібність впливу таких чинників, як
«вік» і «трудовий стаж», є закономірною, адже ці характеристики персоналу для
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значної кількості персоналу є достатньо подібними, оскільки їх «становлення»
здебільшого відбувається паралельно.
Однак, дещо відмінними від попередніх даних є результати, які стосуються
впливу такої характеристики персоналу комерційних організацій, як «стаж
роботи в організації» (табл. 2.3.17). Так, виявлено негативний статистично
значущий зв’язок між стажем роботи в компанії та оцінкою таких способів
отримання грошей: «здійснення трудової діяльності в організації» (rs=-0,155,
p<0,05), «експертно-консультаційна діяльність» (rs=-0,143, p<0,05), «участь в
азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)»
(rs=-0,136, p<0,05). На наш погляд, мова йде про те, що стаж роботи в компанії є
своєрідним демотивуючим фактором для оцінювання такого способу отримання
грошей, як «здійснення трудової діяльності в організації».
Щодо такої характеристики працівників, як «посада в організації», то
встановлено позитивний статистично значущий зв’язок між посадою в організації
і такими способами отримання грошей: «здаванням нерухомості в оренду»
(rs=0,242, p<0,01), «укладання вигідного шлюбу» (rs=0,169, p<0,01) (табл. 2.3.17).
Можливо, це можна пояснити тим, що із підвищенням посади працівників у
комерційних організацій і, відповідно, підвищенням матеріально-фінансових
можливостей працівників, з’являється можливість придбання додаткового житла
та здавання його в оренду. Укладання ж вигідного шлюбу відкриває додаткові
можливості для підвищення статусу в компанії та суспільстві.
У цілому, результати

дослідження показали наявність статистично

значущого зв’язку між організаційно-професійними характеристиками персоналу
(рівень освіти, загальний трудовий стаж, стаж роботи в компанії, посада в
організації) та його оцінкою способів отримання грошей, однак їх вплив є менш
вираженим,

порівняно

із

соціально-демографічними

характеристиками

працівників.
Загалом, проведене дослідження виявило наявність статистично значущого
зв’язку між психологічними, соціально-демографічними та організаційнопрофесійними характеристиками персоналу комерційних організацій та оцінкою
способів отримання грошей.
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2.4.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками комерційних організацій та ставленням персоналу до
грошей
На третьому підетапі дослідження було проаналізовано зв’язок між
структурними компонентами ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій та організаційно-психологічними характеристиками комерційних
організацій

(психологічними

[107;109;112]. Також

та

організаційно-функціональними)

вивчався рівень вираженості самих організаційно-

психологічних характеристик комерційних організацій. Зазначимо, що, так, як
і у підрозділі 2.3, у зв’язку із великою кількістю емпіричного матеріалу,
отримані дані наводяться лише в таблицях (по мірі їх опису та аналізу в
тексті). Посилання на додатки здійснюється лише щодо матеріалу, який
стосується

вираженості

організаційно-психологічних

комерційних організацій, а також
грошей

персоналу

організацій

та

характеристик

зв’язку між загальним ставленням до

організаційно-психологічними

характеристиками

(як приклад дослідження наявності/відсутності статистично

значущих зв’язків).
Розглянемо та проаналізуємо послідовного отримані дані.
2.4.1.

Рівень

вираженості

організаційно-психологічних

характеристик комерційних організацій
Що стосується розуміння цілей організації персоналом комерційних
організацій, то тут виявлено наступне (табл. 2.4.1, Додаток Г.1.1). Лише
невелика кількість опитаних, всього 9,5%, мають високий рівень розуміння
цілей організації. 39,5% учасників дослідження мають середній рівень і більше
половини опитаних (51,0%) мають низький рівень розуміння цілей організації.
В свою чергу, не достатнє розуміння цілей організації може, на наш погляд,
негативно позначатися на ефективності діяльності працівників та організації,
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в тому числі, і тих її складових, які стосуються монетарної політики організації
та ставлення персоналу до грошей.
Таблиця 2.4.1
Рівень розуміння цілей організації персоналом комерційних організацій
(в % від загальної кількості опитаних)
Розуміння цілей
організації

Низький

Рівень вираженості
Середній

Високий

51,0

39,5

9,5

Звернемося далі до результатів дослідження, які стосуються турботи
про персонал

з боку керівництва комерційних організацій (табл. 2.4.2,

Додаток Г.1.2). Як видно із отриманих даних, лише невелика кількість
опитаних (17,2%) оцінюють рівень турботи про персонал як високий, майже
половина (47,1%) говорять про середній рівень турботи про персонал. І
досить значна кількість, більше, ніж третина, вказали на низький рівень
турботи про персонал.
Таблиця 2.4.2
Рівень турботи про персонал з боку керівництва комерційних
організацій (в % від загальної кількості опитаних)
Рівень турботи
про персонал

Отже,

Рівень вираженості
Низький

Середній

Високий

35,6

47,1

17,2

можна говорити про ряд психологічних проблем у взаємодії

персоналу та організації. З одного боку, персонал не достатньо розуміє цілі
організації, і відповідно не проявляє достатньої активності для їх досягнення.
З іншого боку, керівництво не проявляє достатньої турботи про персонал, не
цікавиться достатньою мірою його інтересами, потребами та можливістю їх
задоволення. Це, скоріше всього, негативно позначається на багатьох аспектах
життєдіяльності персоналу, у тому числі, і на їх ставленні до грошей та
особливостей їх заробляння та використання. Тому оптимізація взаємодії
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персоналу та організації може складати один із важливих аспектів підвищення
гармонійності в оцінці персоналом ролі грошей та способів їх отримання.
І

насамкінець,

проаналізуємо рівень

вираженості

різних

типів

організаційної культури комерційних організацій (табл. 2.4.3, Додаток Г.1.3).
Таблиця 2.4.3
Рівень вираженості різних типів організаційної культури
комерційних організацій (в % від загальної кількості опитаних)
Типи
організаційної
культури
«Органічна»

Низький

Рівень вираженості
Середній

Високий

9,7

67,3

23,0

«Підприємницька»

32,7

57,2

10,1

«Бюрократична»

34,6

58,4

7,0

«Партиципативна»

4,7

54,9

40,5

Як видно із отриманих даних, різні типи організаційних культур мають
різні прояви в комерційних організаціях. За представленістю високого рівня їх
вираженості культури можна розмістити в такій послідовності. Спочатку йде
«партиципативна» культура (40,5%), далі слідує «органічна» культура
(23,0%), які виражені найбільше, особливо «партиципативна» культура. І
значно

менше

представлені

такі

типи

організаційних

культур,

як

«підприємницька» (10,1%) та «бюрократична» (7,0 %). До того ж, на низький
рівень вираженості двох останніх типів організаційних культур вказало 32,7%
та 34,6% відповідно.
Позитивно

оцінюючи

невисоку

представленість

в

комерційних

організаціях «бюрократичної» культури, яка жорстко регламентує діяльність
персоналу, варто звернути на дуже низьку представленість в цих організаціях
«підприємницької» культури, яка сприяє вияву ініціативності, пошуку нових
ідей та способів їх вирішення, зокрема, і в реалізації монетарної політики
організації. Тому підвищення рівня розвитку «підприємницької» культури є
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одним із можливих напрямків розвитку монетарної політики комерційних
організацій та гармонійного ставлення їх персоналу до грошей.
В цілому, можна заключити, що дослідження виявило ряд «проблемних
зон» в розвитку організаційно-психологічних характеристик комерційних
організацій, які можуть, як позитивно, так і негативно, впливати на ставлення
персоналу комерційних організацій до грошей. Для перевірки другої гіпотези
констатувального

дослідження

було

проведено

наступні

підетапи

дослідження, які буде викладено далі.
2.4.2.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками комерційних організацій та загальним ставленням
персоналу до грошей
Що стосується психологічних характеристик організації, то тут виявлено
наступне (табл. 2.4.4, Додаток Г.2.1). Не встановлено статистично значущого
зв’язку між розумінням персоналом комерційних організацій цілей організації
та його загальним ставленням до грошей. Однак, констатовано, що існує
позитивний статистично значущий зв’язок (rs= 0, 145, p<0,05) між проявом
турботи про персонал з боку керівництва комерційних організацій та
загальним ставлення персоналу до грошей [107;109].
Таблиця 2.4.4
Зв’язок розуміння персоналом цілей організації, прояву турботи про
персонал з боку керівництва комерційних організацій та загального
ставлення персоналу до грошей (rs)
Показники
Розуміння персоналом цілей
Прояв турботи з боку керівництва про персонал
* p<0,05

rs
0,107
0,145*

Сутність виявленого зв’язку проявляється в тому, що чим вище є прояв
турботи з боку керівництва комерційних організацій про персонал, тим більш
позитивним є загальне ставлення персоналу до грошей.
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Також виявлено, що існує статистично значущий зв’язок між типом
організаційної культури комерційних організацій та загальним ставлення
персоналу до грошей (табл. 2.4.5, Додаток Г.2.2 ).
Як свідчать отримані дані, існує позитивний статистично значущий
зв’язок (rs=0,138, p<0,05)

між «підприємницьким» типом організаційної

культури та загальним ставленням персоналу до грошей: чим вище рівень
розвитку такого типу організаційної культури, тим більш позитивним є
загальне ставлення персоналу до грошей.
Таблиця 2.4.5
Зв’язок типу організаційної культури комерційних організацій та
загального ставлення персоналу до грошей (rs)
Типи організаційної культури
Органічна
Підприємницька
Бюрократична
Партиципативна
* p<0,05

Загальне ставлення до грошей
-0,139*
0,138*
-0,125*
0,080

Водночас, існує негативний статистично значущий зв’язок між такими
типами організаційної культури, як «органічна» (rs=-0,139, p<0,05)

та

«бюрократична» (rs= -0,125, p<0,05). Тобто, чим вищим є рівень вираженості цих
типів організаційних культур, тим більш негативним є загальне ставлення
персоналу комерційних організацій до грошей. Стосовно такого типу
організаційної культури, як

«партиципативна», то статистично значущих

зв’язків із загальним ставлення персоналу до грошей не виявлено (табл. 2.4.5).
Особливості виявленого зв’язку названих типів організаційних культур
комерційних організацій та загального ставлення персоналу до грошей можна
пояснити, на наш погляд, змістом
досліджувались.

Так,

характеризується тим,

типів організаційних культур, які

«підприємницька»

організаційна

культура

що діяльність у такій організації організовується за

допомоги вільних ініціатив персоналу та його творчої активності, в тому числі і
стосовно використання грошей [149]. В той час, як «органічна» організаційна
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культура орієнтована на те, що діяльність працівників цієї організації будується
на принципі

згоди із загально визначеною ідеєю та метою організації, а

«бюрократична» культура передбачає наявність в організації діяльності сильного
керівництва, ґрунтується на формальній владі,

що достатньо жорстко

регламентує активність персоналу, у тому числі, і щодо використання грошей
[149].
Слід зазначити, що у дослідженні не виявлено статистично значущого
зв’язку організаційно-функціональних характеристик організації (кількість осіб,
що працюють в організації і термін функціонування організації) та загального
ставлення персоналу комерційних організацій до грошей (Додаток Г.2.3).
Таким чином, результати дослідження показали, що ряд психологічних
характеристик організації, мають статистично значущий, як позитивний, так і
негативний, зв’язок із загальним ставленням персоналу комерційних організацій
до грошей.
2.4.3.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками комерційних організацій та оцінкою персоналом ролі
грошей у його життєдіяльності
Далі звернемося до даних, які стосуються зв’язку між психологічними,
організаційно-функціональними характеристиками комерційних організацій
та оцінкою персоналом ролі грошей у його життєдіяльності.
Розпочнемо з аналізу даних, які стосуються зв’язку між психологічними
характеристиками комерційних організацій та оцінкою персоналом ролі
грошей у його життєдіяльності.
Що стосується такої характеристики, як «розуміння персоналом цілей
організації», то у процесі дослідження виявлено статистично значущий
зв’язок між цією характеристикою і двома показниками оцінки ролі грошей у
життєдіяльності персоналу: позитивний зв’язок – із «задоволенням особистих
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потреб» (rs=0,178, p<0,01) та негативний зв’язок – із «забезпеченням
відпочинку під час відпустки» (rs=-0,129, p<0,05) (табл. 2.4.6).
Таблиця 2.4.6
Зв’язок між розумінням персоналом цілей компанії, проявом турботи
про персонал з боку керівництва та оцінкою персоналом комерційних
організацій ролі грошей у його життєдіяльності (rs)
Роль грошей у життєдіяльності працівників

Розуміння
Прояв
персоналом турботи про
цілей
персонал з
організації
боку
керівництва
Задоволення базових життєвих потреб:
Задоволення потреб власної сім’ї
0,003
-0,040
Допомога рідним та близьким
-0,061
0,177**
Задоволення власних життєвих потреб
0,178**
0,358**
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та лікування:
Забезпечення відпочинку під час відпустки
-0,129*
-0,050
Підтримання здоров’я
-0,043
0,157*
Оплата медичних послуг
-0,017
0,165**
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
0,096
0,156*
Професійного
-0,093
-0,088
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей (відкриття депозитів,
-0,081
-0,013
придбання дорогоцінностей)
Формування іміджевих характеристик:
Покупка гарної, стильної одежі
0,030
0,049
Досягнення та підкреслення свого соціально0,105
0,061
економічного статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів, розважальних
-0,060
-0,043
центрів
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним верствам населення
0,038
-0,088
Людям з особливими потребами
-0,096
-0,010
** p<0,01; * p<0,05
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Тобто, мова йде про те, що чим більше персонал розуміє цілі своєї
організації, тим більше це сприяє задоволенню власних потреб, однак менше
сприяє забезпеченню відпочинку під час відпустки. Тобто, як свідчать
отримані дані, чітке розуміння цілей організації сприяє підвищенню
відданості своїй справі, а це потребує меншого відпочинку.
Щодо такої характеристики організації, як «прояв турботи про
персонал з боку організації», то у процесі дослідження виявлено позитивний
статистично значущий зв’язок між цією характеристикою і значно більшою
кількістю показників оцінки ролі грошей у життєдіяльності персоналу:
«задоволення особистих потреб» (rs=0,358, p<0,01), «допомога рідним та
близьким» (rs=0,177, p<0,01), «підтримання здоров’я» (rs=0,157, p<0,05),
«оплата медичних послуг» (rs=0,165, p<0,01), «культурний розвиток»
(rs=0,156, p<0,05) (табл. 2.4.6). Сутність виявленого зв’язку полягає в тому, що
по мірі підвищення турботи комерційної організації про персонал значущість
названих показників ролі грошей у життєдіяльності персоналу зростає. Це,
напевно, зв’язано з тим, що з такими позитивними проявами ролі грошей
персонал стикається по відношенню до себе з боку організації і це сприяє,
окрім задоволенні власних потреб, турботі персоналу про рідним та близьких.
Отже, посилення розвитку розуміння персоналом організації та прояву
турботи про персонал керівництвом комерційних організацій, високий рівень
яких, як було сказано вище, виявлено серед невеликої кількості опитаних,
може сприяти більш цілісній оцінці персоналом ролі грошей у його
життєдіяльності.
Далі проаналізуємо зв’язок між типом організаційної культури
комерційних організацій та оцінкою персоналом ролі грошей у його
життєдіяльності (табл. 2.4.7).
На основі отриманих даних можна говорити про те, що різні типи
організаційної культури по різному впливають на оцінку ролі грошей у його
життєдіяльності.
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Таблиця 2.4.7
Зв’язок між типами організаційної культури та оцінкою персоналом
комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності (rs)
Роль грошей у
життєдіяльності працівників

Види організаційної культури
ОргаПідприє- Бюрокра- Партицинічна
мницька
тична
пативна
Задоволення базових життєвих потреб:
Задоволення потреб власної
-0,096
-0,111
0,052
0,132*
сім’ї
Допомога рідним та близьким
0,156*
0,281**
-0,199**
-0,153*
Задоволення власних
-0,011
0,300**
-0,119
-0,128*
життєвим потреб
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та медичне лікування:
Забезпечення відпочинку під
0,067
0,145*
-0,044
-0,142*
час відпустки
Підтримання здоров’я
0,001
0,001
-0,094
0,115
Оплата медичних послуг
-0,004
0,049
-0,038
0,061
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
0,000
0,155*
-0,200**
0,042
*
**
**
Професійного
0,147
0,279
-0,268
-0,206**
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей
-0,062
0,229**
-0,093
-0,009
Формування іміджевих характеристик:
Покупка гарного, стильного
0,026
-0,003
-0,107
0,119
одягу
Досягнення та підкреслення
свого соціально-економічного
0,035
0,078
0,014
-0,083
статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів,
-0,094
0,199**
-0,139*
-0,015
розважальних центрів
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним
-0,028
0,089
0,012
-0,050
верствам населення
Людям з особливими
0,152*
0,050
-0,153*
0,099
потребами
** p<0,01; * p<0,05
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Встановлено, що «органічна»

та «підприємницька» організаційна

культура мають позитивний статистично значущий зв’язок з рядом показників
оцінки грошей у життєдіяльності персоналу. Так, «органічна» організаційна
культура позитивно корелює з трьома показниками оцінки ролі грошей у
життєдіяльності: «допомога рідним та близьким» (rs=0,156, p<0,05),
«професійний розвиток» (rs=0,147, p<0,05), «волонтерська допомога людям з
особливими потребами» (rs=0,152, p<0,05). А «підприємницька» організаційна
культура корелює уже із більшою кількістю показників, а саме: «допомога
рідним та близьким» (rs=0,281, p<0,01), «задоволення особистих потреб»
(rs=0,300, p<0,01), «забезпечення відпочинку під час відпустки» (rs=0,145,
p<0,05), «культурний розвиток» (rs=0,155, p<0,05), «професійний розвиток»
(rs=0,279, p<0,01), «відвідування нічних клубів, розважальних центрів»
(rs=0,199, p<0,01).Тобто, мова йде про те, що чим більш розвинутими є такі
типи організаційних культур в комерційних організаціях, тим оцінка
зазначених показників ролі грошей у життєдіяльності персоналу зростає.
Пояснити встановлену закономірність можна, на наш погляд, змістом
названих видів організаційної культури. Як зазначається в літературі [149],
«органічна культура» базується на чіткості завдань і структури організації і
прийняття їх персоналом, тобто, відсутності внутрішньої конфліктності, що
позитивно впливає і на роль грошей у вирішення значущих завдань, як для
себе, так і для інших людей. А «підприємницька» культура дає ще більше
можливостей для оцінки ролі грошей в життєдіяльності персоналу, оскільки
базується

на

вільних

ініціативах

персоналу,

його

здатності

брати

відповідальність за вирішення завдань, у тому числі, і оперуванні грошима.
Водночас, виявлено, що «бюрократична» та «партиципативна»
організаційна

культура

комерційних

організацій

мають

негативний

статистично значущий зв’язок з рядом показників оцінки грошей у
життєдіяльності персоналу. Так, «бюрократична» організаційна культура
негативно корелює з такими показниками: «допомога рідним та близьким»
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(rs=-0,199, p<0,01), «культурний розвиток» (rs=-0,200, p<0,01), «професійний
розвиток» (rs=-0,268, p<0,01), «відвідування нічних клубів, розважальних
центрів» (rs=-0,139, p<0,05), «людям з особливими потребами» (rs=-0,153,
p<0,05).

Близькими

до

цих

показників

є

дані,

які

стосуються

«партиципативної» організаційної культури. Вона також негативно корелює з
тими ж самими показниками, що і «бюрократична організаційна культура, а
саме: «допомога рідним та близьким» (rs=-0,153, p<0,05), «професійний
розвиток» (rs=-0,206, p<0,01), але добавляються ще показники «задоволення
особистих потреб» (rs=-0,128, p<0,05), «забезпечення відпочинку під час
відпустки» (rs=-0,142, p<0,05). Правда, «партиципативна» організаційна
культура позитивно корелює з одним із показників оцінки грошей у
життєдіяльності персоналу, таким, як «задоволення потреб власної сім’ї»
(rs=0,132, p<0,05). Але в цілому, суть встановленої закономірності полягає в
тому, що чим більш розвинутими є такі типи організаційних культур в
комерційних організаціях, тим оцінка зазначених показників ролі грошей у
життєдіяльності персоналу знижується.
Негативний вплив названих видів організаційної культури, на відміну
від двох попередніх, також можна пояснити, як нам здається, також їх
змістом.

Відповідно до літератури [149], «бюрократична» культура

базується на формальній владі і не передбачає прояву ініціативи, творчості
і, відповідно, вона «гальмує» оцінку грошей у життєдіяльності персоналу, як
засобу вирішення багатьох власних проблем та надання допомоги іншим
людям.

Негативний вплив «партиципативної» культури обумовлений,

скоріше всього, тим, що вона орієнтується на спільне обговорення та
вирішення актуальних проблем, а це зменшує можливості індивідуальних
рішень щодо

прийняття рішень, у тому числі і в контексті оцінки та

використання грошей.
Отже, можна стверджувати, що організаційна культура комерційних
організацій є одним із чинників, які можуть впливати на оцінку персоналом
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ролі грошей в його життєдіяльності, і її вплив носить більш повний характер,
порівняно з такими характеристиками організації, як «розуміння персоналом
цілей організації» та «прояв турботи про персонал з боку організації».
Тепер звернемося до даних, які стосуються зв’язку між організаційнофункціональними характеристиками комерційних організацій та оцінкою
персоналом ролі грошей у його життєдіяльності.
Як видно із таблиці 2.4.8, така характеристика комерційних організацій,
як «кількість людей в організації», негативно корелює з оцінкою персоналом
ролі грошей у його життєдіяльності. Про це свідчить негативний
статистично значущий зв’язок між цією характеристикою і такими
показниками оцінки грошей ролі грошей у життєдіяльності: «культурний
розвиток» (rs=-0,125, p<0,05), «професійний розвиток» (rs=-0,200, p<0,0),
«накопичення грошей» (rs=-0,179, p<0,01). Це свідчить про те, що збільшення
кількості людей в організації зменшує оцінку можливостей грошей для
вирішення

проблем

життєдіяльності,

які

стосуються

розвитку

та

накопичення грошей.
Водночас, збільшення «терміну функціонування організації» позитивно
корелює з оцінкою персоналом комерційних організацій таких параметрів
ролі грошей у його життєдіяльності, як «задоволення потреб власної сім’ї»
(rs=0,132, p<0,05) та «професійного розвитку» (rs=0,222, p<0,01). Тобто, мова
йде про те, що по мірі збільшення терміну функціонування комерційних
організацій позитивна оцінка вказаних аспектів життєдіяльності грошей у
життєдіяльності персоналу зростає.
Отже,

дослідження

показано,

що

організаційно-функціональні

характеристики комерційних організацій мають позитивний та негативний
зв’язок, з окремими параметрами оцінки персоналом грошей у його
життєдіяльності.
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Таблиця 2.4.8
Зв’язок між організаційно-функціональними характеристиками
комерційних організацій та оцінкою персоналом ролі грошей у його
життєдіяльності (rs)
Роль грошей у життєдіяльності працівників

Кількість
осіб в
організації

Термін
функціонування
організації

Задоволення базових життєвих потреб:
Задоволення потреб власної сім’ї
0,118
0,132*
Допомога рідним та близьким
-0,068
0,050
Задоволення особистих потреб
-0,015
-0,023
Забезпечення відпустки, підтримка здоров’я та лікування:
Забезпечення відпочинку під час відпустки
-0,033
0,042
Підтримання здоров’я
0,007
0,056
Оплата медичних послуг (придбання ліків,
0,064
консуль
Сприяння різним напрямкам розвитку:
Культурного
-0,125*
0,058
Професійного
-0,200**
0,222**
Створення додаткових економічних ресурсів:
Накопичення грошей
-0,179**
0,029
Формування іміджевих характеристик:
Покупка гарної, стильної одежі
-0,013
0,008
Досягнення та підкреслення свого соціально0,097
0,049
економічного статусу
Забезпечення розваг:
Відвідування нічних клубів, розважальних
-0,039
0,022
центрів
Волонтерська допомога:
Соціально незахищеним верствам населення
0,086
0,060
Людям з особливими потребами
-0,012
0,032
** p<0,01; * p<0,05
Загалом,

дослідження

виявило

зв’язок

між

психологічними,

організаційно-функціональними характеристиками комерційних організацій
та

оцінкою

персоналом

окремих

показників

ролі

грошей

у

його
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життєдіяльності. Найбільш повно цей зв’язок проявляється стосовно
організаційної культури комерційних організацій.
2.4.4.

Аналіз

зв’язку

між

організаційно-психологічними

характеристиками комерційних організацій та оцінкою персоналом
способів отримання грошей
Далі звернемося до даних, які стосуються зв’язку між організаційнопсихологічними характеристиками комерційних організацій та оцінкою
персоналом способів отримання грошей.
Розпочнемо з аналізу даних, які стосуються зв’язку між психологічними
характеристиками комерційних організацій та оцінкою персоналом ролі
грошей у його життєдіяльності.
Що стосується такої характеристики, як «розуміння персоналом цілей
компанії», то у процесі дослідження виявлено негативна кореляція між цією
характеристикою і такими способами отримання грошей: «здавання
нерухомості в оренду» (rs=-0,353, p<0,01); «експертно-консультаційна
діяльність» (rs=-0,126, p<0,05); «гра на міжнародних біржах (Forex тощо) (rs=0,287, p<0,01); «участь в азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані
комп’ютерні клуби тощо)» (rs=-0,200, p<0,01) (табл. 2.4.9). Це означає, що чим
більше персонал комерційних організацій розуміє цілі організації, тим менше
він оцінює значущість роботи, яка стосується поєднання основної роботи з
експертно-консультаційною та «легкими» способами отримання грошей.
Разом з тим, зафіксована позитивна кореляція між «проявом турботи
про персонал з боку керівництва» і таким способом отримання грошей, як
«здійсненням трудової діяльності в організації» (rs=0,143, p<0,05), а також
негативна кореляція з таким способом, як «участь в азартних іграх (гральні
автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)» (rs=0,168, p<0,01) (табл.
2.4.9). Тобто, по мірі підвищення турботи керівництва про персонал зростає
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орієнтація працівників на трудову діяльність в організації і зменшується
значущість окремих «легких» способів отримання грошей.
Таблиця 2.4.9
Зв’язок між розумінням персоналом цілей компанії, проявом турботи
про персонал з боку керівництва та оцінкою персоналом комерційних
організацій способів отримання грошей (rs)
Способи отримання грошей

Розуміння
Прояв турботи
персоналом про персонал з
цілей
боку
організації
керівництва
Здійснення трудової діяльності:
Здійсненням трудової діяльності в
0,070
0,143*
організації
Здійснення підприємницької діяльності:
Індивідуальна підприємницька діяльність
-0,079
0,074
Поєднання
трудової
діяльності
в
-0,067
0,046
організації з підприємницькою діяльністю
Здавання нерухомості в оренду
-0,353**
0,026
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційною діяльності
-0,126*
0,036
Поєднання
трудової
діяльності
в
організації з сумісництвом в іншій
0,074
0,108
організації
«Легкі» способи отримання грошей:
У результаті щасливого випадку (спадок,
виграш в лотерею тощо)
Укладання вигідного шлюбу
Неофіційна діяльність, яка швидко
приносить прибуток
Гра на міжнародних біржах (Forex тощо)
Участь в азартних іграх (гральні автомати,
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,0
Отже,

можна

заключити,

що

-0,046

0,006

-0,102

0,013

-0,118

0,111

-0,287**

-0,109

-0,200**

-0,168**

психологічні

характеристики

комерційних організацій, які стосуються взаємодії персоналу та організації,
мають кореляції (позитивні та негативні) з окремими способами отримання
грошей.
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Далі проаналізуємо зв’язок між типами організаційної культури
комерційних організацій та оцінкою персоналом способів отримання грошей
(табл.2.4.10).
Отримані дані свідчать про те, що різні типи організаційної культури по
різному впливають не лише на оцінку ролі грошей у його життєдіяльності,
про що йшла мова вище, але і на оцінку способів отримання грошей.
Так, «органічна» культура негативно корелює з такими способами
отримання грошей, як «індивідуальна підприємницька діяльність» (rs=-217,
p<0,01), «поєднання трудової діяльності в організації з підприємницькою
діяльністю» (rs=-0, 167, p<0,05), «здавання нерухомості в оренду» (rs=-0, 230,
p<0,01), «укладання вигідного шлюбу» (rs=-0,176, p<0,01), «неофіційна
діяльність, яка швидко приносить прибуток» (rs=-0,129, p<0,05), «гра на
міжнародних біржах (Forex тощо) (rs=-0,147, p<0,05), «участь в азартних іграх
(гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)» (rs=-0,132,
p<0,05). Тобто, по мірі її вираженості цього типу культури оцінка персоналом
способів отримання грошей, які мають відношення до підприємницької
діяльності та «легких» способів отримання грошей, зменшується.
В той же час, «підприємницька» культура має позитивну кореляцію з
більшістю названих способів отримання грошей, а також ще з такими
додатковими, як «експертно-консультаційна діяльність» (rs=0,232, p<0,01) та
«щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо)» (rs=0,333, p<0,01).
Однак, при цьому «підприємницька» культура

негативно корелює з

«здійсненням трудової діяльності в організації» (rs=-0,182, p<0,01).
Очевидно, відмінності у впливі цих організаційних культур обумовлені їх
змістом. Як уже зазначалось вище, «органічна» культура чітко структурована
і передбачає прийняття цілей організації персоналом, а «підприємницька»
культура сприяє ініціативності персоналу та поуку нових видів активності.
Таким же «відзеркалюванням» характеризується і зв’язок таких типів
організаційної культури,
способів отримання грошей.

як «бюрократична» та «партиципативна» та
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Таблиця 2.4.10
Зв’язок між типами організаційної культури та оцінкою персоналом
комерційних організацій способів отримання грошей (rs)
Способи отримання
грошей

Орієнтація на:
Органічна Підприє- Бюрокрамницька
тична
Здійснення трудової діяльності:

Здійсненням трудової
**
0,082
-0,182
-0,087
діяльності в організації
Здійснення підприємницької діяльності:

Партиципативна
0,153*

Індивідуальна
-0,217**
0,136*
0,072
0,026
підприємницька діяльність
Поєднання
трудової
діяльності в організації з
-0,167**
0,065
-0,023
0,146*
підприємницькою
діяльністю
Здавання нерухомості в
-0,230**
0,202**
-0,123*
0,206**
оренду
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційна
0,088
0,232**
-0,123*
-0,252**
діяльність
Поєднання
трудової
діяльності в організації з
-0,070
0,012
-0,050
0,015
сумісництвом
в
іншій
організації
«Легкі» способи отримання грошей:
Щасливий
випадок
(спадок, виграш в лотерею
тощо)
Укладання
вигідного
шлюбу
Неофіційна діяльність, яка
швидко
приносить
прибуток
Гра на міжнародних біржах
(Forex тощо)
Участь в азартних іграх
(гральні
автомати,
спеціалізовані комп’ютерні
клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,05

-0,013

0,333**

-0,094

-0,200**

-0,176**

0,215**

0,066

-0,074

-0,129*

0,209**

-0,259**

0,164**

-0,147*

0,261**

-0,003

-0,078

-0,132*

0,215**

0,156*

-0,219**

164

Так, «бюрократична» організаційна культура негативно корелює з
такими способами отримання грошей, як «здавання нерухомості в оренду»
(rs=-0,123,

p<0,05),

«експертно-консультаційна

діяльність»

(rs=-0,123,

p<0,05), «неофіційна діяльність, яка швидко приносить прибуток» (rs=-0,259,
p<0,01), але позитивно корелює з «участь в азартних іграх (гральні автомати,
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо) (rs=-0,156, p<0,05).
В той же час, «партиципативна» культура з названими показниками
має протилежні кореляції. Окрім того, вона ще доповнюється таким
зв’язками: позитивним -

із таким способом отримання грошей, як

«здійсненням трудової діяльності в організації» (rs=0,153, p<0,01) та
негативним з «участю в азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані
комп’ютерні клуби тощо)» (rs=-0,219, p<0,01).
Отже, в цілому можна стверджувати, що типи організаційної культури
комерційних організацій

корелюють, як позитивно, так і негативно, із

оцінкою способів оцінки грошей персоналом.
Щодо

зв’язку

між

організаційно-функціональними

характеристиками комерційних організацій та оцінкою персоналом
комерційних організацій способів отримання грошей, то, як і при аналізі
ролі грошей в життєдіяльності персоналу, констатовано кореляції з окремими
показниками (табл. 2.4.11).
Так, збільшення кількості осіб в організації негативно корелює з такими
показниками, як «експертно-консультаційна діяльність» (rs=-0,260, p<0,01)
та «щасливий випадок (спадок, виграш в лотерею тощо) (rs=-0,123, p<0,05).
Водночас,

підвищення

терміну

діяльності

організації

сприяє

підвищенню значущості таких способів отримання грошей, як «здійснення
трудової

діяльності

в

організації»

(rs=0,175,p<0,01),

«експертно-

консультаційній діяльності» (rs=0,293, p<0,01), «гра на міжнародних біржах
(Forex тощо)» (rs=0,172, p<0,01), «участь в азартних іграх (гральні автомати,
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо) (rs=0,197, p<0,01).
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Таблиця 2.4.11
Зв’язок між організаційно-функціональними характеристиками
комерційних організацій та оцінкою персоналом комерційних
організацій способів отримання грошей (rs)
Способи отримання грошей

Кількість
осіб в
організації

Термін
функціонування
організації

Здійснення трудової діяльності:
Здійснення професійної діяльності в
0,022
0,175**
організації
Здійснення підприємницької діяльності:
Індивідуальна підприємницька діяльність
-0,045
-0,072
Поєднання
трудової
діяльності
в
-0,086
-0,104
організації з підприємницькою діяльністю
Здавання нерухомості в оренду
0,117
-0,097
Поєднання трудової діяльності за основним місцем роботи з іншими
видами діяльності:
Експертно-консультаційною діяльності
-0,260**
0,293**
Поєднання
трудової
діяльності
в
організації з сумісництвом в іншій
0,017
0,053
організації
«Легкі» способи отримання грошей:
Щасливий випадок (спадок, виграш в
лотерею тощо)
Укладання вигідного шлюбу
Неофіційна діяльність, яка швидко
приносить прибуток
Гра на міжнародних біржах (Forex тощо)
Участь в азартних іграх (гральні автомати,
спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо)
** p<0,01; * p<0,05
Загалом, дослідження

-0,123*

-0,017

-0,045

0,077

0,048

0,050

-0,111

0,172**

-0,098

0,197**

виявило зв’язок між психологічними,

організаційно-функціональними характеристиками комерційних організацій
та оцінкою персоналом способів отримання грошей. Найбільш повно цей
зв’язок проявляється стосовно
організацій.

організаційної культури комерційних
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2.5. Організаційно-психологічні особливості монетарної політики
комерційних організацій та умови її оптимізації
Четвертий підетап дослідження передбачав вивчення організаційнопсихологічних особливостей монетарної політики комерційних організацій та
обґрунтування організаційно-психологічних умов її оптимізації. Як на
першому підетапі дослідження, використовувалась авторська анкету «Моє
ставлення до грошей» Л.М.Карамушки, О.І. Паршака [110; 111], яка включала
низку закритих та відкритих питань.
2.5.1. Організаційно-психологічні проблеми в реалізації монетарної
політики в комерційних організаціях
Спочатку проаналізуємо організаційно-психологічні проблеми в
реалізації монетарної політики в комерційних організація
У процесі дослідження було виявлено, що організаційно-психологічних
проблеми в реалізації монетарної політики в комерційних організаціях [53;
57; 113] , можна підрозділити на дві групи (табл. 2.5.1, Додаток Д.1). До першої
групи було віднесено організаційно-психологічні проблеми, які стосуються
діяльності організації. Другу групу

складають організаційно-психологічні

проблеми, які стосуються діяльності персоналу.
До першої групи нами було віднесено
стимулювання

праці

співробітників

(62,1%);

такі проблеми: недостатнє
орієнтація

компанії

на

заробляння грошей здебільшого для задоволення інтересів компанії, з
недостатнім

задоволенням

інтересів

працівників

(34,5%);

недостатнє

вкладання грошей у розвиток організації (28,0%); недостатнє використання
грошей для навчання персоналу (26,4%); недостатня вираженість соціальної
відповідальності комерційної організації (6,9%); використання незаконних
методів отримання грошей (зарплати в «конвертах», хабарів тощо)
(5,4%);ігнорування інтересів громад, на території
комерційна організація (1,1%).

яких функціонує
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Таблиця 2.5.1
Організаційно-психологічні проблеми в реалізації монетарної політики
в комерційних організаціях
(у % від загальної кількості опитаних)
Організаційно-психологічні проблеми в реалізації
монетарної політики
Проблеми, які стосуються діяльності організації:
Недостатнє стимулювання праці співробітників
Орієнтація компанії на заробляння грошей здебільшого для
задоволення інтересів компанії, з недостатнім задоволенням
інтересів працівників
Недостатнє вкладання грошей у розвиток організації
Недостатнє використання грошей для навчання персоналу
Недостатня
вираженість
соціальної
відповідальності
комерційної організації
Використання незаконних методів отримання грошей
(зарплати в «конвертах», хабарів тощо)
Ігнорування інтересів громад, на території яких функціонує
комерційна організація
Проблеми, які стосуються діяльності персоналу:
Байдуже ставлення персоналу до використання енергетичних
ресурсів компанії (електроенергії, тепла, води тощо)
Байдуже ставлення персоналу до використання матеріальнофінансових ресурсів компанії (промислового обладнання,
оргтехніки,
побутового
обладнання,
автомобільного
транспорту тощо)
Орієнтація працівників на заробляння грошей здебільшого для
задоволення власних інтересів, з недостатнім задоволенням
інтересів компанії
Розглядання працівниками матеріально-фінансових ресурсів
організації як власних (дрібні крадіжки, використання
оргтехніки, інтернету у власних цілях тощо)

%

62,1
34,5
28,0
26,4
6,9
5,4
1,1

42,9

33,0

16,1

14,6

Як бачимо, найбільш вираженими є організаційно-психологічні
проблеми, які стосуються недостатньої орієнтації компанії на задоволення
безпосередніх інтересів працівників (недостатнє стимулювання праці
співробітників та переважання інтересів компанії над інтересами працівників).
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Значно менше,

приблизно в півтора-два рази, виявились вираженими

проблеми, які стосуються недостатнього вкладання грошей у розвиток
організації та навчання працівників. І зовсім невелика частина вказали на
проблеми,

які

стосуються

етичних

норм

взаємодії,

соціальної

відповідальності організації та задоволення потреб громад.
Другу групу утворили такі проблеми: байдуже ставлення персоналу до
використання енергетичних ресурсів компанії (електроенергії, тепла, води
тощо) (42,9%); байдуже ставлення персоналу до використання матеріальнофінансових ресурсів компанії (промислового обладнання, оргтехніки,
побутового обладнання, автомобільного транспорту тощо) (33,0%); орієнтація
працівників на заробляння грошей здебільшого для задоволення власних
інтересів, з недостатнім задоволенням інтересів компанії (16,1%); розглядання
працівниками матеріально-фінансових ресурсів організації як власних (дрібні
крадіжки, використання оргтехніки, інтернету у власних цілях тощо) (14,6%).
Як бачимо, серед проблем переважають ті, які мають відношення до
байдужого використання ресурсів компанії (енергетичних,

обладнання,

оргтехніки тощо), значно менше – ті, які мають пов`язані з порушенням
етичних основ взаємодії з компанією.
Отже, можна зробити висновок, що монетарна політика організації має
носити двосторонній характер, тобто, ефективність її реалізації залежить від
активності як організації, так і персоналу. Отже, оптимізація монетарної
політики компанії

передбачає активну та позитивну орієнтацію як

комерційних організацій по відношенню до свого персоналу, так і персоналу
до свої організацій, чого можна досягнути у результаті спеціальної політики
організації з цього питання та впровадження відповідних організаційнопсихологічних заходів. Це буде сприяти формуванню адекватного ставлення
персоналу до грошей.
Окрім того, у процесі дослідження було визначено напрямки
діяльності комерційних організацій, в які вкладається недостатньо
грошових коштів. Тут було отримано такі дані (табл. 2.5.2, Додаток Д.2).
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Таблиця 2.5.2
Напрямки діяльності комерційних організацій, в які вкладається
недостатньо грошових коштів (у % від загальної кількості опитаних)
Напрями діяльності
Соціальне забезпечення персоналу
Впровадження передових технологій на виробництві
Навчання персоналу
Розвиток інфраструктури організації
Розвиток інновацій в ІТ- сфері
Реалізація соціальних проєктів

%
64,0
39,8
39,5
25,3
24,5
18,8

Як видно із табл. 2.5.2, напрямки діяльності, в які комерційні організації
вкладають недостатньо грошових коштів, за змістом та кількісними
показниками можна розподілити на три групи.
До

першої

групи,

найбільш

вираженої,

відноситься

соціальне

забезпечення персоналу (64,0%). На неї вказало майже дві третини опитаних.
Другу групу утворили напрямки діяльності, які стосуються самої
організації: а) впровадження технологій (впровадження передових технологій
на виробництві (39,8%); розвиток інновацій в ІТ-сфері (24,5%); б) навчання
персоналу (39,5%); в) розвиток інфраструктури організації (25,3%). В
середньому одна третина учасників дослідження вказали на ці напрямки.
І третя група, найменш чисельна, включає напрямки, які стосуються
реалізації соціальних проєктів (18,8%).
Як бачимо, отримані результати близькі до попереднього блоку даних,
в контексті того, що серед напрямків, в які недостатньо вкладається грошей,
переважає незадоволеність потреб працівників, у даному випадку - їх
недостатнє соціальне забезпечення. Напрямки, які мають відношення до
оптимізації діяльності організації та навчання персоналу,

соціальної

спрямованості діяльності організацій, також відзначаються опитуваними, але
значно менше.
Отже, в процесі дослідження виявлено ряд організаційно-психологічних
проблем в реалізації монетарної політики в комерційних організаціях.
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Тепер зупинимося більш детально на результатах дослідження, які
стосуються

реалізації комерційними організаціями підходів до визначення

заробітної плати персоналу, забезпечення його соціальними пакетами та участі
комерційних організацій у фінансуванні соціальних проєктів.
Проаналізуємо

спочатку

результати, які стосуються визначення

заробітної плати. Як видно із таблиці 2.5.3 та Додатку Д.3, найбільша
кількість опитаних (51,0%), більше половини, вказали, що заробітна плата в
компанії має бути частково зафіксованою (базовою) з надбавками (бонусами,
преміями) за активність персоналу при виконанні професійних обов’язків
тощо. Також значна частина опитаних (30,3%), майже третина, зазначили, що
заробітна плата в компанії має бути не обмеженою, але напряму бути
залежною від результатів діяльності працівника. І лише невелика частина
опитаних (18,8%) вказали, що заробітна плата у компанії має бути фіксованою
та чітко визначеною між роботодавцем та працівником.
Таблиця 2.5.3
Оцінка персоналом підходів, які мають застосовуватися комерційними
організаціями до визначення заробітної плати своїх працівників
(у % від загальної кількості опитаних)
Підходи до визначення заробітної плати праці своїх
працівників
Заробітна плата у нашій компанії має бути частково
зафіксованою (базовою) з надбавками (бонусами, преміями)
за активність при виконанні професійних обов’язків
Заробітна плата у нашій компанії має бути не обмеженою,
але напряму бути залежною від результатів діяльності
працівника
Заробітна плата у нашій компанії має бути фіксованою та
чітко визначеною між роботодавцем та працівником
Отримані дані

%
51,0
30,3
18,8

свідчать про те, що переважна більшість опитаних

висловлюються за гнучку систему визначення заробітної праці, яка має тісно
взаємодіяти із системою стимулювання праці

персоналу

в комерційних

організаціях. Отримані дані близькі за змістом до даних, які наведено в таблиці
2.5.1, і які свідчать про те, що значна частина опитаних серед психологічних
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проблем, які існують в реалізації монетарної політики в комерційних
організаціях, назвали недостатнє стимулювання праці працівників. Окрім
того, вони ще раз підтверджують одну із ідей нашого дослідження про те, що
адекватне

ставлення

до

грошей

персоналу

комерційних

організацій

передбачає активність двох сторін як організації, так і персоналу.
Отже, розробка гнучкої системи визначення заробітної плати, разом із
системою стимулювання, може виступати одним із резервів позитивного
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій.
Далі проаналізуємо оцінку опитуваними значущості забезпечення
комерційними організаціями соціального пакету для своїх працівників. У
таблиці 2.5.4 та Додатку Д.4 представлено порівняння двох блоків даних, які
стосуються того, наскільки компанія має забезпечувати соціальний пакет для
своїх працівників і того, якою мірою вона реально забезпечує це.
Що стосується першого аспекту проблеми («бажана» ситуація), то
переважна більшість опитаних (89,3%) вважає, що комерційні організації
мають забезпечувати соціальний пакет для своїх працівників. І зовсім
незначна частина (6,9%) вказали на те, що їм важко відповісти на це питання
або чітко сказали, що їхня компанія не повинна це робити (3,8%).
Таблиця 2.5.4
Оцінка персоналом ролі комерційних організацій у забезпечення
соціальними пакетами своїх працівників
(у % від загальної кількості опитаних)
Організація повинна
забезпечувати
соціальний пакет
(«бажана» ситуація)
Так, повинна
Важко сказати
Ні, не повинна

%

89,3
6,9
3,8

Організація реально
забезпечує
соціальний пакет
(«реальна» ситуація)
Достатньо забезпечує
Важко сказати
Недостатньо
Забезпечує

%

17,2
37,5
45,3

Однак, відносно другого аспекту проблеми («реальна» ситуація), то тут
в комерційних організаціях спостерігається великий розрив між тим, що «має
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бути» і тим, що «реально є». Лише 17,2% відповіли, що їхні організації
достатньо забезпечують соціальний пакет для своїх працівників.

37,5%

зазначили, що їм важко сказати. І майже половина (45,3%) сказали, що їхні
організації

не

достатньо

забезпечують

соціальний

пакет

для

своїх

співробітників. Як бачимо, в комерційних організаціях існують значні резерви
стосовно цього аспекту проблеми.
Суттєвими є

також дані, які стосуються

категорій

персоналу

комерційних організацій, яких потрібно забезпечувати соціальними пакетами.
Як бачимо із наведених даних в табл. 2.5.5 та додатку Д.5, найбільше число
опитаних (89,7%) висловились за те, що соціальні пакети повинні надаватись
кваліфікованому персоналу (спеціалістам). Також близькими до цього є
відповіді, які стосуються надання соціальних пакетів лінійним менеджерам
(майстрам, бригадирам, керівникам груп тощо). На цю категорію в контексті
отримання соціальних пакетів вказало 72,8% опитаних. Тобто, мова йде про
те, що соціальної підтримки заслуговують найбільш значущі категорії
персоналу комерційних організацій, які, як правило,

реалізують основні

технологічні та комерційні процеси в цих організаціях.
Таблиця 2.5.5
Категорії персоналу комерційних організацій, яких потрібно
забезпечувати соціальними пакетами (у % від загальної кількості
опитаних)
Категорії персоналу
Кваліфікований персонал (спеціалісти)
Лінійні менеджерів (майстри, бригадири, керівники груп
тощо)
Некваліфікований персонал (приймаються на роботу без
профільної освіти та досвіду роботи)
Менеджери середньої ланки
ТОП менеджери

%
89,7
72,8
66,7
65,5
46,4

Разом з тим, з приємністю можна зазначити, що значна частина
опитаних (66,7%) вказують на те, що соціальні пакети мають отримувати і
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некваліфікований персонал (які приймаються на роботу без профільної освіти
та досвіду роботи), а також менеджери середнього рівня (65,5%). Однак,
значно менше опитаних (46,4%), порівняно з названими вище, вказали на
важливість отримання соціальних пакетів топ-менеджерами.
В цілому, можна говорити про те, що опитувані мають достатньо
адекватне уявлення про отримання соціальних пакетів різними категоріями
персоналу, що це залежить від їх статусу в організації та професійної
кваліфікації. Скоріше всього, можна говорити про те, що забезпечення
соціальним пакетом має стосуватися всіх категорій персоналу, але їх
«наповнюваність»

може

бути

диференційована,

залежно

від

вкладу

працівника в діяльність організації.
У процесі оцінки опитуваними складових соціальних пакетів для
персоналу комерційних організацій, були отримані такі дані (табл.2.5.6,
Додаток Д.6).
Таблиця 2.5.6
Оцінка персоналом комерційних організацій необхідних складових
соціальних пакетів (у % від загальної кількості опитаних)
Складові соціальних пакетів
Медична страховка
Доставка до місця роботи та з місця роботи за рахунок
роботодавця
Спортивно-оздоровчі програми
Оплата харчування
Туристично-екскурсійні програми
Проїзд в міському транспорті (проїзні на місяць, рік тощо)

%
83,5
74,7
46,7
42,1
33,0
9,6

Відповідно до даних, наведених в табл. 2.5.6, до найбільш значущих
складових соціального пакету опитувані віднесли: медичну страховку (83,5%)
та доставку до місця роботи та з місця роботи за рахунок роботодавця (74,7%),
тобто ті, які є найбільш значущими та достатньо затратними для задоволення
потреб працівників.
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Дещо менше працівників вказали на такі складові,

як спортивно-

оздоровчі програми (46,7%), оплата харчування (42,1%) та туристичноекскурсійні програми (30,0%).
І зовсім невелика кількість працівників (9,6)% вказали на необхідність
включення до соціальних пакетів проїзних для міського транспорту.
Отже, складові соціальних пакетів мають певну пріоритетність, і це має
враховуватися, на думку опитаних, в діяльності комерційних організацій щодо
соціальної захищеності персоналу.
Також суттєвими є дані, які стосуються фінансової участі комерційних
організацій у фінансуванні соціальних проєктів. Тут, як і в ситуації із
соціальним пакетом, аналізувалась «бажана» та «реальна» ситуація (табл.
2.5.7, Додаток Д.7).
Таблиця 2.5.7
Оцінка персоналом участі комерційних організацій у фінансуванні
соціальних проєктів (у % від загальної кількості опитаних)
Організація повинна
брати участь у
фінансуванні
соціальних проєктів
(«бажана» ситуація)
Так, повинна
Важко сказати
Ні, не повинна

%

64,8
27,2
8,0

Організація реально
бере участь у
фінансуванні
соціальних
проєктів
(«реальна» ситуація)
Так, бере
Не знаю
Не бере

%

37,2
56,3
6,5

У процесі вивчення «бажаної» ситуації щодо фінансування соціальних
проєктів, то 64,8% опитуваних зазначили, що комерційні організації повинні
брати участь у цій активності. 27,2% опитаних вказали, що вони не знають
відповіді на це питання. І лише 8,0% вказали, що комерційні організації не
мають займатися цим напрямком діяльності.
Щодо «реальної» ситуації, то тут ситуація значно відрізняється

(в

сторону погіршення) стосовно включення комерційних організацій у вказаний
вид активності. Лише 37,2% вказали, що їхні комерційні організації беруть
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участь у фінансування соціальних проектів, однак (56,3%) вказали, що вони
не знають про такий вид діяльності їхніх організацій та 6,5% однозначно
вказали, що їхні організації не беруть участі в такій діяльності.
Таким чином, дослідження виявило ряд організаційно-психологічних
проблем в реалізації монетарної політики комерційних організацій, а також
ряд резервів щодо реалізації комерційними організаціями підходів до
визначення заробітної плати персоналу, забезпеченню його соціальними
пакетами, участі організацій у фінансуванні соціальних проектів.
2.5.2. Організаційно-психологічні умови оптимізації

монетарної

політики комерційних організацій
Далі розглянемо результати дослідження, яке стосується організаційнопсихологічних

умов, які б сприяли

формуванню адекватного ставлення

персоналу комерційних організацій до грошей.
Результати дослідження свідчать про те, що найбільша кількість
опитаних (73,9%) вказали на таку організаційно-психологічну умову, як чітка
та прозора монетарна політика організації щодо персоналу (табл. 2.5.8,
Додаток Д.8). Можна, скоріше всього, говорити про те, що це є базовою
основою для забезпечення адекватного ставлення персоналу до грошей (чітке
визначення основних положень монетарної політики; визначення ролі
організації та персоналу у реалізації політики; регулярне інформування
персоналу про складові монетарної політики та їх реалізацію; визначення
чітких критеріїв ефективності реалізації монетарної політики та ін.).
Суттєвим є також дотримання такої групи організаційно-психологічних
умов, які стосуються активності та навчання працівників з означеного
напрямку роботи: залучення персоналу до обговорення соціальних та
значущих проєктів для співробітників компанії (40,6%) та проведення
спеціального навчання

персоналу

дистанційних курсів тощо) (29,5%).

з

монетарної

політики

(тренінгів,
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Таблиця 2.5.8
Організаційно-психологічних умови діяльності комерційних організацій
які сприяли гармонійному ставленню персоналу до грошей (у % від
загальної кількості опитаних)
Організаційно-психологічні умови
Чітка та прозора монетарна політика організації щодо
персоналу
Залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих
проєктів для співробітників компанії
Проведення спеціального навчання персоналу з монетарної
політики (тренінгів, дистанційних курсів тощо)
Залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих
проєктів компанії для інших людей
Чітка та прозора монетарна політика організації щодо
держави

%
73,9
40,6
29,5
6,9
5,4

І третя група організаційно-психологічних умов стосується соціальної
спрямованості активності компанії та персоналу: залучення персоналу до
обговорення соціальних та значущих проєктів компанії для інших людей
(6,9%) та чітка та прозора монетарна політика організації щодо держави
(5,4%). На цю групу умов вказало значно менше опитаних, порівняно із
попередніми двома групами. Тобто, одним із суттєвих напрямків покращення
адекватного ставлення співробітників до грошей є підвищення значущості для
співробітників вирішення соціально значущих завдань, а не лише задоволення
власних інтересів.
Загалом, результати дослідження показали, що важливою організаційнопсихологічною умовою забезпечення адекватного ставлення персоналу
комерційних організацій до грошей є реалізація комерційними організаціями
спеціальної монетарної політики, яка передбачає: чітке визначення основних
положень монетарної політики та критеріїв її ефективності; обґрунтування
активної ролі та спеціальних функцій організації та персоналу у реалізації
такої політики; впровадження гнучкої системи оплати праці та стимулювання
персоналу; розробка та реалізація системи соціальної захищеності персоналу;
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формування у персоналу відповідальності за реалізацію монетарної політики;
залучення комерційних організацій до фінансування соціальних проєктів та
формування у персоналу соціально значущих установок та ін.
В цілому результати четвертого етапу показали важливу роль активності
персоналу та монетарної політики комерційних організацій у формуванні
гармонійного ставлення до грошей персоналу.
Загалом, результати констатувального етапу дослідження виявили ряд
організаційно-психологічних проблем у ставленні персоналу до грошей, а
також визначили ряд організаційно-психологічних чинників та умов
формування гармонійного ставлення персоналу до грошей.
Висновки до розділу 2
Проведене емпіричне

дослідження дало можливість зробити такі

висновки:
1.

Виявлено

особливості

вираженості

основних

структурних

компонентів ставлення до грошей персоналу комерційних організації.
Переважна більшість персоналу комерційних організацій ставиться до
грошей позитивно. Число осіб, які ставляться до грошей нейтрально або
негативно, є незначним і значно меншим, порівняно із студентською молоддю,
про що свідчить порівняльний аналіз отриманих даних з результатами
досліджень інших авторів.
Виявлено наявність ряду диспропорцій щодо оцінки персоналом
комерційних організацій грошей в його життєдіяльності: орієнтація більше на
задоволення

базових

матеріально-побутових

потреб,

порівняно

із

задоволенням потреб професійного та культурного розвитку, іміджевостатусних потреб, підтримання здоров’я та забезпечення повноцінного
відпочинку працівників та ін.; оцінка грошей як засобу задоволення переважно
«актуальних» потреб, та значно менше – «перспективних» потреб, що
проявляється, зокрема, в накопиченні грошей; оцінка грошей як засобу
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переважно реалізації «прагматичних» власних потреб, і значно менше –
альтруїстичних потреб, які стосуються допомоги інших людям тощо.
Виявлено певні особливості оцінки персоналом комерційних організацій
способів отримання грошей: переважна більшість опитаних позитивно
оцінюють роль такого способу отримання грошей, як трудова діяльність в
організації, значно менше, в середньому одна третина, позитивно ставляться
до різних видів підприємницької діяльності та діяльності за сумісництвом,
зовсім невелика частина персоналу

позитивно ставляться до «легких»

способів отримання грошей, однак більше третини опитаних все таки
надіються на «щасливий» випадок в отриманні грошей, тобто, мають певні
«ілюзії» стосовно способів отримання грошей.
2. Психологічні, соціально-демографічні та організаційно-професійні
характеристики персоналу мають статистично значущий зв’язок, як
позитивний, так і негативний,

із загальним ставленням персоналу

комерційних організацій до грошей, оцінкою грошей у життєдіяльності
персоналу та способами отримання ним грошей:
• У дослідженні виявлено ряд «проблемних зон» в розвитку організаційнопсихологічних характеристик персоналу, які можуть впливати на
ставлення

персоналу

комерційних

організацій

до

грошей:

а)

констатовано ряд диспропорцій у розвитку соціально-психологічних
установок персоналу:

переважання орієнтації «на результат» на

орієнтацію «на процес»; орієнтації «на альтруїзм» над «орієнтацією «на
егоїзм»; «орієнтації на владу» над «орієнтацією «на свободу»; низький
рівень розвитку орієнтації «на працю» та орієнтації «на гроші»; б) лише
третина персоналу мають високий рівень задоволеності роботою та
життям. При цьому

кількість працівників із низьким

рівень

вираженості задоволеності життям переважає над кількістю працівників
із таким показником щодо задоволеності роботою;
• Посилення вираженості таких соціально-психологічних установок, як
орієнтація «на результат», «на егоїзм», «на свободу», «на владу», «на
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працю»

позитивна

життєдіяльності

оцінка

зростає.

персоналом
Однак,

ролі

посилення

грошей
таких

у

його

соціально-

психологічних установок, орієнтації як «на процес», «на альтруїзм», «на
гроші» знижує значущість ролі грошей;
• Соціально-психологічні установки сприяють значущості або не
значущості персоналу тих чи інших способів отримання грошей.
Найбільш

чітко

це

простежується

стосовно

таких

соціально-

психологічних установок, як «орієнтація на процес», «орієнтація на
альтруїзм», «орієнтація на егоїзм», «орієнтація на гроші». Найчастіше
соціально-психологічні

установки

зв’язані

з

такими

способами

отримання грошей, як «здійснення трудової діяльності в організації» та
«легкими» способами отримання грошей., найрідше -

з такими

способами, як «експертно-консультативна діяльність» та «здавання
нерухомості в оренду»;
•

Зростання задоволеності роботою персоналу комерційних організацій
сприяє

оцінці ролі грошей для забезпечення «індивідуалістичного»

профілю життєдіяльності (власні потреби, відпочинок, культурний
розвиток, стильна одежа, ігнорування волонтерської допомоги), при
цьому зменшується роль такого способу заробляння грошей, як
поєднання основної роботи з підприємницькою діяльністю. Підвищення
задоволеності життям персоналу комерційних організацій забезпечує
зростання позитивного ставлення до грошей, більш повну і цілісну
оцінці ролі грошей у його життєдіяльності, сприяє більш «соціального»
профілю життєдіяльності, зростанню способів отримання грошей, які
стосуються різних сфер життя, але при «реальному» погляді на життя,
оскільки «ставка» на такий спосіб отримання грошей, як щасливий
випадок, зменшується;
• Загальне ставлення

до грошей є більш позитивним у жінок, ніж у

чоловіків; жінки більше орієнтовані на оцінку грошей як засобу
задоволення власних життєво значущих потреб, культурного та
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професійного розвитку, забезпечення іміджу, в той час як чоловіки
більше оцінюють гроші як засіб для допомоги рідним та близьким,
іншим людям; жінки більше орієнтовані на пасивні способи отримання
грошей, в той час як чоловіки надають перевагу більш активним
способам отриманням грошей;
• Чим старше за віком персонал, тим вище він оцінює роль грошей як
засобу для допомоги рідним та близьким людям, орієнтується на менш
ризиковані та стабільні способи отримання грошей, однак нижче оцінює
роль грошей у задоволенні власних потреб, а також у накопиченні
грошей та допомозі інших людям;
• З появою у працівників сім’ї та дітей зростає загальне позитивне
ставлення

до грошей та значущість грошей як засобу задоволення

потреб сім’ї, однак зменшується оцінка грошей, як засобу задоволення
власних потреб та орієнтація на способи отримання грошей, які не
дають постійного та стабільного доходу;
• Із підвищенням рівня освіти персоналу зростає його загальне позитивне
ставлення до грошей персоналу, підвищується значущість грошей для
задоволення потреб сім’ї, однак, зростає роль грошей і для розв’язання
проблем, які стосуються інших, різносторонніх аспектів власного життя
персоналу (культурного розвитку, розваг, забезпечення іміджевих
характеристик, підтримання здоров’я, створення певного економічного
базису), розширюється спектр способів отримання грошей;
• Із підвищенням трудового стажу персоналу зменшується роль грошей
у задоволенні особистих потреб працівників, а також накопичення
грошей; зменшується можливість сумісництва в інших організаціях;
• Підвищення стажу роботи персоналу в організації сприяє підвищенню
загального позитивного ставлення до грошей, посиленню допомоги
рідним та близьким, однак, знижує орієнтацію на оцінку ролі грошей як
засобу задоволення власних різносторонніх потреб, а також значущість
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такого способу отримання грошей, як здійснення трудової діяльності в
організації;
• В міру підвищенням посади працівників комерційних організацій в
організації знижується оцінка ними ролі грошей для допомоги рідним і
близьким,

для

задоволення

іміджево-статусних

потреб,

оплати

медичних послуг та культурного розвитку, однак підвищується оцінка
ролі грошей як засобу допомоги іншим людям та значущість пасивних
способів отримання грошей;
• В цілому вплив соціально-демографічних характеристик працівників
комерційних організацій на оцінку ролі грошей у їх життєдіяльності та
способів

отримання

грошей

є

більш

вираженим,

ніж

вплив

організаційно-професійних характеристик
3.

Психологічні

та

організаційно-функціональні

характеристики

комерційних організацій мають статистично значущий, як позитивний, так і
негативний, зв’язок із загальним ставленням персоналу комерційних
організацій до грошей оцінкою? грошей у життєдіяльності персоналу та
способами отримання ним грошей:
• Виявлено, що персонал не достатньо розуміє цілі організації, а
керівництво організації не проявляє достатньої турботи про персонал,
що свідчить про певні складності у взаємодії персоналу та організації. У
комерційних організаціях мало представлений «підприємницький» тип
організаційної

культури,

який

позитивно

впливає

на

вияву

ініціативності, пошуку нових ідей та способів їх вирішення, зокрема, і в
реалізації монетарної політики організації;
• Підвищення розуміння персоналом цілей організації сприяє задоволенню
його власних потреб, однак зменшує зниження значущості відпочинку
під час відпустки та використання такого способу отримання грошей, як
поєднання основної роботи з підприємницькою та роботою за
сумісництвом;

182

• Підвищення турботи про персонал з боку керівництва комерційних
організацій сприяє підвищенню позитивного ставлення персоналу
ставлення

до грошей, цілісній оцінці ролі грошей у його

життєдіяльності,

посиленню

орієнтації

працівників

на

трудову

діяльність в організації і зниженню значущість окремих «легких»
способів отримання грошей;
• Підвищення рівня вираженості «органічної» та «підприємницької»
типів організаційної культури сприяє підвищенню

загального

ставлення персоналу до грошей, оцінки грошей у життєдіяльності
персоналу, в той час, як підвищення вираженості «бюрократичного»
типу культури негативно позначається на такому ставленні та оцінці
ролі грошей у життєдіяльності. «Органічна» та «підприємницька»,
«бюрократична» та «партиципативна»

типи організаційної культури

комерційних організацій характеризуються «дзеркальною» оцінкою
способів отримання грошей персоналом. Наприклад, посилення
«органічної» культури зменшує значущість для персоналу

способів

отримання грошей, які мають відношення до підприємницької
діяльності та «легких» способів отримання грошей, в той час, як
підвищення «підприємницької» культури, навпаки, підвищує роль
підприємницької діяльності та «легких» способів отримання грошей,
однак, знижує значущість трудової діяльності в організації;
• Підвищення кількості працівників в організації зменшує оцінку
можливостей грошей для вирішення проблем життєдіяльності, які
стосуються розвитку та накопичення грошей, орієнтації на окремі
способи отримання грошей (експертно-консультаційну діяльність,
«щасливий» випадок та ін.);
•

По мірі збільшення терміну функціонування комерційних організацій
позитивна оцінка ролі грошей у задоволенні потреб сім’ї та
професійному розвитку персоналу зростає, посилюється значущість
таких способів заробляння грошей, як трудова діяльність в організації,
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експертно-консультативні діяльність, а також окремих «легких»
способів отримання грошей.
4. Виявлено ряд організаційно-психологічних проблем в реалізації
монетарної політики в комерційних організаціях, які підрозділені на дві
групи.
До першої групи було віднесено організаційно-психологічні проблеми,
які стосуються діяльності організації, а саме: недостатнє стимулювання праці
співробітників; орієнтація компанії на заробляння грошей здебільшого для
задоволення інтересів компанії, з недостатнім задоволенням інтересів
працівників; недостатнє вкладання грошей у розвиток організації; недостатнє
використання грошей для навчання персоналу; використання незаконних
методів

отримання

грошей;

недостатня

вираженість

соціальної

відповідальності комерційної організації; ігнорування інтересів громад, на
території

яких функціонує комерційна організація. Констатовано, що

найбільш вираженими є організаційно-психологічні проблеми, які стосуються
недостатньої орієнтації компанії на задоволення безпосередніх інтересів
працівників (недостатнє стимулювання праці співробітників та переважання
інтересів компанії над інтересами працівників).
Другу групу
стосуються

складають організаційно-психологічні проблеми, які

діяльності

персоналу:

байдуже

ставлення

персоналу

до

використання енергетичних ресурсів компанії; байдуже ставлення персоналу
до використання матеріально-фінансових ресурсів компанії (промислового
обладнання, оргтехніки, побутового обладнання, автомобільного транспорту
тощо); орієнтація працівників на заробляння грошей здебільшого для
задоволення власних інтересів, з недостатнім задоволенням інтересів
компанії;

розглядання

працівниками

матеріально-фінансових

ресурсів

організації як власних. Виявлено, серед проблем переважають ті, які мають
відношення до байдужого використання ресурсів компанії (енергетичних,
обладнання, оргтехніки тощо), значно менше – ті, які мають пов`язані з
порушенням етичних основ взаємодії з компанією.
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Важливою

організаційно-психологічною

умовою

забезпечення

адекватного ставлення персоналу комерційних організацій до грошей є
реалізація комерційними організаціями спеціальної монетарної політики, яка
передбачає: чітке визначення основних положень монетарної політики та
критеріїв її ефективності; обґрунтування активної ролі та спеціальних функцій
організації та персоналу у реалізації такої політики; впровадження гнучкої
системи оплати праці та стимулювання персоналу; розробка та реалізація
системи соціальної захищеності персоналу; формування у персоналу
відповідальності за реалізацію монетарної політики; залучення комерційних
організацій до фінансування соціальних проектів та формування у персоналу
соціально значущих установок та ін.
Результати дослідження, які представлено в 2 розділі, знайшли
відображення в таких публікаціях автора:
а) статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН
України:
1. Карамушка Л.М., Паршак О.І. Оцінка персоналом комерційних
організацій чинників формування ставлення до грошей: вплив соціальнодемографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу.
Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України. Т. 1. 2019. Вип. 53. C. 35–43
2. Паршак О.І. Аналіз загального ставлення персоналу комерційних
організацій до грошей: рівень вираженості та зв’язок з психологічними
характеристиками персоналу та організації. Актуальні проблеми психології :
зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. 1.
2020. Вип. 57. С. 59–66;
б) статті у наукових вітчизняних періодичних виданнях, включених
до міжнародних наукометричних баз даних:
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3. Паршак О.І. Методики для дослідження ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій. Організаційна психологія. Економічна
психологія. 2018. № 2 (13). С. 93–99.
4. Карамушка Л.М., Паршак О.І. Оцінка працівниками комерційних
організацій ролі грошей у їх життєдіяльності: зв’язок з соціальнодемографічними

та

організаційно-професійними

характеристиками

працівників. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2018. № 4 (15).
С. 35–47.
5. Паршак О.І. Вплив соціально-демографічних та організаційнопрофесійних характеристик персоналу комерційних організацій на його
оцінку способів отримання грошей. Організаційна психологія. Економічна
психологія. 2019. № 1 (16). С. 64–73.
6. Паршак О.І. Оцінка персоналом комерційних організацій ролі
грошей у його життєдіяльності: зв’язок з психологічними та організаційнофункціональними характеристиками організацій. Організаційна психологія.
Економічна психологія. 2020. № 2–3 (20). С. 92–100.
в) публікації у збірниках матеріалів

наукових конференцій та

конгресів:
7. Паршак О.І. Методики для дослідження психологічних особливостей
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій. Організаційна та
економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку :
зб. тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та
економічної психології (12–13 квітня 2018 р., м. Київ). Київ: Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2018. С. 107–108.
8. Паршак О.І. Оцінка персоналом комерційних організацій чинників,
які впливають на їх ставлення до грошей. Актуальні проблеми розвитку
організаційної та економічної психології в Україні : зб. тез IIІ Всеукраїнського
конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 р.,
м. Кам’янець-Подільський). Київ - Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2019. C. 96–97.
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РОЗДІЛ 3
ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАВЛЕННЯ ДО
ГРОШЕЙ ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У третьому розділі представлено мету, завдання та організацію
формувального

експерименту.

Розкрито

зміст

і

структуру

тренінгу

«Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних організацій».
Представлено

результати

експериментального

вивчення

ефективності

тренінгу. Здійснено порівняльний аналіз даних, отриманих у контрольній та
експериментальній групах.
3.1.

Мета,

завдання

та

організація

формувального

етапу

дослідження
Спираючись на завдання нашого дисертаційного дослідження та
враховуючи

результати

констатувального

експерименту,

нами

було

визначено мету та завдання третього етапу дослідження, спрямованого на
проведення формувального експерименту.
Мета

формувального

експерименту:

розробити

та

апробувати

тренінгову програму для формування ставлення персоналу комерційних
організацій.
Відповідно

до

мети

було

визначено

наступні

завдання

формувального експерименту:
1. Розробити зміст та структуру тренінгової програми «Психологія
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій».
2. Здійснити експериментальну апробацію тренінгової програми.
3. Вивчити ефективність тренінгової програми «Психологія ставлення
до грошей персоналу комерційних організацій».
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Для

перевірки

гіпотези

і

розв’язання

поставлених

завдань

використовувались такі методи: теоретичні (аналіз проблеми на основі
літератури з психології грошей); емпіричні (тестування, опитування);
методи математичної статистики.
Виконання завдань формувального експерименту здійснювалося в
процесі реалізації трьох основних етапів дослідження.
На першому етапі дослідження було розроблено зміст і структуру
тренінгу «Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій» [114]. В основу тренінгу було покладено розроблену автором
модель змісту і структури ставлення персоналу комерційних організацій до
грошей, а також роботи, у яких розкрито психологічну сутність грошей
(А.Furnham, М. Argyle [178]); Н. Goldberg, R. Lewis [183]; T.Tang [202]),
проаналізовано психологічні закономірностей формування ставлення до
грошей у різних соціальних, професійних та вікових груп (І.К. Зубіашвілі
[46], Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич [59], О.П. Нікітіна [98], М.В. Сімків
[136], зокрема, у підприємців (О.С. Дейнека [30], А.Б. Купрейченко [70]
С.Г. Яновська [163]).
Також

було

враховані

результати

констатувального

етапу

дослідження, які стосувались вираженості різних структурних компонентів
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій та впливу на них
організаційно-психологічних

чинників,

які

стосувалися

діяльності

комерційних організацій та самого персоналу [107; 108; 111; 112].
Окрім того, були використані підходи, які стосувалися загальної
методології проведення тренінгу (С.Д.Максименко [80], Б. Д. Паригін [120],
В. П. Пугачов [126], М.Л. Смульсон [141] та ін.), принципів та процедури
проведення тренінгу (Г.І. Марасанов [84]; Н.Ю.Хряшева [122]; Д. Шапиро
[158]), особливості проведення тренінгів для персоналу комерційних
організацій (П.К. Власов [15; 16]; Г.В. Гнускіна [20]; Я.В. Гончаренко [22];
Л.М. Карамушка, Н.Ю. Худякова [54]; М.О. Кононець [64]; О.В.Креденцер,
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І.В. Аблуллаєва [69]); В.І. Лагодзінська [71], М.І. Станіславська [143]);
психологічних умов формування монетарної культури особистості (І.К.
Зубіашвілі [46], Л.М.Карамушка, О.Г. Ходакевич [59] та ін.
При цьому також були враховані розробки, які стосувались
особливостей

формування

професійних

компетенцій

психологів

та

психологічної підготовки фахівців, менеджерів (А. М. Грись [25; 26],
О.М. Кокун

[125],

С.Д.

Максименко

[81;

82],

В.О.Моляко

[88],

Я.М. Омельченко та ін. [102; 104], Р.В. Павелків [105], В.В. Турбан [147],
Н.В.Чепелєва [156], Ю.М. Швалб [159] та ін.).
Загальну структуру та зміст тренінгової програми представлено у
підрозділі 3.2.
На другому етапі було проведено експериментальну апробацію
тренінгу «Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій». Апробація тренінгу відбулася

на ТОВ «Кондитерська

фабрика» «Квітень» (м. Дніпро). У процесі апробації тренінгу взяло участь
60 керівників та працівників усіх підрозділів фабрики (відділу продаж,
логістики, персоналу, фінансово-економічного, постачання). Одна з груп
була експериментальною, кількістю 30 осіб, а друга – контрольною групою,
кількістю 30 осіб.
В експериментальній групі психологічна підготовка працівників
комерційних організацій носила системний, цілісний характер відповідно до
розробленого автором тренінгу, спрямованого на формування гармонійного
ставлення персоналу

до грошей. Для працівників, які увійшли до

контрольної групи, не проводилась спеціальна психологічна підготовка для
формування їхнього ставлення до грошей.
На третьому етапі було здійснено перевірку ефективності тренінгу.
Для цього було проведено перший та другий діагностичні зрізи,
використовувалися кількісні критерії. Для проведення діагностичних зрізів
було визначено дві групи критеріїв, які стосувалися монетарних знань
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персоналу («сутність грошей», складові ставлення до грошей», «чинники
ставлення до грошей»)

та

організаційно-психологічних

умов

особливостей реалізації монетарної політики організації («розуміння
персоналом цілей організації», «турбота організації про персонал»)
(Додаток Е).
Математичне оброблення даних здійснювалось за допомогою пакета
статистичної обробки даних SPSS (версія 22) та піддавались змістовному
якісному аналізу [32].
Діагностичні зрізи, спрямовані на оцінку ефективності тренінгу,
проводилися за допомогою комплексу методик: анкети «Монетарні знання»
та опитувальників «Розуміння цілей компанії» (Р.Б. Шо) [52; 160] та «Прояв
турботи з боку керівництва» (Р.Б. Шо) [52; 160].
Порівняльний аналіз результатів, отриманих в експериментальній та
контрольній групах, представлено в підрозділ 3.3.
При розробці тренінгу було враховано ряд суттєвих розробок та
підходів, як змістових (стосувалися змісту питань, які аналізувались під час
тренінгу), так і технологічних (стосувалися організації роботи під час
тренінгу) особливостей використання різноманітних інтерактивних форм.
По-перше, в основу тренінгу було покладено розуміння автором
ставлення до грошей як особливого виду внутрішньої активності
особистості,

яка

виявляється

в

суб’єктивно-оціночному,

свідомо

вибірковому підході до грошей. Зміст тренінгу був розроблений також, з
урахуванням, змісту і структури ставлення персоналу комерційних
організацій до грошей (загального ставлення, оцінки ролі грошей у
життєдіяльності персоналу, способів отримання грошей).
Також

були

враховані

результати

констатувального

етапу

дослідження, які відображали найбільш проблемні місця в рівні вираженості
ставлення до грошей, зокрема, наявність ряду диспропорцій щодо оцінки
персоналом комерційних організацій грошей в його життєдіяльності:
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орієнтація більше на задоволення базових матеріально-побутових потреб,
порівняно із задоволенням потреб професійного та культурного розвитку,
іміджево-статусних

потреб,

підтримання

здоров’я

та

забезпечення

повноцінного відпочинку працівників та ін.; оцінка грошей як засобу
задоволення переважно «актуальних» потреб, та значно менше –
«перспективних» потреб, що проявляється, зокрема, в накопиченні грошей;
оцінка грошей як засобу переважно реалізації «прагматичних» власних
потреб, і значно менше – альтруїстичних потреб, які стосуються допомоги
інших людям тощо та впливу на них організаційно-психологічних чинників,
які стосуються діяльності комерційних організацій та самого персоналу
[107; 108; 109; 112].
По-друге, були враховані психологічні особливості діяльності
комерційних

організацій

Я.В. Гончаренко

[22],

(О.В.

Л.М.

Андрющенко,

Карамушка,

Н.В.
І.А.

Хімчак

Андрєєва

[5].
[52],

Л.М.Карамушка, М. Г. Ткалич [58], О. Сидоренко, Е. Яновська [134]).
Зокрема, враховано підхід Я.В. Гончаренко [22], згідно якого особливість
комерційних організацій, полягає у тому, що вони у процесі вирішення
соціально значущих та особисто значущих для їхніх засновників завдань,
орієнтовані

на

прибуткову

діяльність,

забезпечуючи

максимально

ефективне використання ресурсів. Добавимо, що мова йде, на наш погляд,
насамперед, про фінансово-грошові ресурси.
При цьому взята до уваги роль монетарної політики комерційної
організації, яка, згідно нашого визначення, розглядається як відносно
усталена система когнітивно-цінносних, мотиваційних та поведінкових
складових

грошових відносин в організації, що впливає на монетарну

задоволеність

працівників

та

ефективність

діяльності

комерційної

організації в цілому. Дуже суттєвим було врахування того, що монетарна
політика організації є
основних векторах:

формою активності, яка здійснюється в двох

з боку комерційної організації по відношенню до
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персоналу та соціуму, та і з боку персоналу, соціуму по відношенню до
організації. Окрім того, були взяті до уваги проблеми

в реалізації

монетарної політики, які виявлені на етапі констатувального експерименту,
які показали про певну «байдужість» організації та персоналу один до
одного.
По-третє,

було

визначено

організаційно-технологічну

основу

психологічної підготовки персоналу комерційних організацій. Зазначимо,
що такою основою виступив технологічний підхід Л.М. Карамушки,
спрямований на розробку психолого-організаційних технологій, однією із
яких є тренінг, як певної системи, яка включає: а) принципи, методи
(проблемно-пошукові

та

інформаційні);

б)

інтерактивні

техніки

(організаційно-спрямовуючі і інформаційно-смислові); в) організаційні
форми («комплексні», «локальні» та ін.) у діяльності організаційних
психологів [51; 144]. Як зазначає автор, ця технологія забезпечує «фокус»
на практичне розв’язання конкретної проблеми в організації

та /або

психологічну персоналу [51; 144].
Щодо принципів проведення тренінгу, то до них на основі розробок
Л.М. Карамушки та Я.В. Гончаренко [22; 51; 144] нами було віднесено такі:
1) проблемності (аналіз у процесі проведення тренінгу професійних
ситуацій, у вирішенні яких виникають певні труднощі; б) активності
(залучення всіх учасників до активного виконання завдань тренінгу, як
аудиторних, так і домашніх); 3) самостійності та творчості (прояв творчого
підходу до вирішення завдань); 4) діалогічності (активного обговорення
завдань тренінгу

у

процесі спільної діяльності та

взаємодії); 5)

партнерського (суб'єкт-суб'єктного) спілкування (базується на врахуванні
інтересів інших учасників взаємодії, а також їхніх почуттів та емоцій,
визначенні цінностей особистості іншої людини, створення в групі
атмосфери безпеки, довіри, відкритості тощо); 7) унікальності (значущості
індивідуального

досвіду

кожного

учасника

та

врахування

його
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індивідуальних особливостей); 8) рефлексивності (постійного зворотного
зв’язку щодо отриманих результатів, міри задоволеності заняттями,
наявності позитивних та негативних аспектів, змін та розвитку) та ін.
Стосовно методів та форм роботи, які використовувались під час
проведення тренінгу, до них було віднесено проблемно-пошукові та
інформаційні

методи

та

інтерактивні

техніки

(організаційно-

спрямовуючі і інформаційно-смислові), які входили в структуру основних
компонентів технології: інформаційно-смислового, діагностичного та
корекційно-розвивального.
Відповідно до технологічного підходу Л.М. Карамушки [51;144],
кожен із розділів розробленого нами тренінгу (тренінгова сесія) складався
із трьох блоків:
а) змістовно-смислового (орієнтований переважно на оволодіння
знаннями про зміст грошей та їх функції, особливості монетарної політики
комерційних організацій);
б) діагностичного (орієнтований переважно на аналіз персоналом
комерційних організацій власного ставлення до грошей, особливостей
монетарної

політики

та

організаційно-психологічних

чинників,

які

впливають на їх становлення);
в) корекційно-розвивального (орієнтований переважно на оволодіння
персоналом комерційних організацій уміннями та навичками, необхідними
для адекватного ставлення до грошей та активної участі у формуванні
монетарної політики комерційних організацій) [51;144].
Реалізація кожного із компонентів здійснювалась за допомогою
інтерактивних технік,

які базувались на розроблених в рамках

технологічного підходу проблемно-пошукових та інформаційні методах,
відповідали

за

формою

основних

видам

технік

(організаційно-

спрямовуючим та інформаційно-смислових) [51; 144], але за змістом носили
авторський характер [30].
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Так,

інформаційно-смисловий

компонент

тренінгу

передбачав

оволодіння учасниками дослідження знаннями про сутність грошей та їх
роль в життєдіяльності персоналу комерційних організацій. Також
важливим

було

розкриття

змісту

організаційно-психологічних

характеристик персоналу (соціально-психологічні установок, задоволеність
роботою та життям) та комерційних організацій (тип організаційної
культури, розуміння цілей організації і турбота організації про персонал).
Суттєвим також було оволодіння знаннями про сутність монетарної
політики комерційних організацій та напрямки її ефективної реалізації. Для
реалізації

інформаційно-смислового

використовувалися
речень»,

компоненту

тренером

такі інтерактивні техніки: метод «незавершених

«мозковий штурм»,

робота

в малих групах,

міжгрупове

обговорення, міні-лекція та ін.
За допомогою діагностичного компоненту тренінгу здійснювалася
діагностика

ставлення

персоналу

комерційних

до

грошей

та

досліджувалися психологічні характеристики персоналу та комерційних
організації, які можуть впливати на ставлення до грошей. Впровадження
діагностичного компоненту здійснювалось у формі таких інтерактивних
технік: психологічні практикуми; діагностичні інтерв’ю з колегами під час
тренінгу; домашні аналітичні завдання (які базувались на основі проведення
інтерв’ю в організації) та ін.
Корекційно-розвивальний

компонент

передбачав

оволодіння

учасниками тренінгу уміннями та навичками гармонійного використання
грошей. Цей компонент включав такі інтерактивні техніки: виконання
аналітичних завдань в групах (парах); робота в творчих групах (з
використанням робочих листів для вирішення творчих завдань); ділові ігри
та ін.
В-четвертих,

суттєвим

було

те,

що

доповнювались виконанням учасниками тренінгу

аудиторні

заняття

творчих домашніх
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завдань, які виконувались за допомогою таких інтерактивних форм, як
написання есе, проведення опитувань серед працівників організації
стосовно виявлення, наприклад, певних організаційно-психологічних
проблем в монетарній політиці організації, аналіз інтернет-ресурсів для
пошуку підходів щодо оптимізації монетарної політики комерційних
організацій та розробка відповідних рекомендацій тощо.
Важливо було те, що

результати виконання таких завдань

презентувались на наступних заняттях тренінгу, де

його учасники, за

бажанням, знайомили своїх колег з своїм думками, ідеями, підходами тощо
формування гармонійного ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій. Решта учасників індивідуально передавали виконані творчі
завдання тренеру.
По-п’яте, було визначено організаційні основи проведення тренінгу.
Організаційною

формою

тренінгу

було

визначено

внутрішньо-

корпоративний семінар-тренінг, який проводився 1 раз на тиждень (по
вихідних днях) і був складовою внутрішньо-корпоративного навчання
персоналу. Заняття проходили протягом вересня–жовтня 2019 року.
Обсяг

тренінгу

«Психологія

ставлення

до

грошей

персоналу

комерційних організацій» складав 56 академічних годин: а) основна частина
(аудиторна) – 40 академічних годин (5 занять по 8 акад. год. на кожне
заняття; 2 акад. год. – вступ до тренінгу; 4 акад. год. – заключна частина
тренінгу); б) додаткова частина (домашні завдання) – 10 акад. год. (по 2
акад. год. для виконання домашніх завдань після кожного з п’яти занять).
Детальний зміст тренінгу «Психологія ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій» представлено в підрозділі 3.2.
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3.2. Зміст і структура тренінгу «Психологія ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій»
Мета тренінгової програми: формування гармонійного ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій.
Завдання тренінгу:
1. Оволодіння персоналом комерційних організацій знаннями про
сутність та функції грошей.
2. Оволодіння

персоналом

комерційних

організацій

методами

діагностики для вивчення свого ставлення до грошей та визначення
організаційно-психологічних чинників на мікро- та мезорівні, які впливають
на це ставлення.
3. Оволодіння персоналом комерційних організацій уміннями та
навичками адекватного використання грошей.
Загальна структура тренінгової програми:
Тренінгова програма «Психологія ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій» (табл. 3.2.1) складається із 5 тренінгових сесій та
має таку загальну структуру:
Тренінгова сесія 1. «Поняття про гроші та їх роль у життєдіяльності
персоналу комерційних організацій».
Тренінгова сесія 2. «Вплив організаційно-психологічних характеристик
персоналу комерційних організацій на його ставлення до грошей».
Тренінгова

сесія

3.

«Організаційно-психологічні

характеристики

комерційних організацій, що впливають на ставлення персоналу до грошей».
Тренінгова сесія 4. «Монетарна політика комерційних організацій:
сутність та організаційно-психологічні проблеми в її реалізації».
Тренінгова сесія 5. «Основні напрямки реалізації монетарної політики
комерційних організацій».
Як уже зазначалось вище, кожна із тренінгових сесій складалась із трьох
блоків: змістовно-смислового; діагностичного; корекційно-розвивального.
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Таблиця 3.2.1
Структура та обсяг тренінгової програми
«Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій»
Тренінгові сесії

Компоненти тренінгових сесій

Загальний вступ до тренінгу
Тренінгова сесія 1.
«Поняття про гроші
та
їх
роль
в
життєдіяльності
персоналу
комерційних
організацій»

Тренінгова сесія 2.
«Вплив
організаційнопсихологічних
характеристик
персоналу
комерційних
організацій на його
ставлення
до
грошей»

Вступ до тренінгової сесії
Змістовно-смисловий
тренінгу:
«Гроші
як
економічний феномен»

Кількість
годин
2
2

компонент
психолого-

2

Діагностичний компонент: «Оцінка
значущості
ролі
грошей
у
життєдіяльності персоналу комерційних
організацій»
Корекційно-розвивальний
компонент:
«Чи можна змінювати значущість грошей
для персоналу комерційних організацій?»
Підбиття підсумків тренінгової роботи

2

Творче домашнє завдання: «Гроші у
моєму житті»
Вступ до тренінгової сесії

2

Змістовно-смисловий
компонент:
«Основні
види
організаційнопсихологічних характеристик персоналу,
що впливають на його ставлення до
грошей»
Діагностичний компонент:
«Діагностика
організаційнохарактеристик персоналу комерційних
організацій, що впливають на його
ставлення до грошей»
Корекційно-розвивальний
компонент:
«Чи
можуть
гроші
підвищити
задоволеність
життям
персоналу
комерційних організацій?»
Підбиття підсумків тренінгової роботи
Творче
домашнє
завдання:
«Моє
задоволення роботою та життям: чи
залежить це від грошей, які я отримую?»

2

2

2

2

2

2

2
2
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Тренінгова сесія 3.
«Організаційнопсихологічні
характеристики
комерційних
організацій,
що
впливають
на
ставлення
персоналу
до
грошей»

Продовження таблиці 3.2.1
Вступ до тренінгової сесії
2
Змістовно-смисловий
компонент:
«Аналіз
організаційно-психологічних
характеристик комерційних організацій,
що впливають на ставлення персоналу до
грошей»
Діагностичний компонент: «Діагностика
типу організаційної культури як чинника
ставлення
до
грошей
персоналу
комерційних організацій»
«Корекційно-розвивальний
компонент:
«Як посилити вплив організаційної
культури на ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій?»
Підбиття підсумків тренінгової роботи

2

Творче домашнє завдання: «Турбота про
персонал в моїй організації: чи впливає
вона на моє ставлення до грошей?»
Вступ до тренінгової сесії

2

Змістовно-смисловий компонент:
«Сутність та складові монетарної
політики комерційних організацій»:
Діагностичний компонент: «Діагностика
основних проблем в реалізації монетарної
політики комерційних організацій»
Корекційно-розвивальний компонент: «Як
можна розв’язувати проблеми, які
виникають в процесі реалізації монетарної
політики комерційних організацій?»
Підбиття підсумків тренінгової роботи

2

Творче домашнє завдання: «Монетарна
політика моєї організації»
Тренінгова сесія 5. Вступ до тренінгової сесії
«Основні напрямки Змістовно-смисловий компонент:
реалізації
«Зміст основних напрямків реалізації
монетарної
монетарної
політики
комерційних
політики
організацій»
комерційних
Діагностичний компонент: «Діагностика
організацій»
основних напрямків реалізації монетарної
політики комерційних організацій»:

2

Тренінгова сесія 4.
«Монетарна
політика
комерційних
організацій:
сутність
та
організаційнопсихологічні
проблеми
в
її
реалізації»
.

2

2

2

2

2
2

2

2
2

2
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Продовження таблиці 3.2.1
Корекційно-розвивальний
компонент:
2
«Шляхи оптимізації основних напрямків
реалізації
монетарної
політики
комерційних організацій»
Підбиття підсумків тренінгової роботи
2
Творче
домашнє
завдання
(за
результатами всього тренінгу): «Як
забезпечити
гармонійне
ставлення
персоналу комерційних організацій до
грошей?».
Завершення тренінгу (підведення підсумків тренінгу в цілому)

2

Загалом

64

2

Зміст тренінгової програми
Далі розглянемо зміст тренінгу (тренінгові сесії, основні компоненти
тренінгових сесій та інтерактивні техніки, які було реалізовано в кожному з
компонентів).
Загальний вступ до тренінгової програми:
•

«криголам»: «знайомство» («Мене звати…, я навчаюсь…, я

люблю…., ніхто навіть не здогадується, що я ставлюсь до грошей…»);
•

вивчення очікувань (заповнення індивідуальних робочих аркушів з

наступним груповим обговоренням): «Мої очікування щодо тренінгу»
(учасники дають відповіді на такі запитання: «Чому я тут?», «Що таке гроші
для мене?», «Що нового я хотів би внести у своє життя після тренінгу?»;
•

мультимедійна презентація: «Визначення мети і завдання

тренінгу»;
•

«мозковий штурм» (груповий варіант): «Визначення правил

групової роботи (визначення правил міжособистісної взаємодії та спільної
роботи в групі)»;
•

групове обговорення: «Як би нам хотілось організувати свою

роботу сьогодні?» (визначення організаційних питань – тривалість роботи,
кількість перерв тощо).
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Для

розроблення

вступу

до

тренінгу

використано

розробки

Л. Карамушки [144].
Тренінгова сесія 1. «Поняття про гроші та їх роль в життєдіяльності
персоналу комерційних організацій»
Вступ до тренінгової сесії:
мета, завдання, організація тренінгової роботи.
Змістовно-смисловий компонент тренінгу: «Гроші як психологоекономічний феномен»:
•

метод незавершених речень (індивідуальна робота): «Гроші для

персоналу комерційних організацій – це…»;
•

аналітична робота в малих групах та міжгрупове обговорення:

«Як Ви розумієте роль грошей в життєдіяльності персоналу комерційних
організацій та для самих організацій?»; «Які способи отримання грошей Ви
вважаєте найбільш «реальними» та доцільними?»;
•

міні-лекція: «Сутність грошей, їх роль в життєдіяльності

персоналу комерційних організацій, способи отримання грошей». (Для
підготовки презентації використовуються наявні літературні джерела [2; 29;
59; 151].
Діагностичний компонент тренінгу «Оцінка значущості ролі
грошей у життєдіяльності персоналу комерційних організацій»:
• психологічний практикум: «Для чого мені потрібні гроші?».
(Для проведення психологічного практикуму використовується анкета
«Моє ставлення до грошей» Л.М. Карамушки, О.І. Паршака [111], яка дає
можливість проаналізувати значущість грошей у життєдіяльності персоналу
комерційних організацій (з цією метою використовується питання № 2
анкети). Відповіді опитаних можуть бути розподілені на сім основних груп,
які стосуються оцінки значущості грошей, як засобу: 1) задоволення базових,
матеріально-побутових потреб особистості, як потреба в їжі, одежі, житлі,
транспорті тощо) самих співробітників, членів їх сімей, рідних і близьких; 2)
забезпечення відпочинку, підтримання здорового способу життя (відвідування
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спортклубів, фітнес-центрів тощо), фізичного та психічного здоров’я
особистості персоналу; 3) культурного розвитку (відвідання виставок, музеїв,
придбання екскурсійних турів тощо) та професійного розвитку (отримання
«базової» та другої вищої освіти, підвищення кваліфікації тощо) працівників;
4)

накопичення

грошових

запасів

(відкриття

депозитів,

придбання

нерухомості тощо); 5) забезпечення певного іміджу (покупки гарного,
стильного одягу; досягнення та підкреслення свого соціально-економічного
статусу); 6) забезпечення розваг (відвідування нічних клубів, розважальних
центрів тощо); 7) надання волонтерської допомоги соціально незахищеним
верствам населення, людям з особливими потребами.
Учасники тренінгу заповнюють анкету індивідуально, потім обробляють
її результати, використовуючи інструкцію тренера. Далі здійснюється
обговорення отриманих результатів в парах, аналізуються спільні та відмінні
відповіді на питання, представляють результати свого аналізу групі. В цілому
за результатами виконання вправи формуються індивідуальний та груповий
«грошовий» профіль, визначаються його досягнення та обмеження.
Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Чи можна змінити
значущість грошей для персоналу комерційних організацій?»:
•
«Способи

аналітичне завдання в групах та міжгрупове обговорення:
зміни

«грошового»

профілю»

для

персоналу

комерційних

організацій».
(Для виконання завдання створюється кілька робочих груп. Кожна із
груп обирає той аспект значущості грошей, який є, на їхню думку, є найбільш
проблемним в «грошовому» індивідуальному або груповому профілю.
Наприклад, це може бути такий аспект, як «низька оцінка значущості грошей
для забезпечення здорового способу життя», «низька оцінка значущості
грошей для професійного розвитку», «надмірне використання грошей для
розваг» тощо. Група аналізує обрану проблему та визначає, чи варто
змінювати способи її вирішення, тобто яким чином можна змінити значущість
грошей в

життєдіяльності персоналу (якщо аналізується особистий
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«грошовий» профіль) та конкретного підрозділу (якщо аналізується груповий
«грошовий» профіль). Далі здійснюється міжгрупове обговорення та спільно
узагальнюються організаційно-психологічні умови забезпечення адекватного
ставлення до грошей персоналу комерційних організацій та її підрозділів.
Підбиття підсумків тренінгової роботи.
Творче домашнє завдання: «Гроші у моєму житті».
(Напишіть есе на тему: «Гроші у моєму житті». У процесі написання
розкрийте Ваше розуміння грошей, визначте їхню роль у Вашому житті,
психологічні проблеми, з якими Ви зустрічайтесь у використанні грошей,
шляхи їх подолання та ін.).
Тренінгова

сесія

2.

«Вплив

організаційно-психологічних

характеристик персоналу комерційних організацій на його ставлення до
грошей»
Вступ до тренінгової сесії:
•

мета, завдання, організація тренінгової роботи;

•

актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередньому

занятті тренінгу): «Чим мені запам’яталось попередня зустріч?»;
•

презентація та обговорення результатів виконання творчого

домашнього завдання: «Гроші в моєму житті».
Змістовно-смисловий

компонент

тренінгу:

«Основні

види

організаційно-психологічних характеристик персоналу, що впливають на
його ставлення до грошей»:
•

«мозковий штурм» (групова форма): «Аналіз організаційно-

психологічних характеристик персоналу комерційних організацій, які можуть
впливати на його ставлення до грошей».
(На першому етапі учасники тренінгу, дотримуючись основних правил
«мозкового штурму», називають характеристики персоналу, які можуть
впливати на ставлення до грошей. На другому етапі здійснюється
систематизація виділених характеристик, їх наочне представлення та детальне
обговорення);
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•

робота в малих групах (з наступних міжгруповим обговоренням)

«Вплив вікових, гендерних, сімейних характеристик персоналу на ставлення
до грошей».
(Під час роботи обговорюються такі питання: «Чим відрізняється
ставлення до грошей у представників різних вікових груп?» (наприклад,
ставлення до використання грошей для вирішення матеріальних проблем,
отримання освіти, покупки стильного одягу, розваг тощо); «Які існують
стереотипи щодо необхідності та способів заробляння грошей чоловіками та
жінками?»; «Чи потрібно «зайві» гроші використовувати лише для того, щоб
«балувати» дітей, чи можна щось «дозволити» і собі?»;
•

міні-лекція: «Роль організаційно-психологічних характеристик

персоналу комерційних організацій у ставленні до грошей».
(Для підготовки міні-лекції використовуються наявні літературні
джерела [136; 153; 163] та власні розробки автора [108; 112].
Діагностичний компонент тренінгу: «Діагностика організаційнохарактеристик персоналу комерційних організацій, що впливають на
його ставлення до грошей»:
•

психологічний практикум: «Визначення соціально-психологічних

установок персоналу».
(Для

проведення

психологічного

практикуму

використовується

«Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в
сфері мотивацій та потреб» О.Ф. Потьомкіної [121], яка спрямована на
виявлення таких соціально-психологічних установок, як

орієнтація на

«процес – результат», «альтруїзм – егоїзм»; «влада – свобода», «праця –
гроші». Після індивідуального виконання завдання та обробки отриманих
даних за допомогою тренера здійснюється обговорення отриманих результатів
щодо впливу даних соціально-психологічних установок на ставлення до
грошей, з урахуванням наявних у літературі даних та власних досліджень
автора, робляться висновки);
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Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Чи можуть гроші
підвищити задоволеність життям у персоналу комерційних організацій?»:
•

аналітичне завдання (роботах в парах): «Гроші і задоволеність

життям».
(Спочатку
задоволеності

учасники
життям.

Для

пари

обговорюють

цього

може

бути

основні

показники

використаний

підхід

Б.Ньюгартена [87],

згідно з яким задоволеність життям включає такі

показники:

до

інтерес

життя

як

протилежність

апатії;

рішучість,

цілеспрямованість, послідовність у досягненні життєвих цілей; узгодженість
між поставленими і реально досягнутими цілями; позитивна оцінка власних
якостей і вчинків; загальний фон настрою. Далі аналізується те, яким чином
задоволеність життям персоналу комерційних організацій може впливати на
ставлення до грошей і, навпаки, як гроші можуть посилювати або знижувати
задоволеність життям персоналу. Також аналізується те, чи є відмінності між
персоналом комерційних організацій та іншими категоріями працівників
(населення) у цьому питанні, оскільки «кількість» грошей у людей, які
працюють у комерційних організаціях, є більшою, а отже, ймовірно, може
вносити зміни в різні «вектори» задоволеності життям. Далі кожна пара
представляє результати своєї роботи групі, тренер організовує обговорення
цієї проблеми та разом із групою робить відповідні узагальнення).
Підбиття підсумків тренінгової роботи.
Творче домашнє завдання: «Моє задоволення роботою та життям: чи
залежить це від грошей, які я отримую?».
(За допомогою методик «Оцінка задоволеності роботою» В.О. Розанової
[119] та «Індекс життєвої задоволеності» Б. Ньюгартена (адаптація Н.В.
Паніної) [87], визначте рівень Вашої задоволеності роботою та життям
(загальний індекс та окремі складові»). Проаналізуйте, чи впливають гроші,
які Ви отримує (заробітна плата на основному місці роботи, сумісництво, інші
доходи), на рівень Вашої задоволеності роботою та життям? У чому це
проявляється? Чи потрібно щось змінювати у цьому процесі (наприклад,
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підвищувати кількість грошей, більше витрачати їх для задоволення власних
потреб, допомагати іншим людям, знижувати фізичне та психологічне
навантаження на себе, «адже всіх грошей на заробиш» тощо?).
Тренінгова сесія 3. «Організаційно-психологічні характеристики
комерційних організацій, що впливають на ставлення персоналу до
грошей»
Вступ до тренінгової сесії:
•

мета, завдання, організація тренінгової роботи;

•

актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередньому

занятті тренінгу): «Що мене вразило на попередньому занятті?»;
•

презентація та обговорення результатів виконання творчого

домашнього завдання: «Моє задоволення роботою та життям: чи залежить це
від грошей, які я отримую?».
Змістовно-смисловий компонент тренінгу: «Аналіз організаційнопсихологічних характеристик комерційних організацій, що впливають на
ставлення персоналу до грошей»:
•

«метод

незавершених

речень»

(індивідуальна

робота):

«Ставлення моєї комерційної організації до грошей проявляється в …» ;
•

робота в малих групах (з наступним міжгруповим обговоренням):

«Як організація може впливає на ставлення персоналу до грошей?»
(виконується на основі результатів виконання попереднього завдання, їхнього
аналізу, узагальнення, доповнення, презентації результатів кожної групи та
їхньої активної взаємодії тощо);
•

міні-лекція: «Роль організаційно-психологічних характеристик

комерційних організацій у забезпеченні ставлення персоналу до грошей».
(Для підготовки міні-лекції використовуються наявні літературні
джерела ([15; 22; 83] та власні розробки автора [107; 112].
Діагностичний

компонент

тренінгу:

«Діагностика

типу

організаційної культури як чинника ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій»:
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•

психологічний практикум: «Діагностика типу організаційної

культури комерційних організацій».
(Для проведення практикуму використовується методика «Визначення
схильності до типу організаційної культури» Д. Коула (доповнена та
модифікована

Т.Ю.

Базаровим

та

П.В.

Малиновським)

[149],

яка

зорієнтована на визначення різних типів організаційної культури: а)
«органічної» (орієнтована на те, що діяльність працівників організації
будується на принципі згоди із загально визначеною ідеєю та метою
організації); б) «підприємницької» (діяльність в організації організовується
за допомоги вільних ініціатив персоналу та його творчої активності, в тому
числі і стосовно використання грошей); в) «бюрократичної» (передбачає
наявність в організації діяльності сильного керівництва, ґрунтується на
формальній владі, що достатньо жорстко регламентує активність персоналу,
у тому числі і щодо використання грошей); г) «партиципативної» (передбачає
орієнтацію працівників на взаємодію, співробітництво, роботу в команді;
більшість проблемних питань в такому випадку вирішуються всебічним
обговоренням для спільного вироблення способів розв’язання проблеми, а
роль керівництва зводиться до координації групової взаємодії персоналу
організації). Завдання виконується кожним учасником індивідуально
(оцінується організаційна культура у підрозділі, де працює персонал), потім
за допомогою тренера здійснюється обробка даних. Після завершення
обробки аналізується те, які типи організаційної культури представлено в тих
підрозділах, де працює персонал, яке значення для життєдіяльності
персоналу та організації, у тому числі в ставленні до грошей, має той чи
інший тип організаційної культури).
Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Як посилити вплив
організаційної культури на ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій?»:
•

ділова гра: «Ставлення персоналу комерційних організацій до

грошей в умовах функціонування різних типів організаційної культури».
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(У процесі гри моделюється дві-три ситуації, в яких проявляється
ставлення персоналу (керівників та працівників) до грошей: «ініціювання
нового проекту», «розподіл премії», «допомога працівникові, який захворів»,
«пожертвування для підтримки військових» та ін.). Створюється чотири-п’ять
груп персоналу, які працюють у підрозділах з різним типом організаційної
культури

(«органічної»,

«підприємницької»,

«бюрократичної»,

«партиципативної»). По черзі програються обрані ситуації, які пропонує
тренер або які називають самі учасники, і кожна група (із «своєю
організаційною культурою») моделює способи вирішення цієї ситуації.
«Експерти» оцінюють та аналізують особливості активності кожної групи
щодо використання грошей, роблять висновки про доцільність використання
тих чи інших способів поведінки.
Підбиття підсумків тренінгової роботи.
Творче домашнє завдання: «Турбота про персонал в моїй організації: чи
впливає вона на моє ставлення до грошей?».
(За допомогою методики «Прояв турботи з боку керівництва» Р.Б. Шо
[160]

визначте рівень турботи про персонал з боку керівництва Вашої

організації. Проаналізуйте, яке це має значення до ставлення персоналу Вашої
організації до грошей (наприклад, до використання грошей для власних
потреб, турботи про своє здоров’я, просування у кар’єрі, професійний
розвиток тощо). Визначте організаційно-психологічні умови підвищення
турботи про персонал у Вашій організації.
Тренінгова сесія 4. Монетарна політика комерційних організацій:
сутність та організаційно-психологічні проблеми в її реалізації
Вступ до тренінгової сесії:
•

мета, завдання, організація тренінгової роботи;

•

актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередньому

занятті тренінгу): «Що я взяв для своєї роботи після попереднього заняття?»;
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•

презентація та обговорення результатів виконання творчого

домашнього завдання: «Турбота про персонал в моїй організації: чи впливає
вона на моє ставлення до грошей?».
Змістовно-смисловий компонент тренінгу: «Сутність та складові
монетарної політики комерційних організацій»:
•

робота в малих групах: «Що таке монетарна політика комерційної

організації?». (У 4–5 групах, які створюються за напрямками роботи в
організації, обговорюються питання, які стосуються сутності монетарної
політики комерційної організації та її основних складових (підходів до
нарахування заробітної плати та премій, впровадження соціальних пакетів,
реалізації соціальних проєктів тощо);
•

міжгрупове

обговорення:

«Сутність

політики

комерційних

організацій».

монетарної

та

основні
(Групи

складові
по

черзі

представляють результати своєї діяльності, представники інших груп задають
уточнюючі та проблемні питання, в результаті
розкривають

базові

поняття,

які

чого учасники тренінгу

стосуються

монетарної

політики

організації»);
•

міні-лекція: «Зміст та основні функції монетарної політики

комерційних організацій». (Для підготовки міні-лекції використовуються
наявні літературні джерела та власні розробки автора) [42; 54].
Діагностичний

компонент

тренінгу:

«Діагностика

основних

проблем в реалізації монетарної політики комерційних організацій»:
• психологічний практикум: «Аналіз проблем в реалізації монетарної
політики комерційних організацій».
(Практикум проводиться з допомогою анкети «Моє ставлення до
грошей» Л.М. Карамушки, О.І. Паршака [110; 111; 130], питання № 12 якої дає
можливість проаналізувати основні проблеми в реалізації монетарної роботи
в організації, де працюють учасники тренінгу. Анкета заповнюється
індивідуально, а потім в парах здійснюється обговорення отриманих
результатів, а також презентація роботи кожної пари групі. Робляться
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узагальнення та висновки стосовно основних виявів проблеми, яка
аналізується).
Корекційно-розвивальний

компонент

тренінгу:

«Як

можна

розв’язувати проблеми, які виникають в процесі реалізації монетарної
політики комерційних організацій?»:
• робота в творчих групах: «Способи розв’язання проблем у реалізації
монетарної політики комерційних організацій».
(Для виконання завдання створюється 4–5 груп, які обирають 2–3
проблеми із табл. 3.2.2 для їх аналізу. Далі кожна група пропонує свої способи
розв’язання обраних проблем (записуються обрані способи навпроти кожної
із проблем) та презентує їх учасникам тренінгу. Здійснюється обговорення та
аналіз представленого групами матеріалу. Розробляється узагальнена таблиця
організаційно-психологічних проблем в реалізації монетарної політики
комерційних організацій та способів їх розв’язання).
Наприкінці обговорення робиться висновок про те, що монетарна
політика

організації

повинна

мати

двосторонній

характер,

тобто

ефективність її реалізації залежить від активності як організації, так і
персоналу.
Підбиття підсумків тренінгової роботи.
Творче домашнє завдання: «Монетарна політика моєї організації».
(За допомогою питання № 12 анкети «Моє ставлення до грошей»
Л.М. Карамушки, О.І. Паршака [111] провести опитування у своєму підрозділі,
спрямоване на виявлення організаційно-психологічних проблем у реалізації
монетарної політики комерційної організації. Обробити та проаналізувати
отримані дані, розробити необхідні рекомендації щодо оптимізації монетарної
політики комерційних організацій. Обговорити отримані результати з
тренером. Надати звіт про виявлені проблеми керівництву відділу).
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Таблиця 3.2.2
Організаційно-психологічні проблеми в реалізації монетарної
політики комерційних організацій
(Робочий лист для роботи в творчих групах)
Проблеми,
які
стосуються
діяльності Способи вирішення
комерційних організацій:
проблем
Недостатнє стимулювання праці співробітників
Орієнтація компанії на заробляння грошей
здебільшого для задоволення інтересів компанії, з
недостатнім задоволенням інтересів працівників
Недостатнє вкладання грошей у розвиток
організації
Недостатнє використання грошей для навчання
персоналу
Недостатня
вираженість
соціальної
відповідальності комерційної організації
Використання незаконних методів отримання
грошей (зарплати в «конвертах», хабарів тощо)
Ігнорування інтересів громад, на території яких
функціонує комерційна організація
Байдуже ставлення персоналу до використання
енергетичних ресурсів компанії (електроенергії,
тепла, води тощо)
Проблеми, які стосуються діяльності персоналу:
Байдуже ставлення персоналу до використання
матеріально-фінансових
ресурсів
компанії
(промислового обладнання, оргтехніки, побутового
обладнання, автомобільного транспорту тощо)
Орієнтація працівників на заробляння грошей
здебільшого для задоволення власних інтересів, з
недостатнім задоволенням інтересів компанії
Розгляд працівниками матеріально-фінансових
ресурсів організації як власних (дрібні крадіжки,
використання оргтехніки, Інтернету у власних цілях
тощо)
Тренінгова сесія 5. Основні напрямки реалізації монетарної політики
комерційних організацій
Вступ до тренінгової сесії:
•

мета, завдання, організація тренінгової роботи;
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•

актуалізація попереднього досвіду (досвіду участі в попередньому

занятті тренінгу): «Які питання, що обговорювались на попередній тренінговій
сесії, викликали найбільший інтерес?»;
•

презентація та обговорення результатів виконання творчого

домашнього завдання: «Монетарна політика моєї організації».
Змістовно-смисловий

компонент

тренінгу:

«Зміст

основних

напрямків реалізації монетарної політики комерційних організацій»:
•

робота в групах (з наступним міжгруповим обговоренням):

Аналітичне завдання: «Монетарна політика моєї організацій: які основні
напрямки її реалізації?».
(Під роботи обговорюються такі питання: «Яким чином визначається
зарплата в організації?»; «Чи існує практика соціальних пакетів?»; «Для яких
категорій назначаються соціальні пакети?»; «Які складові соціального
пакету?»; «Чи надає організація допомогу соціально незахищеним верстам
населення?»; «Що потрібно додати до напрямків реалізації монетарної
політики організації?» та ін. У результаті проведеного обговорення робляться
висновки про основні напрямки реалізації монетарної політики в організації,
де працюють учасники тренінгу).
Діагностичний

компонент

тренінгу:

«Діагностика

основних

напрямків реалізації монетарної політики комерційних організацій»:
•

психологічний практикум: «Аналіз основних напрямків реалізації

монетарної політики Вашої організації».
(Практикум проводиться в парах у вигляді інтерв’ю учасників пари з
один одним. Для проведення інтерв’ю використовуються питання, які наведені
в анкеті «Моє ставлення до грошей» Л.М. Карамушки, О.І. Паршака [111].
Питання № 13 анкети дає можливість проаналізувати напрямки в діяльності
організації, в якій працюють учасники тренінгу, в які вкладається недостатньо
коштів (впровадження передових технологій на виробництві; навчання
персоналу; реалізація соціальних проєктів; розвиток інновацій в ІТ-сфері;
розвиток інфраструктури компанії; соціальне забезпечення персоналу та ін.).
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Окрім зазначених питань анкети, можуть бути використані і інші, які є
значущими для учасників інтерв’ю. Після проведення «двостороннього»
опитування отримані дані узагальнюються, робиться висновок про найбільш
«проблемні» напрямки та представляються інших учасникам під час
групового обговорення).
Корекційно-розвивальний компонент тренінгу: «Шляхи оптимізації
напрямків монетарної політики комерційних організацій»:
•

аналітичне завдання (індивідуальне завдання із наступним

обговоренням в групі): «Досвід комерційних організацій щодо впровадження
монетарної політики». (Використавши Інтернет-ресурси (матеріали сайтів
провідних компаній, роботи профільних груп у соціальних мережах, інтерв’ю
в Інтернет-виданнях тощо), проаналізуйте основні напрямки реалізації
монетарної політики в комерційних організаціях та обговоріть їх з іншими
учасниками тренінгу. Робота спочатку виконується індивідуально (орієнтовно
протягом 20 хв.). Далі, за бажанням, учасники тренінгу знайомлять один
одного з «цікавими знахідками». Робляться відповідні узагальнення та
визначається те, що може бути впроваджено у власній організації).
Підбиття підсумків тренінгової роботи.
Творче домашнє завдання (за результатами всього тренінгу): «Як
забезпечити гармонійне ставлення персоналу комерційних організацій до
грошей?».
(Розробіть рекомендації керівництву Вашого підрозділу (організації в
цілому) про те, які організаційно-психологічні умови можуть сприяти
формуванню гармонійного ставлення персоналу до грошей. Наприклад, це
можуть бути такі умови: чітка та прозора монетарна політика організації щодо
персоналу; залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих
проєктів для співробітників компанії; проведення спеціального навчання
персоналу з монетарної політики (тренінгів, дистанційних курсів тощо);
залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих проєктів
компанії для інших людей та ін. Визначте із списку 2–3 напрямки (або назвіть
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свої) та детально опишіть їх. Поділіться через електронну пошту чи групу на
Вайбері своїми розробками з колегами, зробіть узагальнення пропозицій та
презентуйте їх керівництву).
Завершення тренінгу (підбиття підсумків тренінгу в цілому)
Під час завершення тренінгу здійснюється рефлексивний аналіз
результатів участі у тренінгу. Учасники тренінгу дають відповіді на такі
питання:
•

«Ваші думки про тренінгову програму»;

•

«Якою

мірою

тренінгова

програма

задовольнила

Ваші

очікування?»;
•

«Що найбільше сподобалось (не сподобалось) Вам у тренінговій

програмі?»;
•

«Які

методи

та

форми

навчання

були

найбільш

ефективними/найменш ефективними?»;
•

«Чи є корисними отримані знання для Вашої професійної

діяльності, організації життєдіяльності і в цілому?»;
•

«Чи порадили б Ви пройти таку тренінгову програму своїм

колегам (друзям)?».
Опитування може здійснюватися як допомогою анкети, так і за
допомогою відкритого висловлювання думок у групі.
3.3. Аналіз ефективності тренінгу «Психологія ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій»
Далі звернемося до даних, стосуються ефективності тренінгової
програми «Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій».
Як уже зазначалось вище, для проведення діагностичних зрізів було
визначено дві групи критеріїв, які стосувалися: а) монетарних знань персоналу
(«сутність грошей», складові ставлення до грошей», «чинники ставлення до
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грошей»);

б)

організаційно-психологічних

особливостей

реалізації

монетарної політики організації («розуміння персоналом цілей організації»,
«турбота організації про персонал»).
З метою обробки отриманих даних було використано такі статистичні
методи: непараметричний критерій «G-критерій знаків» (для аналізу
показників в одній і тій самій вибірці, у даному випадку, в експериментальній
групі, але через певний період) та непараметричний «критерій χ2» (для
порівняння результатів формувального експерименту в експериментальній та
контрольній групах).
Спочатку розглянемо дані, які стосуються першої групи критеріїв, тобто
монетарних знань персоналу комерційних організацій.
Аналіз даних, які отримані стосовно монетарних знань, показав, що за
G-критерієм знаків спостерігається підвищення рівня трьох видів монетарних
знань (p<0,01, p<0,05) в експериментальній групі у другому зрізі (табл. 3.3.1,
Додаток Е.1.1-Е.1.3). Так, наприклад,

в результаті формувального

експерименту число працівників із високим рівнем знань за критерієм
«сутність грошей»

підвищилось із 43,3% до 73,3%, із середнім рівнем –

знизилось із 40,0% до 23,3% та з низьким рівнем –знизилось із 16,7% до 3,3%.
Така ж сама закономірність спостерігається і щодо таких показників, як
«складові ставлення до грошей та «чинники ставлення до грошей» (табл. 3.3.1,
Додаток Е.1.1-Е.1.3). Разом з тим, у контрольній групі значущих відмінностей
між першим та другим зрізом за цими показниками не виявлено.
Також за результатами другого зрізу знайдено статистично значущі
відмінності між експериментальною і контрольною групами за всіма видами
монетарних знань за критерієм χ2 (табл.3.3.1, Додаток Е.1). У той же час,
статистично значущих відмінностей між експериментальною та контрольною
групами за результатами першого зрізу не виявлено. Аналогічна ситуація
спостерігається і щодо таких показників, як «складові ставлення до грошей»
та «чинники ставлення до грошей».
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Далі проаналізуємо результати, які отримані за другою групою
критеріїв,

тобто,

за

показниками,

які

стосуються

організаційно-

психологічних особливостей реалізації монетарної політики комерційної
організації.
Таблиця 3.3.1
Рівень монетарних знань персоналу комерційних організацій до та після
формувального експерименту (у %)
Види
монетарних
знань
«Сутність
грошей»

Рівень
монетарних
знань
Низький
Середній
Високий
«Складові
Низький
ставлення
до Середній
грошей»
Високий
«Чинники
Низький
ставлення
до Середній
грошей»
Високий
* p < 0,05; p < 0,01

Експериментальна
група
І зріз
II зріз
16,7*
3,3*
40,0*
23,3*
43,3*
73,3*
20,0*
3,3*
56,7*
43,3*
23,3*
53,3*
50,0**
23,3**
43,3**
50,0**
6,7**
26,7**

Контрольна
група
І зріз
II зріз
20,0
16,7
43,3
43,3
36,7
40,0
16,7
20,0
63,3
53,3
20,0
26,7
53,3
53,3
43,3
36,7
3,3
10,0

Щодо стосується показників «розуміння персоналом цілей організації»
та «турбота організації про персонал», то зафіксовано, що за G-критерієм
знаків спостерігається підвищення

рівня їх вираженості (p<0,05) в

експериментальній групі у другому зрізі.
Так, в результаті формувального експерименту число працівників із
високим рівнем показника «розуміння персоналом цілей організації»
підвищилось із 10,0% до 30,0%, із середнім рівнем вираженості – підвищилось
із 33,3% до 53,3%, а з низьким рівнем – зменшилось (із 56,7% до 16,7%).
Однак, у контрольній групі значущих відмінностей між першим та другим
зрізом за цим показником не виявлено (табл. 3.3.2, Додаток Е.2.1).
Аналогічна ситуація спостерігається і щодо показника «турбота
організації про персонал». Так, в результаті формувального експерименту
число учасників тренінгу із високим рівнем вираженості цього показника
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підвищилось із 16,0% до 36,7%, із середнім рівнем вираженості - також
підвищилось із 46,7% до 53,3%, а з низьким рівнем – зменшилось (із 36,7%
до 10,0%) (табл. 3.3.2, Додаток Е.2.2).
Також за результатами другого зрізу знайдено статистично значущі
відмінності між експериментальною і контрольною групами за критерієм χ2
за цими показниками (p<0,05) (табл. 3.3.2, Додаток Е.2). У той же час,
статистично значущих відмінностей між експериментальною та контрольною
групами за результатами першого зрізу не виявлено.
Таблиця 3.3.2
Рівень вираженості розуміння персоналом цілей організації і турботи
організації про персонал до та після формувального експерименту (у %)
Критерії

Рівень
Експериментальна
вираженості
група
І зріз
II зріз
Розуміння
низький
56,7*
16,7*
персоналом
середній
33,3*
53,3*
цілей організації високий
10,0*
30,0*
Турбота
низький
36,7*
10,0*
організації про середній
46,7*
53,3*
персонал
високий
16,7*
36,7*
* p < 0,05
В

цілому,

результати

дослідження

Контрольна
група
І зріз
II зріз
53,3
50,0
40,0
36,7
6,7
13,3
33,3
33,3
53,3
50,0
13,3
16,7

засвідчили

ефективність

використання тренінгу «Психологія ставлення до грошей комерційних
організацій» для психологічної підготовки щодо формування у персоналу
комерційних організацій ставлення до грошей.

Висновки до розділу 3
1. Для формування

ставлення до грошей персоналу комерційних

організацій доцільно використовувати спеціальну тренінгову програму
«Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних організацій», яка
включає п’ять тренінгових сесій: «Поняття про гроші та їх роль у
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життєдіяльності персоналу комерційних організацій» «Вплив організаційнопсихологічних характеристик персоналу комерційних організацій на його
ставлення

до

грошей»;

«Організаційно-психологічні

характеристики

комерційних організацій, що впливають на ставлення персоналу до грошей»
«Монетарна політика комерційних організацій: сутність та організаційнопсихологічні проблеми в її реалізації»; «Основні напрямки реалізації
монетарної політики комерційних організацій».
2. Кожна із тренінгових сесій складалась із трьох блоків: а) змістовносмислового (орієнтованого на оволодіння знаннями про зміст грошей та їх
функції,

особливості

б) діагностичного

монетарної

(орієнтованого

політики
на

аналіз

комерційних

організацій);

персоналом

комерційних

організацій власного ставлення до грошей, особливостей монетарної політики
та організаційно-психологічних чинників, які впливають на їх становлення);
в) корекційно-розвивального (орієнтованого на оволодіння персоналом
комерційних

організацій

уміннями

та

навичками,

необхідними

для

адекватного ставлення до грошей та активної участі у формуванні та реалізації
монетарної політики комерційних організацій).
3. Для розкриття змісту тренінгу використовуються різноманітні
інтерактивні техніки (метод незавершених речей, «мозкові штурми», робота
в малих групах, групові дискусії, рольові ігри, робота з Інтернет-ресурсами,
психологічні практикуми, творчі домашні завдання та ін.), спрямовані на
організацію спільної діяльності та спілкування персоналу комерційних
організацій.
4. Обсяг тренінгу складав 56 академічних годин: а) основна частина
(аудиторна) – 40 академічних годин (5 занять по 8 акад. год. на кожне заняття;
2 акад. год. – вступ до тренінгу; 4 акад. год. – заключна частина тренінгу); б)
додаткова частина (домашні завдання) – 10 акад. год. (по 2 акад. год. для
виконання домашніх завдань після кожного з п’яти занять).
5. Впровадження та вивчення ефективності тренінгу «Психологія
ставлення

персоналу

комерційних організацій до грошей»

показало
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доцільність його використання для психологічної підготовки персоналу
комерційних організацій з означеної проблеми.
Результати дослідження, які представлено в 3 розділі, знайшли
відображення в таких публікаціях автора:
Паршак О.І. Тренінгова програма «Психологія ставлення до грошей
персоналу комерційних організацій» Організаційна психологія. Економічна
психологія. 2020. № 4 (21). С. 82–96.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Аналіз

й

узагальнення

експериментальних

результатів

теоретико-методологічних
проблеми

психологічних

основ

та

особливостей

ставлення до грошей персоналу комерційних організацій дають підстави для
наступних висновків:
1. Психологія грошей – галузь економічної психології, що вивчає
психологічну сутність грошей, їх відображення в свідомості людини,
особливості монетарної поведінки особистості та монетарної політики
організації, а також вплив грошей на життєдіяльність людини та її психологічне
здоров’я.
Виділено основні напрямки досліджень в сфері психології грошей: аналіз
феномену «гроші» як певного образу в уявленнях людей; аналіз монетарної
поведінки, як виду

економічної поведінки; розробка діагностичного

інструментарію для дослідження психології грошей; побудова монетарних
типологій; дослідження грошових патологій, зв’язку грошей з психічним
здоров’ям особистості;

дослідження психологічних феноменів суміжних з

поняттям гроші (щедрість, жадібність, багатство, бідність тощо); визначення
змісту та чинників ставлення особистості до грошей.
2. Ставлення до грошей являє собою особливий вид внутрішньої
активності особистості, яка виявляється в суб’єктивно-оціночному, свідомо
вибірковому підході до грошей.
Теоретична модель ставлення до грошей персоналу комерційних
організацій включає наступні змістовно-смислові блоки: а) аналіз основних
структурних компонентів ставлення до грошей (загальне ставлення; ставлення
до грошей як засобу задоволення основних потреб в процесі життєдіяльності
людини; ставлення до способів отримання грошей); б) вивчення організаційнопсихологічних характеристик персоналу, що впливають на його ставлення до
грошей

(психологічних,

соціально-демографічних

та

організаційно-

професійних); в) дослідження організаційно-психологічних характеристик
організацій, що впливають на ставлення персоналу до грошей (психологічних
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та

організаційно-функціональних);

г)

обґрунтування

організаційно-

психологічних умов формування гармонійного ставлення персоналу до грошей
(визначення монетарної політики комерційних організацій та впровадження
тренінгової програми для психологічної підготовки персоналу).
3. У процесі емпіричного дослідження виявлено ряд диспропорцій у
вираженості основних структурних компонентів ставлення до грошей
персоналу комерційних організації: а) оцінка ролі грошей більше для
задоволення матеріально-побутових потреб власної сім’ї та рідних, ніж власних
потреб; б) розгляд грошей більше для задоволення «актуальних» життєвих
потреб, ніж «перспективних» потреб; в) оцінка грошей більше як засобу
задоволення «тактичних» матеріально-економічних потреб, ніж «стратегічних»
потреб; г) оцінка грошей більше для задоволення «прагматичних» власних
потреб, ніж альтруїстичних потреб, які стосуються допомоги інших людей; д)
орієнтація значної частини персоналу на «щасливий» випадок в отриманні
грошей, тобто наявність «ілюзії» стосовно способів отримання грошей; не
використання можливостей поєднання основної трудової діяльності з іншими
видами діяльності (експертно-консультативної, підприємницької тощо) та ін.
4. Встановлено статистично значущі зв’язки, як позитивні, так і негативні,
між ставленням до грошей персоналу комерційних організацій до грошей і
такими організаційно-психологічними характеристиками: а) організаційнопсихологічними характеристиками персоналу: психологічними (соціальнопсихологічні установки; задоволеністю роботою; задоволеність); організаційнопрофесійних (посада в організації; рівень освіти; загальний стаж роботи; стаж
роботи на посаді); соціально-демографічних (стать; вік; наявність дітей); б)
організаційно-психологічними характеристиками організації: психологічними
(розуміння співробітниками цілей організації; турбота організації про персонал;
тип організаційної культури та ін.); організаційно-функціональними (кількість
осіб в організації; термін функціонування організації).
5. Виявлено дві групи проблем в реалізації монетарної політики
комерційних організацій, які стосуються діяльності організації та персоналу.
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Визначено організаційно-психологічні засади оптимізації

монетарної

політики комерційних організацій: а) чітке визначення мети та основних
складових монетарної політики та монетарної культури (як її важливої
складової); б) обґрунтування активної ролі та відповідальності організації та
персоналу за реалізацію такої політики; в) впровадження гнучкої системи
монетарної мотивації персоналу (оплати праці та стимулювання персоналу;
розробка та реалізація системи соціальної захищеності персоналу, визначення
критеріїв та показників монетарної задоволеності персоналу); г) формування
адекватної монетарної поведінки персоналу щодо способів отримання грошей
та основних напрямків їх гармонійного витрачання, наприклад, створення умов
для розвитку організації та навчання персоналу,

залучення комерційних

організацій до фінансування соціальних проєктів тощо.
6. З метою здійснення психологічної підготовки персоналу комерційних
організацій з означеної проблеми розроблено тренінг «Психологія ставлення до
грошей персоналу комерційних організацій», який сприяє оволодінню
персоналом: а) знаннями про сутність грошей та їх функції, роль монетарної
політики організації; б) методами діагностики для визначення рівня
вираженості і чинників свого ставлення до грошей, особливостей здійснення
монетарної політики в організації; в) уміннями та навичками адекватного
використання грошей, активності участі

в реалізації монетарної політики

організації. Результати експериментального впровадження тренінгу свідчать
про його ефективність та доцільність впровадження для формування ставлення
до грошей персоналу комерційних організацій,
Здійснене дослідження відкриває перспективи для подальшого вивчення
проблеми психологічних особливостей ставлення до грошей персоналу
комерційних організацій. Автор

вбачає їх у вдосконаленні системи

психологічного консультування у комерційних організацій з означеної
проблеми та розробці спеціальної системи ділових ігор для психологічної
підготовки персоналу з означеної проблеми.
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Додаток А
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИБІРКА
ДОСЛІДЖУВАНИХ
Додаток А.1
АНКЕТА «МОЄ СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ»
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Лабораторія організаційної та соціальної психології
Анкета
«Моє ставлення до грошей»
Шановний співробітнику!
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України проводить
дослідження психологічних особливостей ставлення персоналу комерційних
організацій до грошей.
Просимо Вас заповнити анкету. На всі питання анкети є готові відповіді.
Вам необхідно обрати ті, які відповідають Вашій особистісній думці. Біля
кожного питання вказана можлива кількість вибору відповідей.
Результати опитування будуть використані в узагальнюючому вигляді
для визначення організаційно-психологічних умов оптимізації монетарної
політики комерційних організацій.
Наперед дякуємо Вам за участь в опитуванні, а також за щирі та
об'єктивні відповіді!
1. Яке Ваше ставлення до грошей? (Потрібно вибрати один варіант
відповіді)
1.01 - позитивне;
1.02 - нейтральне;
1.03 - негативне;
2. Для чого Вам гроші? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей)
2.01 – волонтерської допомоги (соціально незахищеним верствам
населення);
2.02 – волонтерської допомоги (людям з особливими потребами)
2.03 - допомоги рідним та близьким;
2.04 - досягнення та підкреслення свого соціально-економічного статусу;
2.05 - забезпечення відпочинку під час відпустки;
2.06 - задоволення власних життєвих потреб;
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2.07 - культурного розвитку (відвідання виставок, музеїв, придбання
екскурсійних турів тощо);
2.08 - накопичення грошей (відкриття депозитів, придбання нерухомості
тощо);
2.09 - оплати медичних послуг (придбання ліків, консультації лікарів тощо);
2.10 - підтримання здоров’я (відвідування спортклубів, фітнес-центрів тощо);
2.11 - придбання гарної, стильної одежі;
2.12 - потреб власної сім’ї;
2.13 - професійного розвитку (отримання «базової» та другої вищої освіти,
підвищення кваліфікації тощо);
2.14 - розваг (відвідування нічних клубів, розважальних центрів тощо);
2.15 - що ще (допишіть)_________________________________________
3. Яким би чином Ви б хотіли отримати гроші? (Можна вибрати
кілька варіантів відповідей)
3.01 - в результаті щасливого випадку (спадок, виграш в лотерею тощо);
3.02 - грою на міжнародних біржах (Forex тощо);
3.03 - здаванням нерухомості в оренду;
3.04 - здійсненням трудової діяльності в організації;
3.05 - участю в азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні
клуби тощо);
3.06 - шляхом експертно-консультаційної діяльності;
3.07 - шляхом індивідуальної підприємницької діяльності;
3.08 - шляхом неофіційної діяльності, яка швидко приносить прибуток;
3.09 - шляхом поєднання діяльності в організації з підприємницькою
діяльністю;
3.10 - шляхом поєднання діяльності в організції з сумісництво в іншій
організації;
3.11 - шляхом укладання вигідного шлюбу;
3.12 - що ще (допишіть) _____________________________________
4. Як Ви вважаєте, як у Вашій компанії має визначатись заробітна
плата у працівників (Потрібно вибрати один варіант відповіді):
4.01 - заробітна плата у нашій компанії має бути фіксованою та чітко
визначеною між роботодавцем та працівником;
5.02 - заробітна плата у нашій компанії має бути частково зафіксованою
(базовою) з надбавками (бонусами, преміями за активність при виконанні
професійних обов’язків тощо);
4.03 - заробітна плата у нашій компанії має бути не обмеженою, але напряму
залежною від результатів діяльності працівника;
4.04 - що ще __________________________________________________
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5. Як Ви вважаєте, чи повинна Ваша компанія забезпечувати
соціальний пакет своїм працівникам? (Потрібно вибрати один варіант
відповіді)
5.01 - так, повинна;
5.02 - важко сказати;
5.03 - ні, не повинна.
6. Кого, на Ваш погляд, має стосуватися соціальний пакет у Вашій
компанії? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей)
6.01 - ТОП-менеджерів;
6.02 - менеджерів середньої ланки;
6.03 - лінійних менеджерів (майстри, бригадири, керівники груп тощо);
6.04 - кваліфікованого персоналу (спеціалісти);
6.05 - некваліфікованого персоналу (приймаються на роботу без профільної
освіти та досвіду роботи).
7. Що, на Вашу думку, має входити до соціального пакету Вашої
компанії? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей)
7.01 - доставка до місця роботи та з місця роботи за рахунок роботодавця;
7.02 - медична страховка;
7.03 - оплата харчування;
7.04 - проїзд в міському транспорті (проїздні на місяць, рік тощо);
7.05 - спортивно-оздоровчі програми;
7.06 - туристично-екскурсійні програми;
7.07 - що ще (допишіть) ______________________________________
8. В якій мірі, на Ваш погляд, Ваша організація забезпечує
соціальний пакет своїм працівникам? (Потрібно вибрати один варіант
відповіді)
8.01 - достатньо забезпечує;
8.02 - важко сказати;
803 - не достатньо забезпечує.
9. Як Ви вважаєте, чи повинна Ваша організація брати фінансову
участь у соціально значущих проєктах? (Потрібно вибрати один варіант
відповіді)
9.01 - так, повинна;
9.02 - важко сказати;
9.03 - ні, не повинна.
10. Як Ви вважаєте, чи бере Ваша компанія участь у соціальних
проєктах? (Потрібно вибрати один варіант відповіді)
10.01 - так, бере;
10.02 - не знаю;
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10.03 - ні, не бере.
11. Вкажіть, будь-ласка, психологічні проблеми в реалізації
монетарної культури, які існують у персоналу Вашої компанії. (Можна
вибрати кілька варіантів відповідей)
11.01 - байдуже ставлення персоналу до використання енергетичних ресурсів
компанії (електроенергії, тепла, води тощо);
11.02 - байдуже ставлення персоналу до використання матеріальнофінансових ресурсів організації (промислового обладнання, оргтехніки,
побутового обладнання, автомобільного транспорту тощо);
11.03 - використання незаконних методів отримання грошей (зарплати в
«конвертах», хабарів тощо);
11.04 - ігнорування інтересів громад, на території яких функціонує
комерційна організація;
11.05 - недостатнє використання грошей для навчання персоналу;
11.06 - недостатнє вкладання грошей у розвиток організації;
11.07 - недостатнє стимулювання праці співробітників;
11.08 - недостатня вираженість соціальної відповідальності комерційної
організації;
11.09 - орієнтація організації на заробляння грошей здебільшого для
задоволення інтересів організації, з недостатнім задоволенням інтересів
працівників;
11.10 - орієнтація працівників на заробляння грошей здебільшого для
задоволення власних інтересів, з недостатнім задоволенням інтересів
компанії;
11.11 - розглядання працівниками матеріально-фінансових ресурсів
організації як власних (дрібні крадіжки, використання оргтехніки, інтернету
у власних цілях тощо);
11.12 - що ще (допишіть) _____________________________________
12. Вкажіть, будь-ласка, напрями в діяльності Вашої організації, в
які, на Вашу думку, вкладається недостатньо коштів. (Можна вибрати
кілька варіантів відповідей)
12.01 - впровадження передових технологій на виробництві;
12.02 - навчання персоналу;
12.03 - реалізація соціальних проектів;
12.04 - розвиток інновацій в ІТ-сфері;
12.05 - розвиток інфраструктури організації;
12.06 - соціальне забезпечення персоналу;
12.07 - що ще (допишіть) _____________________________________
13. Які б, на Вашу думку, організаційно-психологічні умови в
Вашій організації сприяли б покращенню адекватного ставлення
співробітників до грошей? (Можна вибрати кілька варіантів відповідей)
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13.01 - залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих проєктів
для співробітників компанії;
13.02 - залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих проєктів
компанії для інших людей;
13.03 - проведення спеціального навчання персоналу з монетарної політики
(тренінгів, дистанційних курсів тощо);
13.04 - чітка та прозора монетарна політика організації щодо держави;
13.05 - чітка та прозора монетарна політика організації щодо персоналу;
13.06 - що ще (допишіть)
______________________________________________
А тепер, зазначте, будь ласка, деякі дані про Вас та Вашу організацію:
1. Ваш вік:
а) до 30 років;
б) 31 – 40 років;
в) 41 – 50 років;
г) понад 50 років.
2. Ваша стать:
а) чоловік;
б) жінка.
3. Ваш сімейний стан:
а) неодружений (а);
б) розлучений (а);
в) одружений(а).
4. Наявність дітей:
а) Так, є;
б) Ні, немає.
5. Ваш рівень освіти:
а) загальна середня та середня спеціальна
б) незакінчена вища;
в) вища;
6. Ваш загальний трудовий стаж:
а) до 5 років;
б) 5 - 10 років;
в) понад 10 років;
7. Ваш стаж роботи в організації:
а) до 5 років;
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б) 5 - 10 років;
в) понад 10 років;
8. Ваша посада в організації:
а) спеціаліст;
б) менеджер середньої ланки;
в) лінійний менеджер (майстер, бригадир, керівник групи тощо);
г) менеджер ТОП – рівня.
9. Кількість осіб у Вашому підрозділі:
а) до 10 осіб;
б) від 11 до 20 осіб;
в) від 21 до 50 осіб ;
г) більше 50осіб.
10. Термін функціонування Вашої організації:
а) до 5 років;
б) від 11 до 15 років;
в) від 16 до 20 років;
г) понад 20 років.
Ще раз дякуємо за участь у опитуванні!
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Додаток А.2
Вибірка досліджуваних
А. Характеристики персоналу комерційних організацій
Соціально-демографічні характеристики
Частотна таблиця
Вік

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

до 30 років

60

23,0

23,0

23,0

31-40 років

112

42,9

42,9

65,9

41-50 років

41

15,7

15,7

81,6

більше 50 років

48

18,4

18,4

100,0

261

100,0

100,0

Усього

Стать

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

чоловік

113

43,3

43,3

43,3

жінка

148

56,7

56,7

100,0

Усього

261

100,0

100,0

сімейний стан

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

неодружений-незаміжня

67

25,7

25,7

25,7

розлучений (-а)

33

12,6

12,6

38,3

одружений-заміжня

161

61,7

61,7

100,0

Усього

261

100,0

100,0

наявність дітей

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

94

36,0

36,0

36,0

так

167

64,0

64,0

100,0

Усього

261

100,0

100,0
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Організаційно-професійні характеристики
організацій

персоналу комерційних

Частотна таблиця
рівень освіти

Частота
Допустимо

загальна середня та

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

29

11,1

11,1

11,1

22

8,4

8,4

19,5

вища

210

80,5

80,5

100,0

Усього

261

100,0

100,0

середня спеціальна
незакінчена вища

загальний трудовий стаж

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

до 5 років

32

12,3

12,3

12,3

5-10 років

32

12,3

12,3

24,5

понад 10 років

197

75,5

75,5

100,0

Усього

261

100,0

100,0

стаж роботи в організації

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

до 5 років

107

41,0

41,0

41,0

5-10 років

65

24,9

24,9

65,9

понад 10 років

89

34,1

34,1

100,0

261

100,0

100,0

Усього

посада в організації

Частота
Допустимо

Спеціаліст

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

112

42,9

42,9

42,9

менеджер середньої ланки

98

37,5

37,5

80,5

лінійний менеджер

15

5,7

5,7

86,2

менеджер ТОП-рівня

36

13,8

13,8

100,0

261

100,0

100,0

Усього
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Б. Характеристики комерційних організацій
кількість осіб у Вашому підрозділі

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

до 10 осіб

157

60,2

60,2

60,2

11-20 осіб

41

15,7

15,7

75,9

21-50 осіб

28

10,7

10,7

86,6

більше 50 осіб

35

13,4

13,4

100,0

261

100,0

100,0

Усього

термін функціонування організації

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

від 6 до 10 років

39

14,9

14,9

14,9

від 16 до 20 років

165

63,2

63,2

78,2

57

21,8

21,8

100,0

261

100,0

100,0

понад 20 років
Усього
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Додаток Б
РІВЕНЬ ВИРАЖЕНОСТІ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ
СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Додаток Б.1
Загальне ставлення персоналу комерційних організацій до грошей
ваше ставлення до грошей

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

негативне

11

4,2

4,2

4,2

нейтральне

43

16,5

16,5

20,7

позитивне

207

79,3

79,3

100,0

Усього

261

100,0

100,0

Додаток Б.2
Оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей у їх
життєдіяльності
для допомоги іншим людям

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

217

83,1

83,1

83,1

44

16,9

16,9

100,0

261

100,0

100,0

для допомоги особливим категоріям людей

Частота
Допустимо

ні
Так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

231

88,5

88,5

88,5

30

11,5

11,5

100,0

261

100,0

100,0

для допомоги рідним та близьким

Частота
Допустимо

Ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

72

27,6

27,6

27,6

Так

189

72,4

72,4

100,0

Усього

261

100,0

100,0
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для досягнення та підкреслення свого особливого соціально-економічного статусу

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

196

75,1

75,1

75,1

65

24,9

24,9

100,0

261

100,0

100,0

для забезпечення відпочинку під час відпустки

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

128

49,0

49,0

49,0

так

133

51,0

51,0

100,0

Усього

261

100,0

100,0

для задоволення власних життєво важливих потреб

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

89

14,2

34,2

14,2

так

172

85,8

65,8

100,0

Усього

261

100,0

100,0

для культурного саморозвитку

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

146

55,9

55,9

55,9

так

115

44,1

44,1

100,0

Усього

261

100,0

100,0

для накопичення

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

170

65,1

65,1

65,1

91

34,9

34,9

100,0

261

100,0

100,0

для оплати медичних послуг

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

159

60,9

60,9

60,9

так

102

39,1

39,1

100,0

Усього

261

100,0

100,0

257

для підтримання здоров’я

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

158

60,5

60,5

60,5

так

103

39,5

39,5

100,0

Усього

261

100,0

100,0

для покупки гарної, стильної одежі

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

182

69,7

69,7

69,7

79

30,3

30,3

100,0

261

100,0

100,0

для потреб та розвитку власної сім’ї (матеріально-побутові потреби, навчання дітей
тощо)

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

52

19,9

19,9

19,9

так

209

80,1

80,1

100,0

Усього

261

100,0

100,0

для професійного розвитку (отримання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації
тощо)

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

161

61,7

61,7

61,7

так

100

38,3

38,3

100,0

Усього

261

100,0

100,0

для розваг (нічні клуби, вечірки тощо)

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

210

80,5

80,5

80,5

51

19,5

19,5

100,0

261

100,0

100,0

258

Додаток Б.3
Оцінки персоналом комерційних організацій способів отримання
грошей
в результаті щасливого випадку

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

153

58,6

58,6

58,6

так

108

41,4

41,4

100,0

Усього

261

100,0

100,0

грою на міжнародних біржах

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

247

94,6

94,6

94,6

14

5,4

5,4

100,0

261

100,0

100,0

здаванням нерухомості в оренду

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

200

76,6

76,6

76,6

61

23,4

23,4

100,0

261

100,0

100,0

здійсненням професійної діяльності в компанії

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

21

8,0

8,0

8,0

так

240

92,0

92,0

100,0

Усього

261

100,0

100,0

участю в азартних іграх (гральні автомати, спеціалізовані комп’ютерні клуби тощо

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

257

98,5

98,5

98,5

4

1,5

1,5

100,0

261

100,0

100,0

259
шляхом еспертно-консультаційної діяльності

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

181

69,3

69,3

69,3

80

30,7

30,7

100,0

261

100,0

100,0

шляхом індивідуальної підприємницької діяльності

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

159

60,9

60,9

60,9

так

102

39,1

39,1

100,0

Усього

261

100,0

100,0

шляхом неофіційної діяльності, яка швидко приносить прибуток

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

244

93,5

93,5

93,5

17

6,5

6,5

100,0

261

100,0

100,0

шляхом поєднання діяльності в компанії з підприємницькою діяльністю

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

185

70,9

70,9

70,9

76

29,1

29,1

100,0

261

100,0

100,0

шляхом поєднання діяльності в компанії з сумісництво в іншій організації

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

218

83,5

83,5

83,5

43

16,5

16,5

100,0

261

100,0

100,0

260

шляхом укладання вигідного шлюбу

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

244

93,5

93,5

93,5

17

6,5

6,5

100,0

261

100,0

100,0

Інше

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

258

98,9

98,9

98,9

3

1,1

1,1

100,0

261

100,0

100,0

261

Додаток В
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРСОНАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА СТАВЛЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ ДО ГРОШЕЙ
Додаток В.1
Аналіз вираженості психологічних характеристик персоналу
комерційних організацій
Додаток В.1.1
Рівень вираженості соціально-психологічних установок персоналу
комерційних організацій
орієнтація на процес

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

34

13,0

13,0

13,0

середній рівень

151

57,9

57,9

70,9

високий рівень

76

29,1

29,1

100,0

261

100,0

100,0

Усього

орієнтація на результат

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

7

2,7

2,7

2,7

середній рівень

99

37,9

37,9

40,6

високий рівень

155

59,4

59,4

100,0

Усього

261

100,0

100,0

орієнтація на альтруїзм

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

47

18,0

18,0

18,0

середній рівень

102

39,1

39,1

57,1

високий рівень

112

42,9

42,9

100,0

Усього

261

100,0

100,0

262
орієнтація на егоїзм

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

177

67,8

67,8

67,8

середній рівень

68

26,1

26,1

93,9

високий рівень

16

6,1

6,1

100,0

261

100,0

100,0

Усього

орієнтація на свободу

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

93

35,6

35,6

35,6

середній рівень

116

44,4

44,4

80,1

високий рівень

52

19,9

19,9

100,0

261

100,0

100,0

Усього

орієнтація на владу

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

17

6,5

6,5

6,5

середній рівень

131

50,2

50,2

56,7

високий рівень

113

43,3

43,3

100,0

Усього

261

100,0

100,0

орієнтація на працю

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

140

53,6

53,6

53,6

середній рівень

103

39,5

39,5

93,1

високий рівень

18

6,9

6,9

100,0

261

100,0

100,0

Усього

орієнтація на гроші

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

178

68,2

68,2

68,2

середній рівень

68

26,1

26,1

94,3

високий рівень

15

5,7

5,7

100,0

261

100,0

100,0

Усього

263

Додаток В.1.2
Рівень вираженості задоволеності роботою персоналу комерційних
організацій
задоволеність роботою

Частота
Допустимо задоволений
не повністю
задоволений
не задоволений
Усього

Відсотки

Процент

Накопичений

допустимых

відсоток

99

37,9

37,9

37,9

148

56,7

56,7

94,6

14

5,4

5,4

100,0

261

100,0

100,0

Додаток В.1.3
Рівень вираженості задоволеності життям персоналу комерційних
організацій
індекс життєвої задоволеності

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

76

29,1

29,1

29,1

середній рівень

87

33,3

33,3

62,5

високий рівень

98

37,5

37,5

100,0

261

100,0

100,0

Усього

264

Додаток В.2.1
Зв’язок соціально-психологічних установок персоналу комерційних
організацій та його загального ставлення персоналу до грошей
(як приклад наявності/відсутності статистично значущих зв’язків)
Кореляції

Ро
ваше ставлення
Спірмана до грошей

орієнтація на
процес

орієнтація на
результат

орієнтація на
альтруїзм

орієнтація на
егоїзм

Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N

**. Кореляція значуща на рівні 0,01 (двостороння).
*. Кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння).

ваше
ставленн
я до
грошей

орієнтаці
я на
процес

орієнтаці
я на
орієнтаці орієнтаці
результа
я на
я на
т
альтруїзм
егоїзм

1,000

,017

,021

-,267**

-,022

.

,788

,732

,000

,729

261

261

261

261

261

,017

1,000

,009

,258**

,016

,788

.

,882

,000

,799

261

261

261

261

261

,021

,009

1,000

-,121*

,224**

,732

,882

.

,050

,000

261

261

261

261

261

-,267**

,258**

-,121*

1,000

-,403**

,000

,000

,050

.

,000

261

261

261

261

261

-,022

,016

,224**

-,403**

1,000

,729

,799

,000

,000

.

261

261

261

261

261

265

Додаток В.2.2
Зв’язок задоволеності роботою, життєвої задоволеності персоналу
комерційних організацій та його загального ставлення до грошей
(як приклад наявності/відсутності статистично значущих зв’язків)
Кореляції

задоволеність
роботою

ваше
ставлення
до грошей

рівень
турботи з
року
керівництв
а

,054

-,354**

-,268**

1,000

,382

,000

,000

.

261

261

261

261

Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N

розуміння
цілей
компанії

задоволені
сть
роботою

*. Кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння).
**. Кореляція значуща на рівні 0,01 (двостороння).
Кореляції
узгодж
еність
між
позити
постав
вна
послідо леними оцінка
індекс
ваше
вність у
та
себе та загальн життєв
ставле інтерес досягне досягну власни ий фон
ої
ння до
до
нні
тими
х
настро задово
грошей життя
цілей
цілями вчинків
ю
леності
індекс
Коефіцієнт
життєвої
кореляції
задоволеності Знач.
(двостороння)
N

,214**

,498**

,715**

,624**

,743**

,491**

1,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

.

261

261

261

261

261

261

261

266

Додаток В.2.3
Зв’язок соціально-демографічних характеристик персоналу
комерційних організацій та його загального ставлення до грошей
(як приклад наявності/відсутності статистично значущих зв’язків)
Кореляції
ваше
ставлення
до грошей
Ро
Спірмана

ваше ставлення
до грошей

вік

стать

сімейний стан

наявність дітей

Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N

**. Кореляція значуща на рівні 0,01 (двостороння).
*. Кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння).

вік

сімейний
стан

стать

наявність
дітей

1,000

-,121

,245**

,147*

,123*

.

,050

,000

,018

,047

261

261

261

261

261

-,121

1,000

-,027

,246**

,417**

,050

.

,662

,000

,000

261

261

261

261

261

,245**

-,027

1,000

-,043

-,011

,000

,662

.

,494

,857

261

261

261

261

261

,147*

,246**

-,043

1,000

,738**

,018

,000

,494

.

,000

261

261

261

261

261

,123*

,417**

-,011

,738**

1,000

,047

,000

,857

,000

.

261

261

261

261

261

267

Додаток В.2.4
Зв’язок організаційно-професійних характеристик персоналу
комерційних організацій та його загального ставлення до грошей
(як приклад наявності/відсутності статистично значущих зв’язків)

Кореляції
ваше
ставленн
я до
грошей
Ро
ваше ставлення
Спірмана до грошей

рівень освіти

стаж роботи в
компанії

загальний
трудовий стаж

посада в
організації

Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2стороння)
N

**. Кореляція значуща на рівні 0,01 (двостороння).
*. Кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння).

рівень
освіти

стаж
роботи в
компанії

загальни
й
трудовий
стаж

посада в
організац
ії

1,000

,178**

,246**

,001

-,019

.

,004

,000

,991

,758

261

261

261

261

261

,178**

1,000

-,101

,008

,273**

,004

.

,105

,893

,000

261

261

261

261

261

,246**

-,101

1,000

,503**

,155*

,000

,105

.

,000

,012

261

261

261

261

261

,001

,008

**

1,000

,318**

,991

,893

,000

.

,000

261

261

261

261

261

-,019

,273**

,155*

,318**

1,000

,758

,000

,012

,000

.

261

261

261

261

261

,503
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Додаток Г
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА
СТАВЛЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ ДО ГРОШЕЙ
Додаток Г.1
Аналіз вираженості психологічних характеристик персоналу
комерційних організацій
Додаток Г.1.1
Рівень розуміння цілей організації персоналом комерційних організацій
розуміння цілей компанії
Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

133

51,0

51,0

51,0

середній рівень

103

39,5

39,5

90,4

високий рівень

25

9,6

9,6

100,0

261

100,0

100,0

Усього

Додаток Г.1.2
Рівень турботи про персонал з боку керівництва комерційних організацій
рівень турботи з року керівництва
Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

93

35,6

35,6

35,6

середній рівень

123

47,1

47,1

82,8

високий рівень

45

17,2

17,2

100,0

261

100,0

100,0

Усього

Додаток Г.1.3
Рівень вираженості різних типів організаційної культури
комерційних організацій
органічна організаційна культура

Частота
Допустимо

Усього

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

25

9,6

9,7

9,7

середній рівень

173

66,3

67,3

77,0

високий рівень

59

22,6

23,0

100,0

257

98,5

100,0

4

1,5

261

100,0

Усього
Пропущені

Відсотки

Системні
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підприємницька організаційна культура

Частота
Допустимо

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

84

32,2

32,7

32,7

середній рівень

147

56,3

57,2

89,9

високий рівень

26

10,0

10,1

100,0

257

98,5

100,0

4

1,5

261

100,0

Усього
Пропущені

Відсотки

Відсоток

Системні

Усього

бюрократична організаційна культура

Частота
Допустимо

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

89

34,1

34,6

34,6

середній рівень

150

57,5

58,4

93,0

високий рівень

18

6,9

7,0

100,0

257

98,5

100,0

4

1,5

261

100,0

Усього
Пропущені

Відсотки

Відсоток

Системні

Усього

партиципативна організаційна культура

Частота
Допустимо

Пропущені
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

низький рівень

12

4,6

4,7

4,7

середній рівень

141

54,0

54,9

59,5

високий рівень

104

39,8

40,5

100,0

Усього

257

98,5

100,0

4

1,5

261

100,0

Системні
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Додаток Г.2
Аналіз зв’язку психологічних та організаційно-функціональних
характеристик комерційних організацій та загального ставлення
персоналу до грошей
Додаток Г.2.1
Зв’язок розуміння персоналом цілей організації, прояву турботи про
персонал з боку керівництва комерційних організацій та загального
ставлення персоналу до грошей
(як приклад наявності/відсутності статистично значущих зв’язків)
Кореляції

Ро
Спірмана

ваше ставлення до
грошей

рівень турботи з
року керівництва

розуміння цілей
компанії

Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N

*. Кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння).
**. Кореляція значуща на рівні 0,01 (двостороння).

ваше
ставлення
до грошей

рівень
турботи з
року
керівництв
а

1,000

,145*

,107

,054

.

,019

,085

,382

261

261

261

261

,145*

1,000

,479**

-,354**

,019

.

,000

,000

261

261

261

261

,107

,479**

1,000

-,268**

,085

,000

.

,000

261

261

261

261

розуміння
цілей
компанії

задоволені
сть
роботою
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Додаток Г.2.2
Зв’язок типу організаційної культури комерційних організацій та
загального ставлення персоналу до грошей
(як приклад наявності/відсутності статистично значущих зв’язків)
Кореляції
підприєм бюрократ партицип
ваше
органічна
ницька
ична
ативна
ставленн організаці організаці організаці організац
я до
йна
йна
йна
ійна
грошей
культура культура культура культура
Ро
ваше ставлення
Спірмана до грошей

органічна
організаційна
культура

підприємницька
організаційна
культура

бюрократична
організаційна
культура

партиципативна
організаційна
культура

Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N
Коефіцієнт
кореляції
Знач.
(двостороння)
N

*. Кореляція значуща на рівні 0,05 (двостороння).

1,000

-,139*

,138*

-,125*

,080

.

,026

,027

,045

,200

261

257

257

257

257

-,139*

1,000

-,352**

-,347**

-,186**

,026

.

,000

,000

,003

257

257

257

257

257

,138*

-,352**

1,000

-,133*

-,317**

,027

,000

.

,033

,000

257

257

257

257

257

-,125*

-,347**

-,133*

1,000

-,193**

,045

,000

,033

.

,002

257

257

257

257

257

,080

-,186**

-,317**

-,193**

1,000

,200

,003

,000

,002

.

257

257

257

257

257
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Додаток Г.2.3
Зв’язок організаційно-функціональних характеристик комерційних
організацій та загального ставлення персоналу до грошей
(як приклад наявності/відсутності статистично значущих зв’язків)
Кореляції

Ро
Спірмана

ваше ставлення до
грошей

Коефіцієнт
кореляції
Знач. (2- стороння)
N
напрям діяльності в Коефіцієнт
організації
кореляції
Знач. (2- стороння)
N
кількість осіб у
Коефіцієнт
Вашому підрозділі кореляції
Знач. (2- стороння)
N
термін
Коефіцієнт
функціонування
кореляції
Вашої організації
Знач. (2- стороння)
N

кількість
осіб у
Вашому
підрозділі

термін
функціону
вання
Вашої
організації

ваше
ставлення
до грошей

напрям
діяльності
в
організації

1,000

,053

-,029

,053

.
261

,391
261

,640
261

,391
261

,053

1,000

-,081

,003

,391
261

.
261

,191
261

,965
261

-,029

-,081

1,000

-,007

,640
261

,191
261

.
261

,906
261

,053

,003

-,007

1,000

,391
261

,965
261

,906
261

.
261
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Додаток Д
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ
ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УМОВИ ЇЇ
ОПТИМІЗАЦІЇ
Додаток Д.1
Організаційно-психологічні проблеми в реалізації монетарної
політики в комерційних організаціях
байдуже ставлення персоналу до використання енергетичних ресурсів компанії

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

149

57,1

57,1

57,1

так

112

42,9

42,9

100,0

Усього

261

100,0

100,0

байдуже ставлення персоналу до використання матеріально-фінансових ресурсів
компанії

Частота
Допустимо

ні
так

Накопичений

допустимих

відсоток

171

65,5

65,5

65,5

86

33,0

33,0

98,5

4

1,5

1,5

100,0

261

100,0

100,0

2
Усього

Відсотки

Відсоток

використання незаконних методів отримання грошей

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

247

94,6

94,6

94,6

14

5,4

5,4

100,0

261

100,0

100,0

ігнорування інтересів громад, на території яких функціонує комерційна організація

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

258

98,9

98,9

98,9

3

1,1

1,1

100,0

261

100,0

100,0

274

недостатнє використання грошей для навчання персоналу

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

192

73,6

73,6

73,6

69

26,4

26,4

100,0

261

100,0

100,0

недостатнє вкладання грошей у розвиток організації

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

188

72,0

72,0

72,0

73

28,0

28,0

100,0

261

100,0

100,0

недостатнє стимулювання праці співробітників

Частота
Допустимо

Ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

99

37,9

37,9

37,9

Так

162

62,1

62,1

100,0

Усього

261

100,0

100,0

недостатня вираженість соціальної відповідальності комерційної організації

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

243

93,1

93,1

93,1

18

6,9

6,9

100,0

261

100,0

100,0

орієнтація компанії на заробляння грошей здебільшого для задоволення інтересів
компанії

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

171

65,5

65,5

65,5

90

34,5

34,5

100,0

261

100,0

100,0

275
орієнтація працівників на заробляння грошей здебільшого для задоволення власних
інтересів

Частота
Допустимо

ні

Накопичений

допустимих

відсоток

219

83,9

83,9

83,9

42

16,1

16,1

100,0

261

100,0

100,0

так
Усього

Відсотки

Відсоток

розглядання працівниками матеріально-фінансових ресурсів організації як власних

Частота
Допустимо

ні

Накопичений

допустимих

відсоток

223

85,4

85,4

85,4

38

14,6

14,6

100,0

261

100,0

100,0

так
Усього

Відсотки

Відсоток

Інше

Частота
Допустимо

ні

261

Відсотки
100,0

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

100,0

100,0

Додаток Д.2
Напрямки діяльності комерційних організацій, в які вкладається
недостатньо грошових коштів
впровадження передових технологій на виробництві

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

157

60,2

60,2

60,2

так

104

39,8

39,8

100,0

Усього

261

100,0

100,0

навчання персоналу

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

158

60,5

60,5

60,5

так

103

39,5

39,5

100,0

Усього

261

100,0

100,0

276
реалізація соціальних проектів

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

212

81,2

81,2

81,2

49

18,8

18,8

100,0

261

100,0

100,0

розвиток інновацій в ІТ-сфері

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

197

75,5

75,5

75,5

64

24,5

24,5

100,0

261

100,0

100,0

розвиток інфраструктури компанії

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

195

74,7

74,7

74,7

66

25,3

25,3

100,0

261

100,0

100,0

соціальне забезпечення персоналу

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

94

36,0

36,0

36,0

так

167

64,0

64,0

100,0

Усього

261

100,0

100,0

Додаток Д.3
Оцінка персоналом підходів, які мають застосовувати комерційні
організації до визначення заробітної плати своїх працівників
Як Ви вважаєте, як у Вашій компанії має визначатись заробітна плата у працівників
Накопиче
Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

ний

допустимих

відсоток

заробітна плата у нашій
компанії має бути фіксованою
та чітко визначеною між
роботодавцем та працівником

49

18,8

18,8

18,8

277
заробітна плата у нашій
компанії має бути частково
зафіксованою (базовою) з

133

51,0

51,0

69,7

79

30,3

30,3

100,0

261

100,0

100,0

надбавками
заробітна плата у нашій
компанії має бути не
обмеженою, але напряму
залежною від результатів
діяльності працівника
Усього

Додаток Д.4
Оцінка персоналом ролі комерційних організацій у забезпечення
соціальними пакетами своїх працівників
Як Ви вважаєте, чи повинна Ваша компанія забезпечувати соціальний пакет своїм працівникам

Частота
Допустимо

так, повинна

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

233

89,3

89,3

89,3

важко сказати

18

6,9

6,9

96,2

ні, не повинна

10

3,8

3,8

100,0

261

100,0

100,0

Усього

В якій мірі, на Ваш погляд, Ваша компанія забезпечує соціальний пакет своїм працівникам

Частота
Допустимо

достатньо
забезпечує
важко сказати
не достатньо
забезпечує
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

45

17,2

17,2

17,2

98

37,5

37,5

54,8

118

45,2

45,2

100,0

261

100,0

100,0
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Додаток Д.5
Категорії персоналу комерційних організацій, яких потрібно
забезпечувати соціальними пакетами
ТОП-менеджерів

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

140

53,6

53,6

53,6

так

121

46,4

46,4

100,0

Усього

261

100,0

100,0

менеджерів середньої ланки

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

90

34,5

34,5

34,5

так

171

65,5

65,5

100,0

Усього

261

100,0

100,0

лінійних менеджерів (майстри, бригадири, керівники груп тощо)

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

71

27,2

27,2

27,2

так

190

72,8

72,8

100,0

Усього

261

100,0

100,0

кваліфікованого персоналу (спеціалісти)

Частота
Допустимо

Ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

27

10,3

10,3

10,3

Так

234

89,7

89,7

100,0

Усього

261

100,0

100,0

некваліфікованого персоналу (приймаються на роботу без профільної освіти та
досвіду роботи)

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

Ні

87

33,3

33,3

33,3

так

174

66,7

66,7

100,0

Усього

261

100,0

100,0

279

Додаток Д.6
Оцінка персоналом комерційних організацій необхідних складових
соціального пакету
доставка до місця роботи та з місця роботи за рахунок роботодавця

Частота
Допустимо

ні
так

Накопичений

допустимих

відсоток

63

24,1

24,1

24,1

195

74,7

74,7

98,9

3

1,1

1,1

100,0

261

100,0

100,0

11
Усього

Відсотки

Відсоток

медична страховка

Частота
Допустимо

ні

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

43

16,5

16,5

16,5

так

218

83,5

83,5

100,0

Усього

261

100,0

100,0

оплата харчування

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

151

57,9

57,9

57,9

так

110

42,1

42,1

100,0

Усього

261

100,0

100,0

проїзд в міському транспорті (проїздні на місяць, рік тощо)

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

236

90,4

90,4

90,4

25

9,6

9,6

100,0

261

100,0

100,0

спортивно-оздоровчі програми

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

139

53,3

53,3

53,3

так

122

46,7

46,7

100,0

Усього

261

100,0

100,0

280
туристично-екскурсійні програми

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

175

67,0

67,0

67,0

86

33,0

33,0

100,0

261

100,0

100,0

Додаток Д.7
Оцінка персоналом участі комерційних організацій у фінансуванні
соціальних проєктів
Як Ви вважаєте, чи повинна Ваша організація брати фінансову участь у соціально значущих
проектах

Частота
Допустимо

так, повинна

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

169

64,8

64,8

64,8

важко сказати

71

27,2

27,2

92,0

ні, не повинна

21

8,0

8,0

100,0

261

100,0

100,0

Усього

Як Ви вважаєте, чи бере Ваша організація участь у соціальних проектах

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

так, бере

97

37,2

37,2

37,2

не знаю

147

56,3

56,3

93,5

17

6,5

6,5

100,0

261

100,0

100,0

ні, не бере
Усього

Додаток Д.8
Організаційно-психологічних умови діяльності комерційних організацій
які сприяли гармонійному ставленню персоналу до грошей
залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих проектів для
співробітників організації

Частота
Допустимо

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

ні

155

59,4

59,4

59,4

так

106

40,6

40,6

100,0

Усього

261

100,0

100,0
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залучення персоналу до обговорення соціальних та значущих проектів організації
для інших людей

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

243

93,1

93,1

93,1

18

6,9

6,9

100,0

261

100,0

100,0

проведення спеціального навчання персоналу з монетарної політики

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

184

70,5

70,5

70,5

77

29,5

29,5

100,0

261

100,0

100,0

чітка та прозора монетарна політика організації щодо держави

Частота
Допустимо

ні
так
Усього

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

247

94,6

94,6

94,6

14

5,4

5,4

100,0

261

100,0

100,0

чітка та прозора монетарна політика організації щодо персоналу

Частота
Допустимо

ні
так

Відсотки

Відсоток

Накопичений

допустимих

відсоток

68

26,1

26,1

26,1

193

73,9

73,9

100,0
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Додаток Е

РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Додаток Е.1
Порівняльний аналіз рівня монетарних знань персоналу комерційних
організацій до і після проведення формувального експерименту (в
учасників експериментальної та контрольної групи)

Додаток Е.1.1
Порівняльний аналіз рівня монетарних знань (показник «Сутність
грошей») персоналу комерційних організацій до і після проведення
формувального експерименту (в учасників експериментальної та
контрольної групи)
Частотна таблиця
сутність грошей: експериментальна група до формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
5
16,7
16,7
16,7
середній рівень
12
40,0
40,0
56,7
високий рівень
13
43,3
43,3
100,0
Усього
30
100,0
100,0
сутність грошей: експериментальна група після формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
1
3,3
3,3
3,3
середній рівень
7
23,3
23,3
26,7
високий рівень
22
73,3
73,3
100,0
Усього
30
100,0
100,0

Допустимо

сутність грошей: контрольна група до формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
низький рівень
6
20,0
20,0
20,0
середній рівень
13
43,3
43,3
63,3
високий рівень
11
36,7
36,7
100,0
Усього
30
100,0
100,0

Допустимо

сутність грошей: контрольна група після формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
низький рівень
5
16,7
16,7
16,7
середній рівень
13
43,3
43,3
60,0
високий рівень
12
40,0
40,0
100,0
Усього
30
100,0
100,0
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Таблиці спряженості
Комбінаційна таблиця групи * сутність грошей до формувального експерименту
% в групи

групи

експериментальна група
контрольна група

Усього

сутність грошей до формувального експерименту
низький рівень середній рівень високий рівень
16,7%
40,0%
43,3%
20,0%
43,3%
36,7%
18,3%
41,7%
40,0%

Усього
100,0%
100,0%
100,0%

Критерії хі-квадрат

Значення
,298
,298
,275

Хі-квадрат Пірсона
Відношення правдоподібності
Лінійно-лінійний зв’язок
Кількість допустимих
спостережень

ст.св.
2
2
1

Асимптотична
значущість (2стороння)
,862
,862
,600

60

Таблиці спряженості
Комбінаційна таблиця групи * сутність грошей після формувального експерименту
% в групи

групи

експериментальна група
контрольна група

Усього

сутність грошей після формувального експерименту
низький рівень середній рівень високий рівень
3,3%
23,3%
73,3%
16,7%
43,3%
40,0%
10,0%
33,3%
56,7%

Критерії хі-квадрат

Хі-квадрат Пірсона
Відношення правдоподібності
Лінійно-лінійний зв’язок
Кількість допустимих
спостережень

Значення
7,408
7,724
7,156

ст.св.
2
2
1

Асимптотична
значущість (2стороння)
,025
,021
,007

60

Критерії NPar
Критерій знаків
Частоти
N
сутність грошей:
експериментальна група після
формувального експерименту
- сутність грошей:
експериментальна група до
формувального експерименту

Негативні розходженняa
Позитивні розходженняb
Співпадаючі спостереженняc
Усього

4
15
11
30

Усього
100,0%
100,0%
100,0%
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a. сутність грошей: експериментальна група після формувального
експерименту < сутність грошей: експериментальна група до
формувального експерименту
b. сутність грошей: експериментальна група після формувального
експерименту > сутність грошей: експериментальна група до
формувального експерименту
c. сутність грошей: експериментальна група після формувального
експерименту = сутність грошей: експериментальна група до
формувального експерименту

Статистичні критеріїa
сутність грошей:
експериментальн
а група після
формувального
експерименту сутність грошей:
експериментальн
а група до
формувального
експерименту
Точна знч. (2-стороння)
,019b
a. Критерій знаків
b. Використаний біноміальний розподіл.

Критерії NPar
Критерій знаків
Частоти
N
сутність грошей: контрольна
Негативні розходженняa
8
група після формувального
Позитивні розходженняb
13
експерименту - сутність
Співпадаючі спостереженняc
9
грошей: контрольна група до
Усього
30
формувального експерименту
a. сутність грошей: контрольна група після формувального експерименту <
сутність грошей: контрольна група до формувального експерименту
b. сутність грошей: контрольна група після формувального експерименту >
сутність грошей: контрольна група до формувального експерименту
c. сутність грошей: контрольна група після формувального експерименту =
сутність грошей: контрольна група до формувального експерименту

Статистичні критеріїa
сутність грошей:
контрольна група
після
формувального
експерименту сутність грошей:
контрольна група
до
формувального
експерименту
Точна знч. (2-стороння)
,383b
a. Критерій знаків
b. Використаний біноміальний розподіл.
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Додаток Е.1.2
Порівняльний аналіз рівня монетарних знань (показник «Складові
ставлення до грошей») персоналу комерційних організацій до і після
проведення формувального експерименту (в учасників
експериментальної та контрольної групи
Частотна таблиця
складові ставлення до грошей: експериментальна група до формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
6
20,0
20,0
20,0
середній рівень
17
56,7
56,7
76,7
високий рівень
7
23,3
23,3
100,0
Усього
30
100,0
100,0
складові ставлення до грошей: експериментальна група після формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
1
3,3
3,3
3,3
середній рівень
13
43,3
43,3
46,7
високий рівень
16
53,3
53,3
100,0
Усього
30
100,0
100,0
складові ставлення до грошей: контрольна група до формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
5
16,7
16,7
16,7
середній рівень
19
63,3
63,3
80,0
високий рівень
6
20,0
20,0
100,0
Усього
30
100,0
100,0
складові ставлення до грошей: контрольна група після формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
6
20,0
20,0
20,0
середній рівень
16
53,3
53,3
73,3
високий рівень
8
26,7
26,7
100,0
Усього
30
100,0
100,0

Таблиці спряженості
Комбінаційна таблиця групи * складові ставлення до грошей до формувального експерименту
% в групи
складові ставлення до грошей до формувального
експерименту
групи
Усього

експериментальна група
контрольна група

низький рівень середній рівень
20,0%
56,7%
16,7%
18,3%

63,3%
60,0%

високий рівень
23,3%

Усього
100,0%

20,0%
21,7%

100,0%
100,0%
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Критерії хі-квадрат

Хі-квадрат Пірсона
Відношення правдоподібності
Лінійно-лінійний зв’язок
Кількість допустимих
спостережень

Значення
,279
,279
,000

ст.св.
2
2
1

Асимптотична
значущість (2стороння)
,870
,870
1,000

60

Таблиці спряженості
Комбінаційна таблиця групи * складові ставлення до грошей після формувального експерименту
% в групи
складові ставлення до грошей після формувального
експерименту
групи

експериментальна група
контрольна група

низький рівень середній рівень
3,3%
43,3%
20,0%
11,7%

Усього

високий рівень
53,3%

Усього
100,0%

26,7%
40,0%

100,0%
100,0%

53,3%
48,3%

Критерії хі-квадрат

Хі-квадрат Пірсона
Відношення правдоподібності
Лінійно-лінійний зв’язок
Кількість допустимих
спостережень

Значення
6,548
6,992
6,347

ст.св.
2
2
1

Асимптотична
значущість (2стороння)
,038
,030
,012

60

Критерії NPar
Критерій знаків
Частоти
N
складові ставлення до
Негативні розходженняa
грошей: експериментальна
Позитивні розходженняb
група після формувального
Співпадаючі спостереженняc
експерименту - складові
Усього
ставлення до грошей:
експериментальна група до
формувального експерименту
a. складові ставлення до грошей: експериментальна група після
формувального експерименту < складові ставлення до грошей:
експериментальна група до формувального експерименту
b. складові ставлення до грошей: експериментальна група після
формувального експерименту > складові ставлення до грошей:
експериментальна група до формувального експерименту
c. складові ставлення до грошей: експериментальна група після
формувального експерименту = складові ставлення до грошей:
експериментальна група до формувального експерименту

5
18
7
30
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Статистичні критеріїa
складові
ставлення до
грошей:
експериментальн
а група після
формувального
експерименту складові
ставлення до
грошей:
експериментальн
а група до
формувального
експерименту
,011b

Точна знч. (2-стороння)
a. Критерій знаків
b. Використаний біноміальний розподіл.

Критерії NPar
Критерій знаків
Частоти
N
складові ставлення до
Негативні розходженняa
грошей: контрольна група
Позитивні розходженняb
після формувального
Співпадаючі спостереженняc
експерименту - складові
Усього
ставлення до грошей:
контрольна група до
формувального експерименту
a. складові ставлення до грошей: контрольна група після формувального
експерименту < складові ставлення до грошей: контрольна група до
формувального експерименту
b. складові ставлення до грошей: контрольна група після формувального
експерименту > складові ставлення до грошей: контрольна група до
формувального експерименту
c. складові ставлення до грошей: контрольна група після формувального
експерименту = складові ставлення до грошей: контрольна група до
формувального експерименту

Статистичні критеріїa
складові
ставлення до
грошей:
контрольна група
після
формувального
експерименту складові
ставлення до
грошей:
контрольна група
до
формувального
експерименту
,824b

Точна знч. (2-стороння)
a. Критерій знаків
b. Використаний біноміальний розподіл.

9
11
10
30
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Додаток Е.1.3
Порівняльний аналіз рівня монетарних знань (показник «Чинники
ставлення до грошей») персоналу комерційних організацій до і після
проведення формувального експерименту (в учасників
експериментальної та контрольної групи
Частотна таблиця
чинники ставлення до грошей: експериментальна група до формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
15
50,0
50,0
50,0
середній рівень
13
43,3
43,3
93,3
високий рівень
2
6,7
6,7
100,0
Усього
30
100,0
100,0
чинники ставлення до грошей: експериментальна група після формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
7
23,3
23,3
23,3
середній рівень
15
50,0
50,0
73,3
високий рівень
8
26,7
26,7
100,0
Усього
30
100,0
100,0
чинники ставлення до грошей: контрольна група до формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
16
53,3
53,3
53,3
середній рівень
13
43,3
43,3
96,7
високий рівень
1
3,3
3,3
100,0
Усього
30
100,0
100,0
чинники ставлення до грошей: контрольна група після формувального експерименту
Відсоток
Накопичений
Частота
Відсотки
допустимих
відсоток
Допустимо
низький рівень
16
53,3
53,3
53,3
середній рівень
11
36,7
36,7
90,0
високий рівень
3
10,0
10,0
100,0
Усього
30
100,0
100,0

Таблиці спряженості
Комбінаційна таблиця групи * чинники ставлення до грошей до формувального експерименту
% в групи
чинники ставлення до грошей до формувального
експерименту
низький рівень
групи

Усього

середній рівень

високий рівень

Усього

експериментальна група

50,0%

43,3%

6,7%

100,0%

контрольна група

53,3%

43,3%

3,3%

100,0%

51,7%

43,3%

5,0%

100,0%
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Критерії хі-квадрат

Хі-квадрат Пірсона
Відношення правдоподібності
Лінійно-лінійний зв’язок
Кількість допустимих
спостережень

Значення
,366
,372
,188

ст.св.
2
2
1

Асимптотична
значущість (2стороння)
,833
,830
,665

60

Таблиці спряженості
Комбінаційна таблиця групи * чинники ставлення до грошей після формувального експерименту
% в групи
чинники ставлення до грошей після формувального
експерименту
низький рівень
середній рівень
високий рівень
Усього
групи
експериментальна група
23,3%
50,0%
26,7%
100,0%
контрольна група
53,3%
36,7%
10,0%
100,0%
Усього
38,3%
43,3%
18,3%
100,0%

Критерії хі-квадрат

Хі-квадрат Пірсона
Відношення правдоподібності
Лінійно-лінійний зв’язок
Кількість допустимих
спостережень

Значення
6,410
6,594
6,099

ст.св.
2
2
1

Асимптотична
значущість (2стороння)
,041
,037
,014

60

Критерії NPar
Критерій знаків
Частоти
N
a

чинники ставлення до грошей: Негативні розходження
експериментальна група після Позитивні розходженняb
формувального експерименту Співпадаючі спостереженняc
- чинники ставлення до
Усього
грошей: експериментальна
група до формувального
експерименту
a. чинники ставлення до грошей: експериментальна група після
формувального експерименту < чинники ставлення до грошей:
експериментальна група до формувального експерименту
b. чинники ставлення до грошей: експериментальна група після
формувального експерименту > чинники ставлення до грошей:
експериментальна група до формувального експерименту
c. чинники ставлення до грошей: експериментальна група після
формувального експерименту = чинники ставлення до грошей:
експериментальна група до формувального експерименту

4
17
9
30
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Статистичні критеріїa
чинники
ставлення до
грошей:
експериментальн
а група після
формувального
експерименту чинники
ставлення до
грошей:
експериментальн
а група до
формувального
експерименту
,007b

Точна знч. (2-стороння)
a. Критерій знаків
b. Використаний біноміальний розподіл.

Критерій знаків
Частоти
N
чинники ставлення до грошей: Негативні розходженняa
8
контрольна група після
Позитивні розходженняb
10
формувального експерименту Співпадаючі спостереженняc
12
- чинники ставлення до
Усього
грошей: контрольна група до
30
формувального експерименту
a. чинники ставлення до грошей: контрольна група після формувального
експерименту < чинники ставлення до грошей: контрольна група до
формувального експерименту
b. чинники ставлення до грошей: контрольна група після формувального
експерименту > чинники ставлення до грошей: контрольна група до
формувального експерименту
c. чинники ставлення до грошей: контрольна група після формувального
експерименту = чинники ставлення до грошей: контрольна група до
формувального експерименту

Статистичні критеріїa
чинники
ставлення до
грошей:
контрольна група
після
формувального
експерименту чинники
ставлення до
грошей:
контрольна група
до
формувального
експерименту
,815b

Точна знч. (2-стороння)
a. Критерій знаків
b. Використаний біноміальний розподіл.
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Додаток Е.2
Порівняльний аналіз показників, які стосуються монетарної політики
комерційних організацій до і після проведення формувального
експерименту (в учасників експериментальної та контрольної групи)

Додаток Е.2.1
Порівняльний аналіз показників, які стосуються монетарної політики
комерційних організацій (показник «розумінння персоналом цілей
організації») до і після проведення формувального експерименту (в
учасників експериментальної та контрольної групи)
Частотная таблица
розуміння цілей організації: експериментальна група до формувального експерименту
Процент
Накопленный
Частота
Проценты
допустимых
процент
Допустимо
низький рівень
17
56,7
56,7
56,7
середній рівень
10
33,3
33,3
90,0
високий рівень
3
10,0
10,0
100,0
Всего
30
100,0
100,0
розуміння цілей організації: експериментальна група після формувального експерименту
Процент
Накопленный
Частота
Проценты
допустимых
процент
Допустимо
низький рівень
5
16,7
16,7
16,7
середній рівень
16
53,3
53,3
70,0
високий рівень
9
30,0
30,0
100,0
Всего
30
100,0
100,0
розуміння цілей організації: контрольна група до формувального експерименту
Процент
Накопленный
Частота
Проценты
допустимых
процент
Допустимо
низький рівень
16
53,3
53,3
53,3
середній рівень
12
40,0
40,0
93,3
високий рівень
2
6,7
6,7
100,0
Всего
30
100,0
100,0
розуміння цілей організації: контрольна група після формувального експерименту
Процент
Накопленный
Частота
Проценты
допустимых
процент
Допустимо
низький рівень
15
50,0
50,0
50,0
середній рівень
11
36,7
36,7
86,7
високий рівень
4
13,3
13,3
100,0
Всего
30
100,0
100,0

Таблицы сопряженности
Комбинационная таблица групи * розуміння цілей організації до формувального експерименту
% в групи
розуміння цілей організації до формувального
експерименту
групи
Всего

експериментальна група
контрольна група

низький рівень середній рівень
56,7%
33,3%
53,3%
55,0%

40,0%
36,7%

високий рівень
10,0%

Всего
100,0%

6,7%
8,3%

100,0%
100,0%
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Критерии хи-квадрат

Значение
,412
,414
,000

Хи-квадрат Пирсона
Отношения правдоподобия
Линейно-линейная связь
Количество допустимых
наблюдений

Асимптотическая
значимость (2ст.св.
сторонняя)
2
,814
2
,813
1
1,000

60

Таблицы сопряженности
Комбинационная таблица групи * розуміння цілей організації після формувального експерименту
% в групи
розуміння цілей організації після формувального
експерименту
групи

експериментальна група
контрольна група

Всего

низький рівень середній рівень
16,7%
53,3%
50,0%
36,7%
33,3%
45,0%

високий рівень
30,0%
13,3%
21,7%

Критерии хи-квадрат

Хи-квадрат Пирсона
Отношения правдоподобия
Линейно-линейная связь
Количество допустимых
наблюдений

Значение
7,849
8,137
6,875

Асимптотическая
значимость (2ст.св.
сторонняя)
2
,020
2
,017
1
,009

60

Критерии NPar
Критерий знаков
Частоты
N
розуміння цілей організації:
Отрицательные расхожденияa
контрольна група після
Положительные
формувального експерименту расхожденияb
- розуміння цілей організації: Совпадающие наблюденияc
контрольна група до
формувального експерименту Всего
a. розуміння цілей організації: контрольна група після формувального
експерименту < розуміння цілей організації: контрольна група до
формувального експерименту
b. розуміння цілей організації: контрольна група після формувального
експерименту > розуміння цілей організації: контрольна група до
формувального експерименту
c. розуміння цілей організації: контрольна група після формувального
експерименту = розуміння цілей організації: контрольна група до
формувального експерименту

9
12
9
30

Всего
100,0%
100,0%
100,0%
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Статистические критерииa
розуміння цілей
організації:
контрольна група
після
формувального
експерименту розуміння цілей
організації:
контрольна група
до
формувального
експерименту
Точная знч. (2-х сторонняя)
,664b
a. Критерий знаков
b. Использовано биномиальное распределение.

Критерии NPar
Критерий знаков
Частоты
N
розуміння цілей організації:
Отрицательные расхожденияa
експериментальна група після Положительные
формувального експерименту расхожденияb
- розуміння цілей організації: Совпадающие наблюденияc
експериментальна група до
формувального експерименту Всего
a. розуміння цілей організації: експериментальна група після
формувального експерименту < розуміння цілей організації:
експериментальна група до формувального експерименту
b. розуміння цілей організації: експериментальна група після
формувального експерименту > розуміння цілей організації:
експериментальна група до формувального експерименту
c. розуміння цілей організації: експериментальна група після
формувального експерименту = розуміння цілей організації:
експериментальна група до формувального експерименту

Статистические критерииa
розуміння цілей
організації:
експериментальн
а група після
формувального
експерименту розуміння цілей
організації:
експериментальн
а група до
формувального
експерименту
Точная знч. (2-х сторонняя)
,035b
a. Критерий знаков
b. Использовано биномиальное распределение.

6
17
7
30
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Додаток Е.2.2
Порівняльний аналіз показників, які стосуються монетарної політики
комерційних організацій (показник «турбота організації про персонал»)
до і після проведення формувального експерименту (в учасників
експериментальної та контрольної групи)
Частотная таблица

Допустимо

турбота: експериментальна група до формувального експерименту
Процент
Накопленный
Частота
Проценты
допустимых
процент
низький рівень
11
36,7
36,7
36,7
середній рівень
14
46,7
46,7
83,3
високий рівень
5
16,7
16,7
100,0
Всего
30
100,0
100,0

Допустимо

турбота: експериментальна група після формувального експерименту
Процент
Накопленный
Частота
Проценты
допустимых
процент
низький рівень
3
10,0
10,0
10,0
середній рівень
16
53,3
53,3
63,3
високий рівень
11
36,7
36,7
100,0
Всего
30
100,0
100,0

Допустимо

турбота: контрольна група до формувального експерименту
Процент
Частота
Проценты
допустимых
низький рівень
10
33,3
33,3
середній рівень
16
53,3
53,3
високий рівень
4
13,3
13,3
Всего
30
100,0
100,0

Накопленный
процент
33,3
86,7
100,0

Допустимо

турбота: контрольна група після формувального експерименту
Процент
Частота
Проценты
допустимых
низький рівень
10
33,3
33,3
середній рівень
15
50,0
50,0
високий рівень
5
16,7
16,7
Всего
30
100,0
100,0

Накопленный
процент
33,3
83,3
100,0

Таблицы сопряженности
Комбинационная таблица групи * турбота до формувального експерименту
% в групи
турбота до формувального експерименту
групи
Всего

експериментальна група
контрольна група

низький рівень середній рівень
36,7%
46,7%
33,3%
35,0%

53,3%
50,0%

високий рівень
16,7%

Всего
100,0%

13,3%
15,0%

100,0%
100,0%
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Критерии хи-квадрат
Значение
,292
,292
,000

Хи-квадрат Пирсона
Отношения правдоподобия
Линейно-линейная связь
Количество допустимых
наблюдений

Асимптотическая
значимость (2ст.св.
сторонняя)
2
,864
2
,864
1
1,000

60

Таблицы сопряженности
Комбинационная таблица групи * турбота після формувального експерименту
% в групи
турбота після формувального експерименту
групи

експериментальна група
контрольна група

низький рівень
10,0%

середній рівень
53,3%

високий рівень
36,7%

Всего
100,0%

33,3%
21,7%

50,0%
51,7%

16,7%
26,7%

100,0%
100,0%

Всего

Критерии хи-квадрат

Хи-квадрат Пирсона
Отношения правдоподобия
Линейно-линейная связь
Количество допустимых
наблюдений

Значение
6,051
6,315
5,760

Асимптотическая
значимость (2ст.св.
сторонняя)
2
,049
2
,043
1
,016

60

Критерии NPar
Критерий знаков
Частоты
N
Отрицательные расхожденияa
5
Положительные
15
расхожденияb
c
Совпадающие наблюдения
10
Всего
30
a. турбота: експериментальна група після формувального експерименту <
турбота: експериментальна група до формувального експерименту
b. турбота: експериментальна група після формувального експерименту >
турбота: експериментальна група до формувального експерименту
c. турбота: експериментальна група після формувального експерименту =
турбота: експериментальна група до формувального експерименту
турбота: експериментальна
група після формувального
експерименту - турбота:
експериментальна група до
формувального експерименту
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Статистические критерииa
турбота:
експериментальн
а група після
формувального
експерименту турбота:
експериментальн
а група до
формувального
експерименту
Точная знч. (2-х сторонняя)
,041b
a. Критерий знаков
b. Использовано биномиальное распределение.

Критерии NPar
Критерий знаков
Частоты
N
Отрицательные расхожденияa
11
Положительные
9
расхожденияb
Совпадающие наблюденияc
10
Всего
30
a. турбота: контрольна група після формувального експерименту < турбота:
контрольна група до формувального експерименту
b. турбота: контрольна група після формувального експерименту > турбота:
контрольна група до формувального експерименту
c. турбота: контрольна група після формувального експерименту = турбота:
контрольна група до формувального експерименту
турбота: контрольна група
після формувального
експерименту - турбота:
контрольна група до
формувального експерименту

Статистические критерииa
турбота:
контрольна група
після
формувального
експерименту турбота:
контрольна група
до
формувального
експерименту
Точная знч. (2-х сторонняя)
,824b
a. Критерий знаков
b. Использовано биномиальное распределение.
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