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ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ: 

БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР 
 

У статті проаналізовано проблему економічної культури 
студентської молоді як гуманітарної складової економічної безпеки 
суспільства. Подано аналіз результатів емпіричного дослідження 
соціально-психологічних чинників економічної самопрезентації молодих 
жінок і чоловіків, а також результати ґендерного аудиту. 
Представлено концептуальну модель економічної поведінки 
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студентської молоді України у контексті 
патріархальних / традиційних та еґалітарних / демократичних 
координат. Виявлено амбівалентність професійної самореалізації 
сучасної молоді.  

Ключові слова: економічна культура, економічна безпека, 
студентська молодь, самопрезентація статей, гендерні відмінності, 
гендерні стереотипи.  

 
Vasylkevych Yaroslava, Hovorun Tamara, Kikinezhdi Oksana  

Economic culture of the ukrainian student youth: safety dimension 
The article deals with the problem of economic culture of student youth 

as a humanitarian component of the economic security of society. The 
analysis of the results of empirical research of social and psychological 
determinants of economic self-presentation of young women and men, as well 
as the results of a gender audit are presented. A conceptual model of 
economic behavior of young people in the context of patriarchal / traditional 
and egalitarian / democratic coordinates is presented. The ambivalence of 
professional self-realization of young people is manifested. 

Key words: economic culture, economic safety, student youth, self-
presentation of genders, gender differences, gender stereotypes. 
 

Постановка проблеми. В Україні в сучасних умовах 
функціонування ринку праці, посилення економічної та фінансової кризи 
актуалізується проблема формування економічної культури студентської 
молоді як гуманітарної складової економічної безпеки суспільства 
сталого розвитку. Особливості планування та побудови власної 
професійно-освітньої кар’єри знаходяться на вістрі проблеми економічної 
соціалізації молодих жінок та чоловіків, оскільки нерозривно пов’язані з 
демографічною ситуацією, станом шлюбно-сімейних стосунків, 
пропозиціями на ринку праці, зайнятістю та безробіттям, очікуваною 
нормою віддачі людського капіталу.  

Cьогодні слід говорити про психологію національної безпеки як 
окремий вид безпеки України, оскільки будь-які зміни насамперед 
спираються на зміни в людській психології, свідомості (Ортинський, 2018; 
Варій, 2018). 

Викликом часу є виявлення провідних чинників диференціації 
соціальних, фінансово-економічних статусів чоловіків і жінок, досягнення 
ґендерної рівності в зайнятості населення, які виявляються в 
неоднакових можливостях жінок і чоловіків щодо структур влади, сфери 
освіти та зайнятості, доходу та власності, тощо. Переорієнтація 
економіки країни на ринкові рейки вимагає від молодих жінок і чоловіків 
ініціативності, інноваційності та здатності до ризику, водночас 
раціонального мислення та рефлексії – ознак підприємливого суб’єкта 
економічних відносин.  
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Сучасна студентська молодь знаходиться на роздоріжжі ґендерного 
самовизначення в економічній культурі, що загострює проблему 
дослідження розвитку підприємливості у молодих жінок та чоловіків, 
підвищення економічної компетентності фахівця як невід’ємної складової 
професіограми випускника закладу вищої освіти та важливого чинника 
економічної безпеки суспільства. 

Аналіз економічної безпеки як ціннісного феномена передбачає 
розкриття її сенсу та значення, виявлення соціальної потреби в ній, 
осмислення її значущості та ролі в житті суспільства і людини, 
визначення іі ціннісного змісту. Соціокультурний механізм регуляції 
економічної безпеки утворює система економічних знань, ціннісних 
пріоритетів, соціальних, економічних і правових норм, соціально-
психологічних настанов діяльності, закріплених у моральних кодексах, 
традиціях, звичаях тощо (Горлинський, 2011: 148-157). 

Відомо, що ґендерний індекс людського розвитку (ҐІЛР) в Україні є 
досить високий за параметрами освіти жінок, їхньої питомої ваги серед 
осіб, які навчаються для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра, магістра та кандидата наук. Низький – через брак 
представництва українського жіноцтва на законодавчому та 
управлінському щаблях влади, тобто в тих сферах, які визначають 
соціально-економічний рівень розвитку держави. Специфічні проблеми 
порушення ґендерної рівноваги простежуються за параметрами 
подвійної зайнятості жінки, її нижчим економічним статусом та рівнем 
заробітної плати, експлуатації ідеї одностатевої відповідальності (жінки-
матері, жінки-Берегині тощо) (Марценюк, 2014; Скорик, 2017).  

Взаємозв’язок об’єктивних і суб’єктивних параметрів економічного 
успіху є основною засадою ґендерного аналізу позицій чоловіків і жінок 
на ринку праці, де позитивний результат у кар’єрі «ділиться» на 
показники суб’єктивного задоволення, які в одних випадках посилюють 
Я-концепцію працівника, а в інших – можуть цілковито знівелювати його 
професійні досягнення, демонструючи втрату самого себе і власних 
цінностей заради мотиву обійняти посаду та утримуватися на піку 
«соціального капіталу».  

Досвід європейських країн вважається найрезультативнішим із 
запровадження позитивних дій щодо досягнення ґендерної рівності. 
Згідно ухваленої Радою Європи Стратегії з ґендерної рівності на 2018-
2023 роки (Council of Europe…, 2018), яка є спільним доробком країн-
членів РЄ, основний акцент буде зроблено на шести стратегічних 
напрямках:  

– попередження і боротьба з ґендерними стереотипами і 
сексизмом; 

– попередження і боротьба з насильством проти жінок і домашнім 
насильством; 

– забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя; 
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– забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у прийнятті 
політичних і громадських рішень; 

– захист прав жінок-мігрантів, біженок, шукачів притулку; 
– досягнення гендерного мейнстримінгу в усіх політиках і заходах.  
Прийняття європейських цінностей передбачає інтегрування 

принципів ґендерної рівності в усі сфери суспільного життя (Кисельова, 
2018), забезпечення рівного доступу та можливостей  обох статей до 
освітніх, виробничих, культурних ресурсів тощо. Забезпечення рівних 
можливостей жінок та чоловіків у досягненні соціального статусу, 
подолання статевих стереотипів, прийняття еґалітарної ідеології 
економічної активності, взаємозамінності статей у сімейному 
функціонуванні є викликом часу у дослідженні соціально-психологічних 
механізмів формування якісно нової Людини економічної (Нomo 
economicus).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічна 
проблематика є органічною складовою прикладних соціально-
психологічних досліджень, які охоплюють тематику взаємовпливу освіти 
та економічного статусу, особливостей тактики презентації себе, в тому 
числі власної працеспроможності, інтеріоризації різних настанов щодо 
власного Я в колективістичних та індивідуалістичних культурах. 
Результати досліджень засвідчують відмінність ціннісних настанов щодо 
матеріального збагачення студентської молоді, яка проходила 
соціалізацію в рамках ринкової та планово-соціалістичної економіки 
(Garg, Singh, 2018; Berger, 2019; Pandey, Gupta, 2018). Свій вплив на 
характер презентації економічного Я мають також фемінно і маскулінно–
орієнтовані країни відносно домінуючої системи суспільних цінностей, в 
яких фінансово-статусні, майнові займають або підпорядковане, 
другорядне, або чільне, провідне місце (Говорун, Кікінежді, 2004; Кон, 
1999; Hyde,1991). Економічна культура статей значною мірою підвладна 
традиційним стереотипам, згідно з якими основним годувальником сім’ї 
має бути чоловік, а професійна кар’єра жінки та відповідні заробітки 
потрібно підпорядковувати в першу чергу інтересам сім’ї та вихованню 
дітей (Блинова, 2014; Васютинський, 2005; Світайло, 2015; Татенко, 
2008; Титаренко, 2003).  

Соціально-психологічним аспектам економічної соціалізації молоді 
присвячені дослідження співробітників лабораторії соціальної психології 
Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (В. Москаленко, 
Н. Дембицька, І. Зубіашвілі, Н. Лавренко, Т. Мельничук та інші). Як 
наголошують учені, ідея репрезентації відносин власності як носія 
економічного досвіду суспільства є чинником економічної соціалізації 
молоді (Дембицька, 2018). В. Комаровська зазначає, що основними 
чинниками формування економічної свідомості є: соціально-економічні 
умови трудової діяльності та життєдіяльності суб’єктів економічної 
активності; характеристики тих соціальних груп, в які включені суб’єкти 
економічної активності; індивідуально-психологічні характеристики 
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окремих осіб як суб’єктів економічної активності; гендерні особливості 
осіб як суб’єктів економічної активності (Комаровська, 2006: 7).  

Якщо базуватися на визначенні економічної культури особистості як 
засвоєної системи соціально-економічних відносин, цінностей та норм, 
які виникають за межами економіки та набувають усередині неї 
спеціального значення у відповідності з її потребами (Москаленко, 2015), 
то статеві відмінності студентів у побудові майбутніх сценаріїв джерел 
власних фінансових заробітків мають дати відповідь на запитання, які 
гендерні очікування найбільшою мірою їх детермінують. В. Кравець, 
досліджуючи ґендерні відмінності в уявленнях учнівської молоді про 
сімейну економіку, зазначає, що сучасна молодь орієнтована на 
еґалітарний тип розподілу внутрішньосімейних обов’язків. Водночас із 
загальною тенденцією демократизації сімейних стосунків, поняття «глави 
сім’ї» пов’язується здебільшого з чоловіком (Кравець, 2016).  

Економічний напрям психологічних досліджень, у центрі уваги якого 
перебувала система громадсько-політичних стосунків, а саме: культурно-
освітні, економічні, професійні, виборчі, юридичні права чоловіків і жінок, 
а також функціонування інституту сім’ї з традиційним і нетрадиційним 
розподілом ролей та обов’язків, дав поштовх розробці таких 
психологічних категорій, як статеві стереотипи в масовій свідомості, 
ґендерні ролі та настанови, домінаторна та партнерська сім’я, фемінність 
і гіпергендерна поведінка, андрогінія тощо.  

Нові соціально-економічні реалії життя українського студентства 
започатковують розвиток нової парадигми оцінки особистості – 
економічний вимір, який все більше протистоїть патерналістській 
парадигмі радянських часів і водночас піднімає роль професійних 
домагань. Ерудиція, обізнаність – необхідна умова культури економічної 
активності. Економічні знання допомагають успішній підприємливості та 
ефективному менеджменту. Уміння презентувати себе – категорія, якою 
оперують соціальні психологи, досліджуючи мотиви професійно-кар’єрної 
активності людей, їхні фінансово-економічні досягнення та 
диференціацію результатів. Особистісний престиж є важливою 
категорією з огляду на досягнутий соціально-економічний статус. Його 
складовою є рефлексія власних психічних потенцій та досягнутих 
результатів (Кікінежді, Василькевич, 2019; Hovorun, Kikinezhdi & Shulha, 
2019). 

Брак ідентифікації з авторитетними на українських теренах 
підприємливими особистостями та економічно взірцевими соціальними 
групами гальмує професійні та кар’єрні досягнення молодої людини, 
породжує, окрім скепсису і соціальної апатії, її економічну розгубленість і 
пасивність. Де-юре, маємо правову рівність громадян на освіту й 
відповідні матеріальні домагання та досягнення у сфері професійної 
зайнятості, де-факто – зневіру і статеву нерівність, яка підсилюється 
корупцією та нав’язуванням гендерних стереотипів. З іншого боку, будь-
які заплановані згори заходи щодо ґендерно збалансованого 
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представництва, наприклад, при призначенні на керівні посади чи 30-
відсоткового квотування для жінок, або внесення для них материнських 
пільг до Трудового кодексу тощо, аж ніяк не принесуть бажаної 
економічної рівноваги статей, якщо за ініціюванням суспільних змін не 
будуть відбуватися зміни особистісні, суб’єктні – у свідомості та 
самосвідомості, змісті ґендерних орієнтацій (Черба, Ромашко, 2016). 

Запровадження безпекового виміру в контекст економічного та 
ґендерного аналізу життєдіяльності людей дає можливість зрозуміти 
внутрішні, суб’єктні чинники, які зумовлюють статеву диференціацію 
засвоєння економічних настанов молоддю. Специфіка економічної 
культури студентської молоді України залишається недостатньо 
дослідженою, тому гостро значущим залишається питання: яким чином 
засвоєний рівень економічної культури детермінує прагнення молодих 
жінок та чоловіків досягнути певного рівня матеріального благополуччя у 
побудові особистих професійних і сімейних планів на майбутнє? 

Мета роботи: виявити соціально-психологічні чинники формування 
економічної культури студентської молоді в Україні як складової 
економічної безпеки суспільства сталого розвитку.  

Відповідно до мети в дослідженні вирішувалися такі завдання: 
з’ясувати базові уявлення студентської молоді про категорії економічної 
активності та ставлення до її моральних засад; виявити психологічні 
відмінності статей у самопрезентації власної професійно-фінансової 
спроможності; описати модель традиційно та еґалітарно зумовленої 
статево-рольової економічної поведінки молоді. 

Виклад основних результатів дослідження. Розкриття психології 
ґендерних відмінностей в економічній поведінці студентської молоді, 
здатності керуватися економічними принципами на різних рівнях 
матеріального функціонування має приховане психологічне підґрунтя – 
позитивне об’єктивне ставлення до власного особистісного економічного 
потенціалу та перспектив його застосування (саморефлексія). Саме це 
підґрунтя диктує різну економічну поведінку чоловіків та жінок в умовах 
обмеження матеріальних ресурсів і розширення кола особистісних 
запитів.  

Еґалітарність з позиції гуманістичної психології – це відкритість 
досвіду та водночас опора на власні сили, актуалізація власних 
устремлінь, самодостатність, сприйняття себе без захисних механізмів, 
свобода від стереотипізованих очікувань у пошуку особистісних смислів, 
позиція суб’єктності в життєтворенні. На нашу думку, еґалітарність як 
позиція суб’єктності забезпечується не лише конституційним захистом 
рівності прав статей, а й рівністю їх реальних можливостей у доступі до 
професійної освіти, здобуття кар’єри, досягнення бажаного 
громадянсько-політичного статусу, справедливого розподілу сімейних 
функцій – зокрема побутово-господарських, виховних обов’язків 
(Говорун, Кікінежді, Шульга, 2016; Кікінежді, Василькевич, 2019).  
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Методологічні засади ґендерного аналізу економічної культури 
молоді передбачають інтеграцію гуманістично-екзистенційного та 
когнітивно-поведінкового теоретичних підходів, які найбільшою мірою 
реалізують принципи розвитку, активності, суб’єктності, детермінізму та 
системності.  

В емпіричному дослідженні соціально-психологічних чинників 
економічної самопрезентації молодих жінок і чоловіків застосовано 
комплекс взаємодоповнювальних методик, які включали теоретичний 
аналіз наукової літератури, застосування стандартизованих 
пcиходіагностичних тестів та авторських опитувальників, організацію 
фокус груп з різних аспектів ґендерної нерівності, творення колажів на 
теми соціально-престижної професійної діяльності, її успішності-
неуспішності, а також ґендерний аудит як різновид інституційного аудиту 
та інструмент ґендерного мейнстримінгу.  

Вибірка досліджуваних склала 298 студентів (180 дівчат та 118 
юнаків). 

Розподіл відповідей студентів щодо статевої диференціації сфер 
економічного функціонування представлено в табл. 1.  

  
Таблиця 1 

Розподіл суджень щодо сфер економічної активності статей (у %) 
 

Відповіді студентів Зміст судження 

Жінки Чоловіки 

Найголовніший обов’язок жінки – забезпечувати добробут 
домашньої економіки  

84 86 

Надмірна професійна активність жінки перешкоджає 
виконанню нею ролі матері та берегині 

45 65 

Жінка-керівник, менеджер або підприємець є менш 
фінансово успішною, ніж чоловік 

48 60 

Більший фінансовий внесок в бюджет сім’ї та її 
матеріальне забезпечення має робити саме чоловік 

78 82 

Професія та фахова кар’єра, успішний фінансовий бізнес 
є набагато важливішими для чоловіків, аніж для жінок 

66 85 

Чоловік має всіляко сприяти успішності кар’єри жінки, 
виконуючи всі необхідні обов’язки з домашнього 
господарювання на рівних з нею засадах  

56 45 

 

Результати дослідження засвідчують поширеність 
стереотипізованості економічних уявлень студентів щодо статевої 
диференціації сфер розподілу економічної відповідальності серед 
молоді, особливо серед молодих жінок. Прояви економічних упереджень 
можна пояснити також труднощами самовизначення на перехідному 
етапі розвитку української економіки та слабкістю становлення її 
ринкових засад, зокрема об’єктивними перепонами на шляху 
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розширення малого бізнесу, в якому в розвинутих демократичних країнах 
провідну роль відіграють саме жінки.   

Порівняння розподілу відсотків студентів, які мають чіткі уявлення 
про економічні поняття, засвідчує диференціацію статей щодо суспільної 
та приватної сфер економіки, а саме: відстороненість значної частки 
молодих жінок від питань економічного функціонування поза межами 
сім’ї, їхню більшу включеність у мікроекономічні процеси, а чоловіків – у 
макроекономічні реалії буття суспільства. Відповідно відрізняються й 
можливості прийняття ними економічних рішень і зобов’язань у 
соціальній та приватній сферах, що означає нижчу психологічну 
готовність жіноцтва до участі в суспільно-економічному житті малого 
підприємництва, регіону майбутньої професійної діяльності та країни 
загалом. Диференціація економічних уявлень опосередковано засвідчує 
порушення балансу статей між суспільним і приватним, професійним 
функціонуванням і відповідними фаховими інтересами та вузько сімейно-
побутовим функціонуванням, яке також вимагає певного рівня 
економічних знань та економічно доцільної поведінки як з боку жінок, так і 
чоловіків.  

Хоча мотивація економічних досягнень шляхом започаткування 
власної справи зафіксована у частини жінок, проте їхні плани щодо 
приватного бізнесу (згідно опису сфери бізнесу та добору ілюстрацій) 
виявилися обмеженими стереотипно жіночими видами діяльності – 
консультативними психологічними послугами, тренінгами або 
модельним, рекламним, косметичним, СПА бізнесом, дизайном 
помешкань, парків. Отже, жінки, як і раніше їхні матері, психологічно 
готові задовольнятися меншою платнею, посадою, суспільно-
економічним статусом. Молоді жінки планують реалізувати свій 
економічний потенціал значною мірою у вихованні дітей та 
домогосподарстві. Фаховий потенціал від отриманої вищої освіти 
спрямовується ними переважно на сім’ю і мало орієнтований на 
професійне зростання та кар’єру. Дівчата виявили нижчий рівень 
економічних інтересів соціального характеру навіть у питаннях 
врахування тенденцій макроекономіки в організації мікроекономічної 
активності, що не притаманно їхнім одноліткам юнакам. 

Варто додати, що згідно вердикту більшості фокус-груп на тему 
«Чому Він, а не Я?», «Чому Вона, а не Я?» відчувають себе ресурсною, 
економічно самодостатньою, здатною рухатися далі, освоювати інші, 
додаткові професійні вміння менше третини опитаних дівчат, які 
співвідносять себе в майбутньому з елітою українського суспільства. 
Протоколи фокус-груп засвідчують, що ґендерну сегрегацію економічних 
ролей чоловіків і жінок як ціннісну настанову на майбутнє поділяє також 
переважна більшість студентів чоловічої статі, які співвідносять себе 
переважно із середнім класом. На питання про те, звідки у них, молодих, 
витоки ґендерних упереджень щодо рівності статей в професійно-
економічній сфері, а також щодо того, що успішність економічної кар’єри 
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жінки пов’язана із втратою нею своєї жіночності, зниженням успішності 
виконання ролі матері та господині дому, більшість опитаних, незалежно 
від статі, виокремили за рейтингом вплив дитячих спогадів з батьківської 
сім’ї («пам’ятаю»: «мамин кухонний фартух»; «запах свіжовипечених 
маминих (бабусиних) пирогів»; «радість членів сім’ї, особливо нас, дітей, 
з приводу куплених батьком подарунків з нової зарплати» тощо). 

Одним із завдань дослідження було виявлення чинників ґендерної 
рівності-нерівності у контексті традиційних / патріархальних або 
еґалітарних / демократичних координат шляхом проведення ґендерного 
аудиту. 

Соціальне моделювання ґендеру виявилося в стереотипізації 
мислення та свідомості статевовікових вибірок студентської молоді щодо 
різних сфер діяльності та вибору спеціальностей, побудови кар’єри та її 
поєднання з сімейними ролями, авторитетності та соціального статусу 
тощо, що є підтвердженням існуючих феноменів «скляної стелі», 
«подвійної зайнятості», меншовартісності позиції жінки.  

Результати дослідження засвідчили: для 79 % студенток і 57 % 
студентів питання забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок у 
професійній самореалізації є важливим різною мірою. Проте удвічі 
більше хлопців (27,3 %) порівняно з дівчатами (13,9 %) байдуже 
ставляться до цієї проблеми, що може свідчити про їхню традиційну 
соціалізацію. Для незначної кількості хлопців і дівчат (7,7 % і 2,8 % 
відповідно) ця проблема не є важливою. Приблизно третина студентів і 
студенток (23,9 % і 26,1 % відповідно) повністю згодні із твердженням 
«Сьогодні жінки та чоловіки мають абсолютно рівні можливості для своєї 
професійної самореалізації». Амбівалентність позиції, що відповідає 
варіанту «однаковою мірою згоден (на) і не згоден (на)» виявлена у 
18,8 % хлопців і 11,1 % дівчат. Із запропонованою думкою не згодні 
16,2 % хлопців і 12,2 % дівчат. Не вважають реальною рівність 
можливостей для професійної самореалізації жінок і чоловіків по 6 % 
респондентів обох статей.  

Третина дівчат (32,1 %) і втричі менше хлопців (12,8 %) абсолютно 
не поділяють поглядів щодо твердження «Чоловік – ефективний керівник, 
а жінка – виконавець», що свідчить про егалітарні погляди. Майже 
однакова кількість респондентів (23,9 % хлопців і 26,3 % дівчат) не згодні 
з цим твердженням. Амбівалентні погляди виявили 22,2 % респондентів 
обох статей. Удвічі більше хлопців (37,6 %) порівняно з дівчатами 
(16,7 %) мають стереотипізовані погляди на ефективність чоловічого 
керування. Отже, дівчата у вузі більше спрямовані на рівноправ’я статей, 
аніж їхні однолітки-хлопці. З’ясовано, що більшість респондентів обох 
статей (61,5 % хлопців і 60 % дівчат) виконують частину сімейних 
обов’язків; близько чверті опитаних респондентів не мають жодних 
сімейних обов’язків (відповідно 24,8 % хлопців і 24,4 % дівчат), що, 
можливо, пов’язано з їхнім ще несімейним станом. Лише незначна 
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частина дівчат (5,6 %) і вдвічі менше хлопців (2,6 %) визнали себе 
відповідальними за всі сімейні обов’язки.  

Поєднання професійних і сімейних обов’язків у дівчат (33,9 %) є 
більш гармонійним, ніж у хлопців (25,6 %). Натомість у 1,5 рази більше 
студентів, аніж студенток (37,6 % і 26,1 % відповідно) мають певні 
труднощі при поєднанні кар’єри та сім’ї. Приблизно третина респондентів 
(30,8 % хлопців і 30,0 % дівчат) зазначили, що не мають з цим жодних 
проблем. З’ясовано, що приблизно 70 % респондентів обох статей 
відмітили, що не потрапляли в ситуації певних обмежень / незручностей, 
пов’язаних зі статтю. Лише 5 % хлопців і 2,8 % дівчат вказали, що часто 
потрапляли в такі ситуації. 

Отже, ґендерні уявлення дівчат містять дві різноспрямовані та 
конфліктні тенденції: з одного боку, прагнення реалізувати свої власні цілі 
(в центрі уваги тут проблеми здобуття освіти, професії, місця праці), з 
іншого – бажання реалізувати суто «жіноче» начало – у традиційний 
спосіб вийти заміж, турбуватися про сім’ю, виховувати дітей тощо. 
Складність узгодження цих орієнтацій полягає в тому, що реалізація 
планів залежить від теперішньої активності молодої жінки, а її майбутнє – 
від ґендерних орієнтацій. Модель подвійної зайнятості жінки мотивує 
ідентифікуватися з традиційною фемінною роллю. У ґендерних ідеалах 
юнаків пріоритетними є вибір професії, сценарії самоздійснення та 
професійної кар’єри, проте патріархальні настанови продовжують 
відігравати суттєву роль. Подальша професійна кар’єра безпосередньо 
ділиться на «жіночу» та «чоловічу» за традиційними ролями, що не 
спонукає до активізації суб’єктності особистості, її креативності та 
конкурентоспроможності.  

Економічна культура проявляється не лише в умінні планувати та 
дотримуватися місячного або річного бюджету, а й у прийнятті нових 
викликів щодо поточного заощадження. Не випадково підприємницькі 
риси щодо ведення домашнього господарства частіше спостерігаються у 
жінок. Дівчата продемонстрували значно кращі знання та уміння 
заощадливості за рахунок кращої обізнаності з акціями та сезонними 
знижками на товари та послуги, незаплановані витрати (лікування, 
екстрений ремонт, втрату праці, раптову госпіталізацію тощо). Дівчата та 
юнаки виявили суттєві відмінності у професійних мріях і планах (табл. 2).  

Таблиця 2  
Статевий розподіл вибору трудової активності (у %) 

 
Варіанти економічного функціонування Жінки Чоловіки 

Групова форма фахово-фінансової активності 62,6 45 

Індивідуальна форма фахово-фінансової 
активності 

34,4 53 

Не визначилися  4 2 
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Інтегральний показник тесту «Опитувальник життєвих настанов» 
(Klamut, 2009) засвідчив про значущість оцінки власної екзистенції в часі 
(прийняття себе в майбутньому та теперішньому), а в поєднанні шкал – 
про спрямованість життєдіяльності на втілення власних цілей і смислів. 
Особливості саморефлексії власних ціннісних орієнтирів демонструвала 
у свою чергу рівень внутрішньої узгодженості цілей життєдіяльності 
(зрілість цілепокладання) (рис. 1). 

Статистичні результати демонструють перевагу продуктивності 
жіночих даних, які свідчать про сприйняття ними життя в його розмаїтих 
вимірах таким, яким воно є, вибір відповідального ставлення до нього, 
цілісність, узгодженість внутрішніх цінностей та цілей буття. На нижчі 
показники масштабів екзистенціального вакууму та усвідомлення 
кінцевості життя (в обрахунку тесту прийнята обернена шкала 
оцінювання) впливає подолання психологічного тиску ґендерних 
стереотипів, які призводять до посилення захисту своїх власних інтересів 
та цінностей. 

Вищі показники екзистенційного вакууму молодих жінок вказують на 
високий рівень їхньої тривожності, невпевненості щодо належного 
втілення своїх життєвих планів у майбутньому. 

 

 

Рис. 1. Середні значення показників за методикою 
«Опитувальник життєвих настанов» 

 
Порівняння статевого розподілу показників тесту засвідчує 

безумовне прийняття юнаками традиційних чоловічих сценаріїв життя, які 
більшою мірою структуровані та більше залежать від власної 
життєдіяльності, власного вибору й чітко окреслені в навколишньому 
довкіллі як статеві стереотипи. Чоловіча вибірка демонструвала вищий 
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рівень задоволення власними сенсами життєдіяльності, про що свідчили 
вищі показники за результатами більшості шкал тесту («життєві цілі», 
«внутрішня узгодженість», «пошук смислів») у порівнянні з жіночою. 
Нижчий рівень показників мотивації контролю за перебігом власної долі 
залишається в супроводі підвищеної тривожності, психологічною 
готовністю відстоювати свої права, побоюючись не повною мірою 
реалізувати в житті власний особистий потенціал. 

Чи можна вищі показники чоловічої вибірки вважати свідченням 
меншої здатності молодих жінок до скерованості своїм майбутнім, у тому 
числі фаховим? На наш погляд це було б не зовсім коректно, оскільки в 
цілі жінок щодо життєвих перспектив мусили входити такі традиційно 
очікувані зміни їхнього соціального статусу, як заміжжя, народження 
дітей, декретна відпустка, необхідність поєднання професійних і 
домашніх обов’язків, що не може не позначитись на презентації ними 
власного цілепокладання. У подібний спосіб можна пояснити також 
нижчий рівень когеренції цілей і смислів життя жіноцтва, який свідчить, 
певною мірою, про розгубленість щодо реалізації планів на майбутнє, 
акцептацію молодими жінками труднощів у реалізації власних сенсів 
буття у порівнянні з чоловіками (табл. 3). 

Таблиця 3 
Почуття когеренції у молодих жінок і чоловіків  

 
Виміри почуття когеренції Жінки Чоловіки 

Зрозумілість світу 50,5 49,0 

Сенси буття 46,0 46,5 

Контрольованість життя 53,0 52,6 

Загальний показник 149,5 148,1 

∂ = ±0,3 
Дані таблиці засвідчують, що жінки-студентки мають хоча й 

невеликі, проте статистично значущі відмінності не тільки загальних 
показників когеренції, але і її складових, особливо зрозумілості світу та 
сенсів буття. Чоловічі сімейні та суспільні ролі залишаються більш 
абстрактними, менш окресленими найближчими і подальшими 
життєвими програмами.  

Результати опитування жінок і чоловіків щодо відповідності рівнів 
когеренції рівням соціальної компетенції представлені в табл. 4               
(див. табл. 4). 

Як видно з таблиці, сумарний бал соціальних компетенцій молодих 
жінок виявився нижчим, ніж чоловіків. Проте за шкалами, які оцінюють 
здатність та успішність особистісно орієнтованого (приватного) 
спілкування (шкала І) та уміння виступати об’єктом соціального 
оцінювання (експозиції) (шкала ES), жінки демонструють вищі показники. 
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Зниження загальної оцінки є результатом значно нижчих показників 
жінок, отриманих за шкалою оцінювання асертивних умінь (шкала А).  

Таблиця 4 

Соціальні компетенції (середні значення) чоловіків і жінок 

Стать Шкали 
оцінки І 

Шкали 
оцінки ES 

Шкали 
оцінки А 

Загальна оцінка 
суми шкал 

Чоловіча 43,0 48,3 51,4 142,7 

Жіноча 45,0 52,2 42,0 139,2 

∂ = ±2,7 
Кореляційний аналіз засвідчив, що існує взаємозалежність між 

самооцінкою соціальної компетентності та переживанням 
екзистенціального вакууму (г=0,29, р<0,05). Це означає, що молоді жінки, 
які відчувають брак підтримки сім'ї та міжособистісного спілкування, 
частіше переживають конфлікт цінностей, смислів буття, що звужує 
можливості і бажання реалізуватися та презентувати себе в соціально 
престижних ролях. Таким чином, чоловіки і жінки, які  мають відчуття 
контролю за перебігом життєвих подій, які переконані, що вони є 
авторами власних рішень, більшою мірою керуються вічними життєвими 
цінностями. Про це свідчить пряма кореляція (г=0,396, р<0,01) показників 
системи цінностей та впевненості у собі, фаховій компетентності.  

Молоді жінки у порівнянні з однолітками-чоловіками 
продемонстрували в оцінці себе вищий рівень задоволення собою в 
таких його складових, як моральна акцептація, узгодженість моральних 
поглядів з реальною поведінкою. Водночас жінки виявляють значно 
вищий рівень за шкалою «захисне зміцнення самооцінки», що свідчить, з 
одного боку, про певну міру прийняття власного Я, а з іншого – про страх 
перед можливим неприйняттям себе, відхиленням значущими іншими, 
прагнення показати себе в кращому світлі тощо. 

Нами був зафіксований факт більш цілеспрямованого розвитку 
образу економічного Я у студентів чоловічої статі за рахунок вищої 
узгодженості афективного, когнітивного та поведінкового його 
компонентів із засвоєними поширеними статевими стереотипами про 
домінування матеріально-фінансового статусу осіб чоловічої статі та 
підпорядкування жіночої. Серед юнаків виявилося більше тих, хто мав 
високу оцінку збігу (когеренції) всіх трьох складових презентації 
економічного Я в різних сферах суспільного життя (68 % у порівнянні з 
32 % дівчат) і значно  менше тих, хто демонстрував високий рівень їх 
дезінтеграції (10 % у порівнянні з 24 % у дівчат). Результати опитування 
представлені в табл. 5 (див. табл. 5). 
         Як видно з таблиці, гендерні стереотипи, особливо більш сильного 
психологічного тиску – приписові та директивні, відіграють значну роль у 
формуванні образу ідеального Я як чоловіків, так і жінок. 
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Таблиця 5 
Ступінь інтеграції різновидів статевих стереотипів в образі 

ідеального Я  (у %) 
 

Різновиди гендерних 
стереотипів 

Відсоток значущих 
властивостей в образі 
ідеального Я жінки 

Відсоток значущих 
властивостей в образі 
ідеального Я чоловіка 

Описові 10 13 

Приписові 25 30 

Директивно-заборонні 27 32 

∂ = ±2,7%; 
Проте значно меншою мірою обидві статі сприймають ґендерні 

стереотипи дороговказом у становленні концепції Я, оскільки до 
студентської лави набувають, на наш погляд, більшої впевненості в собі 
шляхом апробації неефективності дотримання норм традиційної 
статеворольової поведінки.  

Висновки. Результати дослідження засвідчили більш високий 
рівень психологічної готовності чоловіків до індивідуальних форм 
економічної активності, ніж жінок, які більшою мірою орієнтовані на 
групові форми фахово-фінансової діяльності. У психологічних портретах 
юнаків та дівчат, які презентують свої професійно-фахові потенції, а 
значить й економічне майбутнє, спостерігається більше подібного, ніж 
відмінного. Молоді жінки демонструють більш високий рівень 
суб’єктивного загального та персонального локусу контролю в 
професійній діяльності, психологічних зусиль у відстоюванні своїх 
переконань. 

Проведення ґендерного аудиту як практичного інструменту у 
здійсненні якісного моніторингу ґендерної чутливості-нечутливості 
суб’єктів економічної соціалізації дозволяє розробити та впровадити 
інноваційні, ґендерночутливі технології у практику вищої школи.  

Соціальні ролі жінок та чоловіків значною мірою опосередковані 
статевими стереотипами, які виступають дороговказом у диференціації 
сфер їхнього економічного самовиявлення, зумовлюючи декларовані 
студентською молоддю життєві сценарії та бачення зобов’язань 
матеріального характеру. Проте реалії економічного функціонування 
статей сформували більший особистісний потенціал жіноцтва в освоєнні 
традиційно чоловічого економічного простору, пусковим механізмом до 
якого будуть слугувати домінуючі над патріархальними еґалітарні ідеї 
особистісної професійної самопрезентації.  

Виявлена дихотомія статей в орієнтації на сфери економічної 
самопрезентації (жінки – сімейна сфера, чоловіки – суспільна). 
Економічна культура особистості не має статевого обличчя, а 
передовсім, пов’язується з професійною, фаховою компетентністю 
людини, які визначають її потенціальні можливості до суспільно 
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статусних посад і кар’єрного зросту. Культура економічного 
функціонування передбачає вміння орієнтуватися в економічних 
процесах, віднаходити своє місце в соціальній структурі економічного 
життя. Низку соціально-психологічних відмінностей статей як наслідок 
диференціації їх гендерної соціалізації слід брати до уваги в процесі 
виховання економічної культури та психокорекції фахових умінь, а саме: 
молоді жінки не поступаються чоловічій статі в соціальній і 
комунікативній компетенціях та асертивності в досягненні професійних 
цілей.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у виявленні 
психологічних механізмів інтеріоризації основоположних засад 
економічної культури студентської молоді через навчання, розвиток, 
залучення до позитивної психології задля прогностики вирівнювання 
можливостей самореалізації молодого покоління як ключових аспектів у 
визначенні ціннісних основ безпекової та соціальної стабільності українського 
суспільства.  
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