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АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАВЛЕННЯ ДО 

ГРОШЕЙ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

Гроші – це невід‘ємний елемент життя людини у сучасному 
суспільстві. Вони  є не тільки повсякденним засобом обміну, але й 
сильним культурним символом, що містить у собі багато 
суперечливих колективних уявлень та установок. 

Вивченням проблем гендерних особливостей ставлення до 
грошей займались такі дослідники як Кисляк А., Шперлін А. та інші 
[3; 5]. 

Так, методологічні засади аналізу гендерних особливостей 
ставлення до  грошей закладені у роботах Джанерьян С., (вчення 
про оціночні та ціннісно-смислові складові ставлень) [1]; Сємьонов 
М. (положення про особистісне ставлення до грошей) [4]; Бем С. 
(підхід до вивчення гендеру; теорія гендерних схем) [6]. 

Метою дослідження є теоретичний аналіз проблеми гендерних 
особливостей ставлення до грошей серед студентів.. 

Стaвлення – це сфoрмоване зaздалегідь почуття, 
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випробовуване до об‘єкта, пeрсони або ідеї, що веде до певної 
поведінки. Зокрема, кожна людина по-різному ставиться до свого 
життя, оточення, дій й на основі своїх «вподобань»  формує свою 
поведінку.  

У структурі ставлень до грошей найчастіше виділяють такі 
компоненти:  когнітивний (відображає знання і уявлення про гроші, 
оцінку ступеня доступності бажаного рівня щомісячного заробітку); 
афективний (емоційним ставленням до грошової системи 
суспільства); конативний (дії і наміри суб'єкта щодо грошей)  [2]. 

В ході теоретичного аналізу було встановлено: 
5. Вивчення гендерних особливостей ставлення до грошей у 

студентському середовищі можна у двох напрямках: за 
допомогою статевої ідентичності та гендерної. 

6. Кожний із напрямків має свою специфіку та процедуру 
дослідження:  

  так, досліджуючи статеві відмінності у ставленні до грошей ми 
спочатку вивчаємо ставлення  до грошей у молоді. Потім  для 
більшої наочності, а також для отримання більш значимих 
результатів дослідження, використовуємо психосемантичні методи й 
проводим порівняльний  аналіз відмінностей у ставленні до грошей 
за статтю.  

  тоді як досліджуючи відмінності пов‘язані із гендерною 
ідентичністю ми спочатку досліджуємо гендерну ідентичність 
(обравши для цього відповідну методику), а потім ставлення до 
грошей. За допомогою коефіцієнтів кореляції (Спірмена, Пірсона 
тощо) встановлюємо чи є достовірний зв'язок між досліджуваними 
явищами та робимо порівняльний аналіз відмінностей у ставленні до 
грошей. 

Вивчення гендерних особливостей ставлення до грошей в 
студентському середовищі є цікавим психологічним дослідженням, 
оскільки аналіз основних відмінностей у ставленні до грошей у осіб 
протилежної статі, дасть змогу не тільки вивчити їх економічну 
поведінку, а й економічну свідомість. Проаналізувавши гендерне 
ставлення молоді до грошей  можна визначити як вона ставиться до 
своєї країни, економіки й до свого економічного становища в 
суспільстві. Оскільки на основі свого ставлення до грошей людина 
будує своє майбутнє життя, яке впливає на становище держави в 
цілому. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ  СТАВЛЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 
ДО ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ» 

 
Конфлікт – це процес різкого зіткнення, загострення протилежно 

направлених цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів 
чи суб‘єктів взаємодії; сприйнята несумісність дій або цілей; 
серйозне непорозуміння, суперечка [2]. 

Н.В.Грішина визначає конфлікт, як стан дисгармонії у відносинах 
між людьми, ідеями або інтересами; зіткнення протилежностей [1]. 

Кожна людина по-своєму сприймає та переосмислює конфліктні 
ситуації. Певні відмінності та особливості у цьому плані існують і у 
чоловіків та жінок.  

Проблему конфлікту, конфліктної ситуації піднімали у своїх 
працях Н.Грішина, Р.Дарендорф, О.А.Донченко, Л.Козер, Р.Колінз, 
Р.Фішер, К.Хорні. А проблеми гендерних відмінностей П.Астаф‘єв, 
О.Вейнінгер, Г.Гейманс, Г.Елліс, Л.Фратті, Ф.Фур‘є, Д.Холл, К.Хорні, 
А.Шопенгауер та інші. 

Метою даного дослідження було вивчити психологічні 
особливості ставлення чоловіків і жінок до поняття «конфлікт». 

У якості дослідницького інструментарію використовувався метод 
асоціативного експерименту та методика А.Я.Анцупова на вивчення 
конфліктності особистості. 
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